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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

. 1. - Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, devlete iş yapan kişi ve kuruluş
ların bazı sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin cevabı 

2. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Gazeteci-Yazar Uğur Mum
cu cinayeti faillerinin yakalanamamasından duyduğu üzüntüye ve bazı tered
dütlerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'nin cevabı 

3. -İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da, PTT çalışanla
rının toplu gösterisi sırasında polislerin davranışlarına ve bazı belediyelerce iş
lerine son verilen işçilere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Be
kir Sami Daçe'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı Timurçin . 

Savaş'a, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1712) 
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2. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar-
Bakanı Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâ
let etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1713) 243 

3. - Rusya Federasyonuna gidecek olan İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'ye, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1714) 243 

4. - Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Ay-
kon Doğan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1715) 243 

5. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasıha Dair Kanun Tasarısının geri 
verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1716) 243:244 

6. - Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, (6/1350) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/393) - 244 

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, (6/1414) esas numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/394) 244 

8. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, (6/1423, 6/1429) esas numaralı sözlü 
sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/395) 244 

9. - Dünya Turizm Örgütü ve İspanya'nın Cadiz Şehir Konseyi tarafından 
Cadiz'de düzenlenecek foruma ve TBMM'yi temsilen bir milletvekilinin icabet 
etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1717) 245 

10. - (10/218, 219) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının, Komisyonun 9 -15 Şubat 1995 tarihlerinde Bosna-Hersek ve Hırvatis
tan'da araştırma yapma talebinin uygun görüldüğüne ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1718) ' 245:246 

11.-Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Memur ve İşçilerin Çalışma Sa
atlerinin Azaltılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/482) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/396) 246:250 

12. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Körkutata'nın, Devlet İstatistik Ensti
tüsü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifinin (2/1126) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/397) 250:255 

V.-ÖNERİLER , 255 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 2 J J 

1. - (10/160) esas numaralı Meclis araştırma önergesinin görüşme gününe 
ilişkin ANAP Grubu önerisi 255:264 

2. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konulann yeni
den düzenlenmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 264:270 

VI.-SORULAR VE CEVAPLAR 271 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 271 
1. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Kuruçay 

mevkiinin konut yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil 
Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/2124) 271:272 
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2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul'da bir firmanın ruhsat
sız ve kaçak kum tahliyesi yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5314) 

3. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul Valisi ile Büyükşehir 
Belediye Başkanının karşılıklı demeç çatışması içinde olduğu iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5373) 

4. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Bağ-Kur emeklilerine ve Buca 
SSK Hastanesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat 
Matkap'ın yazılı cevabı (7/5410) 

5. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, uluslararası araştırma burslarından 
öğretmenlerin yararlanıp yararlanmadıklarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5573) 

6. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağ
lı bazı ilçelere götürülen eğitim hizmetlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5578) 

7. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Çat Barajı sulama kanal
ları ve tünel kaplamasının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5598) 

8. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Adıyaman yoluna ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/5599) 

9. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Sivas olaylarına ilişkin sorusu ve İçiş-
/ leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5671) 

10. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Orman Bakanı hakkındaki iddialara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5676) 

11. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, çevre fonundan belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/5696) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, belediyelerin içinde bulundukları sıkıntılara; 
Hükümetin, belediyelerle ilgili uygulamalarında parti farkı gözettiği iddialarına, 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe cevap verdi. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde meydana ge

len bazı terör olaylannın, maksatlı olarak Islama mal edilmek istendiğine; Batının kendi bütünlü
ğünü sağlamak için yeni hedef tahtası olarak Islamiyeti seçtiğine, yanlış davranışlanmızla onlann 
oyunlarına gelmememiz gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması ile; 

Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, millî birlik ve kardeşliği korumanın mukaddes bir 
görev olduğuna ilişkin gündem dışı konuşmasına, 

Devlet Bakanı Necmettin Cevheri cevap verdi. 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Askerlik Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hak

kında (2/1190) ve; 
Askerî İşyerlerinde Çalışan Sivil Memurlara Grevli ve Toplusözleşmeli Sendika Hakkı Veril

mesine Dair (2/1182), 
Esas numaralı kanun tekliflerini geri aldığına ilişkin önergeleri okundu; Millî Savunma Ko

misyonunda açık bulunan tekliflerin geri verildiği bildirildi. 
(10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresi

nin 22.1.1995 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının : 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82, 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 nci sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, . ; 
18 inci sırasında bulunan 691, 
28 inci sırasında bulunan 699, 
S. Sayılı kanun tasan ve tekliflerinin; 
29 üricu sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 

13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanunun (1/667- 1/649) (S. Sayısı: 639), 
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (1/463), (S. Sayısı: 619) üzerindeki görüş

melere devam edilerek 16 nci maddesine kadar kabul edildi. 
24 Ocak 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 19.04'te Birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen İbrahim Halil Çelik 
Manisa Şanlıurfa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

20.1.1995 CUMA 

Tasarılar 
• İ. - Uluslararası Sergilere ilişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası 

Sergiler Bürosu Genel Kurul Karanna Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı (1/818) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.1995) 

2. - icracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcılan ve Yayın Kuruluşlannın Korunmasına Dair Ro
ma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı 
(1/819) Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.1995) 

3. - Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına ilişkin Bern Sözleşmesinde Değişiklik Yapan 
ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasansı (1/820) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.1.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, kalkınmada 1. ve 2. derecede öncelikli 
illere yapılacak yatınmlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5907) (Başkanlığa geliş ta
rihi:. 16.1.1995) 

2. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Akkışla - Ganişeyh Köyü'nün merasına 
ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5908) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.1995) 

3. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Akkışla - Ganişeyh Köyü'nün sağlık 
ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5909) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.1.1995) 

4. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri -Akkışla - Ganişeyh Köyü'nün boğa ba-
nnağı ihtiyacına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5910) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.1.1995) 

5. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Gümüşören Köyü'nün boğa ba-
nnağı inşaatına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5911) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.1.1995) 

6. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Gümüşören Köyü'nün içme su
yu şebekesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5912) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.1.1995) 

7. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Çadıryeli Köyü'nün içme suyu 
ve gölet sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5913) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 17.1.1995) 

8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Akkışla - Ganişeyh Köyü'nün köy ko
nağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5914) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.1.1995) 

9. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Akkışla -Girinci Köyü camiine ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5915) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.1995) 

10. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Akkışla - Girinci Köyü'nün damızlık 
koç ve boğa ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5916) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.1.1995) 
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11. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Akkışla - Girinci Köyü'nün sulama 

suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5917) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.1.1995) 

12. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Kırsal Kalkınma Projesi kapsamına alınan Sivas 
İlinde uygulamaya ne zaman başlanacağına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/5918) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.1995) . '. ; '• 

13. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas Tanm ti Müdürlüğünde özürlü kadrosunda 
işe başlatılan işçilere ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5919) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.1.1995) 

14. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas'ta et ve süt üreticilerinin teşvik primlerinin 
ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5920) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.1.1995) 

15. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, istanbul ziyaretinde verdiği bazı beyanlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5921) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.1995) 

16. - Kayseri MillctvekiliİVhistafa Dağcı'mn, Çeçenistan'a yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5922) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.1995) 

17. - Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Konya-Çumra-Uzunkuyu Köyü'ndeki ta
pulama calışmalanna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5923) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17.1.1995) 

18. -Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Bağ-Kur Karaman il Müdürü hakkında ile
ri sürülen iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5924) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.1995) -

19. - izmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir - Salhana'de yıkım kararı yerilen bir binaya 
ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5925) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.1995) 

20. - izmir Milletvekili Timur Demir'in, TARÎŞ Genel Müdürlüğü'ne atanan bürokrata iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5926) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.1.1995) 

21. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, müteahhitlik karnesi bulunan milletvekilllerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5927) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.1995) 

22. - Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak'ın, bir Devlet Tiyatrosu sanatçısının yurtdı
şına gönderilmesinin gerekçesine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/5928) (Başkan
lığa geliş tarihi: 18.1.1995) 

23. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, müteahhitlik karnesi bulunan milletvekil
lerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan yazılı soru önergesi (7/5929) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18.1.1995) . 
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23 Ocak 1995 PAZARTESİ 

Tasarılar 
İ. - Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına 

Dair Yetki Kanunu Tasansı (1/821) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ve Komisyo
na havale tarihi: 20.1.1995) 

2. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/822) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.1995) 

3. - Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tanm Kredi Kooperatiflerine, Tanm İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasansı (1/823) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi 18.1.1995) 

Teklifler 
1. - İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın; İzmir Körfez Yönetimi Kuruluş ve Görevleri Hak

kında Kanun Teklifi (2/1313) (Çevre ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi 
12.1.1995) 

2. - Konya Milletvekili Musa Erancı ve 11 Arkadaşının; Devlet Memurlan Kanunu ile T.C. 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1314) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.1995) 

3. - İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün; Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesinin 
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin İçtüzük Teklifi (2/1315) (Anayasa Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.1.1995) 

4. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/1316) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.1995) 

5. - Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 18 Arkadaşının; Askerî Hâkimler Kanununa Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1317) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.1.1995) 

6. — Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun; Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine, Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Top
rak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi (2/1318) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.1995) 

7. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Terörist Faaliyetler Nedeniyle Meydana Gelen Ha
sar ve Tahribata ve Güvenlik Nedeniyle Boşaltılan Yerleşim Yerlerinin Yeniden Kurulmasına İliş
kin Hizmetlerin Yürütülmesi ile 3838 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Kaldınlması ve 7269 Sayı
lı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Ka
nuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1319) (Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.1995) 

; © 
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24.1.1995 SALI 

Tasan 

1. - İstanbul İçme Suyu Havzaları ve Boğaziçi Koruma ve İmar İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı (1/824) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Çevre 
ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.1995) 

Teklifler 

1. - Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 7 Arkadaşının; Adana İli Pozantı İlçesinin Niğde İli
ne Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/1320) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.1.1995) 

2. - Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1321) (Ana
yasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

3. - Hatay Milletvekili Nurettin Tokdemir ve Eskişehir Milletvekili Fevzi Yalçın'ın; 
28.3.1983 Tarih 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 26 ncı Maddesinin C Fıkrasının De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1322) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

4. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın; İstanbul'da Kain Malta Köşkü, Çadır Köşkü, 
San Köşk, Beyaz Köşk ve Hidiv Kasr'ı ile Bursa'da Bulunan Hünkar Köşkü'nün Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne Devri Hakkında Kanun Teklifi (2/1323) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi 20.1.1995) 

5. - Balıkesir Milletvekili Ekrem Ceyhun'un; Türkiye Darülaceze Kurumlan Vakfı Kanunu 
Teklifi (2/1324) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.1995) 

Raporlar 

• 1. - Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklannda Düzenlemeler Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/821) (S. Sayısı: 772) (Dağıt
ma tarihi : 24.1.1995) (GÜNDEME) 

2. - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sa
yısı : 763) (Dağıtma tarihi: 24.1.1995) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, kayıp olduğu ileri sürülen bazı kişilere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

2. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkiler Başkanlığı'nda görev 
alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448) (Başkanlığa geliş tarihi 20.1.1995) 

• 3. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

4. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından dağıtılan takvime 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

5. - İzmir Milletvekili Cengiz Bul ut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının ödenmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1995) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, izlenen dış politikalara ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/5930) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.1995) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.C.D.D. Yolları Vakfınca yaptırılan basım 
işlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/5931) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.1.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın TURBAN Personel ve Eğitim Dairesi Başka
nı hakkındaki bir davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5932) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 19.1.1995) 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN Personel ve Eğitinm Dairesi Baş
kanı hakkında bir davaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5933) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.1.1995) 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumakaya'nın, Savunma Sanayi Müsteşarlığınca açılan heli
kopter ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5934) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.1.1995) 

6. -Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Sınır Kapısından yapılan giriş
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5935) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.1995) 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'e bağlı köylere yapılacak yatırımlara iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5936) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.1995) 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinde yapılacak sağlık yatırımlarına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5937) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1995) 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'ndan Bilecik İlin
deki belediyelere yapılan yatırımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5938) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.1.1995) 

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik, Kızıldamar ve Günyurdu Baraj projele
rine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5939) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 19.1.1995) 

1 1 . - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan Bilecik 
İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/5940) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.1995) -

12. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Mahallî İdareler Fonu'ndan Bilecik İlindeki be
lediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/5941) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.1.1995) 

13. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5942) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.1995) 

14. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından açılan güb
re ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5943) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.1995) 

— —© . 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : AH GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

—;©,- —•" 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşimini açıyorum. 

.III.-YOKLAMA 
BAŞKAN»- Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve

killerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, daha önce de size bahsetmiştim; ben, Başkan olduğum za
man sonuna kadar yoklama yapacağım; kimin gelip kimin gelmediğini vatandaşların bilmesi bakı
mından da önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 15.18 

' • • - — — m — ; — - . . 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 1530 

BAŞKAN:BaşkanvekiIi Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

— . m—: 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birinci oturumda yaptığımız yoklamada toplantı yetersayısı 
bulunamadığından birleşime 10 dakika ara vermiştim; şimdi yeniden yoklama yapacağız. 

Salonda bulunan sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini 
rica ediyorum. 

(Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istekleri vardır; ancak, gündem dışı söz isteyen 
çok sayın milİetvekillerimiz var. Tabiî, içtüzüğe göre, ancak, üç arkadaşa söz verebilmekteyim; 
öteki arkadaşlarımın isteklerini yerine getiremediğim için üzgünüm. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

' 1. - Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'in, devlete iş yapan kişi ve kuruluşların bazı sıkıntıları
na ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin cevabı 

BAŞKAN - Birinci sıradaki gündem dışı söz isteği, Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın'a 
aittir. Sayın Sayın, devletimiz ve vatandaşlanmız arasındaki borç ve alacak işlemlerinin ifasmdaki 
aksaklıklarla, yanlışlıklarla ve haksızlıklarla ilgili olarak gündem dışı söz istemiştir; kendisine gün
dem dışı söz verilmiştir. 

Buyurun Sayın Sayın. 

Süreniz 5 dakika, süreye riayet etmenizi rica ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devletimiz ve vatandaşlan
mız arasındaki borç ve alacak işlemlerinin ifasmdaki aksaklıklan, yanlışlıkları ve haksızlıkları di
le getirmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Hepinizin bildiği gibi, vatandaşlanmız, devlete karşı yapmış olduğu hizmetlerden, yerine ge
tirmiş olduğu taahhütlerden, hak etmiş olduğu teşviklerden alacaklan vardır. Buna karşılık da, ta
cirlikle, müteahhitlikle iştigal eden, ihracat yapan ve vergi mükellefi olan vatandaşlarımızın, dev
letimize, ayın ve yılın belli günlerinde ödemesi gereken borçlan vardır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda bahsetmiş olduğum bu mükellefiyetlerin, karşılıklı hak, hu
kuk ve adalet hükümleri dairesinde yerine getirilmesi gerekmektedir; ama, gerçekte, dün olduğu gi
bi, bugün de uygulamada büyük yanlışlıklar, adaletsizlikler yapılmaktadır. Şöyle ki; devletin, özel
likle vergi mükellefi olan vatandaşlarımızdan, her ayın 20'sinde Muhtasar Vergi; 25'inde KDV; ay 
sonunda SSK primi, mart-haziran-eylül sonuna kadar, üç taksitte, Gelir Vergisi; nisan-temmuz-
ekim sonuna kadar, üç taksitte, Kurumlar Vergisi; nisan-ağustos-kasım sonuna kadar, üç taksitte, 
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götürü Gelir Vergisi almaktadır. Ayrıca, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Damga Vergisi 
gibi diğer yergileri de tahsil etmektedir. Tabiî, yürürlükte bulunan yasalar gereği, vatandaşlarımı
zın, görevlerini, vatandaşlık görevi olarak yerine getirmeleri zorunludur. 

Değerli milletvekilleri, milletimiz, vatandaşlarımız bu görevlerini yerine getirmedikleri zaman 
devletimiz ne yapmaktadır; kanunlarımız gereği ceza uygulamaktadır. Nedir bu cezalar; başta, öde
me süresi bir gün geçse, yüzde 12 ceza uygulanmaktadır. Bu ceza, her ay için geçerli olup, yıl so
nu itibariyle yüzde 144'ü bulmaktadır. 

Ayrıca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereği icra takibi; İc
ra İflas Kanunu gereği alacak tahsili için her türlü icraatı yapmaktadır. Daha doğrusu, devlet, ka
nunların verdiği yetkiyi kullanmaktadır; bu da, gayet doğaldır. İcraata, herkes uymak mecburiye
tinde ve uyuyor da. Ne yapsın; elinden başka bir şey gelemez. 

Değerli milletvekilleri, bir de, madalyonun başka tarafı var. Vatandaşımızın devlette alacağı 
var. Müteahhitlik yapmış, üretmiş, alacağı tahakkuk etmiş; "nakit yok", "ödenek yok" diye öden
miyor. Devlet, "seni teşvik edeceğim" demiş, taahhütte bulunmuş; "nakit yok" diye ödenmiyor. 

Gerek üretici gerek ihracatçı zorluk içinde. Alacaklarını alabilse, devlete olan borçlarını defa
ten ödeyecek; ama, devlet vermiyor, veremiyor. Bu durumda ne yapmak lazım; vatandaş, devlet 
babaya, devlet anaya "benim sende şu kadar alacağım, şu kadar da borcum var; alacağımı, ne ka
dar borcum varsa mahsup et, kalanını da bana sonra ver" diye müracaat ediyor. "Alacağımı he
men verme; ama, sana olan borcumu karşıla" diyor; fakat, karşısında, acımasız, hak hukuk tanıma
yan bir baba, bir anayla karşılaşıyor; "hayır, ödemezsen, sana yüzde 104 faiz uyguluyorum ve ma
lını mülkünü haczediyorum" diyor. Böyle bir devletle, vatandaşımız karşı karşıya... 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; bu uygulamalar, devletin, milletine, vatandaşına 
yaptığı zulümdür, adaletsizliktir. Bu tür uygulamalar, vatandaşımızın, devlete karşı güvensizliğini, 
hatta isyanını teşviktir. Böyle haksız, böyle adaletsiz uygulamalarla vatandaşımızın, milletimizin 
elini kolunu bağlamışsınız "sen, mahkûmsun" diyorsunuz... Böyle devlet olur mu, böyle hak, böy
le adalet anlayışı olur mu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sayın, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... Son cümlenizi söyleyin, rica 

ediyorum... 
AHMET SAYIN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, gelin, bu haksız, adaletsiz uygulamalardan vazgeçelim; adil olalım. 

Özellikle, baba olan, ana olan devlet, milletine, vatandaşına haksızlık etmesin, hakkını versin! (Al
kışlar) Devlet, alacağına şahin, vereceğine karga olmasın. (Alkışlar) Hakkın ve adaletin olmadığı 
bir cemiyette, huzur, sevgi ve hoşgörü olamaz. 

Gelin, devleti idare edenler -kimse onlar- hak dağıtın, adalet dağıtın, vicdan huzuru içinde olun 
ki, milletimiz huzur içinde olsun; milletimiz, vatandaşımız övünsün, güvensin, çalışsın ve bu ülke, 
dünyadaki yerini alsın. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Sayın Cevheri, gündem dışı konuşmaya cevap verecek. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın'ın, muhalefet görevini de yüklenen gün
dem dışı konuşmasını memnuniyetle izledik. (Alkışlar) 
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CENGİZ BULUT (izmir) - Sayın Bakan, Doğru Yol milletvekili olduğunu biliyorsunuz değil 

mi efendim!.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - "Muhalefet görevini de yüklenen" 

dedim. Muhalefet görevinin yadırganacak bir şey olduğunu ifade etmedim; yani, bunda "siz muha
lefet görevini yapmıyorsunuz; bu iş de Ahmet Sayın'a kaldı" gibi bir düşünce içerisinde değilim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Ama, doğru söyledi. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, aslında, 

Sayın Ahmet Sayın'm değindiği husus son derece yerindedir ve haklıdır; ancak, Sayın Sayın'ın san
dığının aksine, bunun bazı uygulamalan da olmuştur. Bunun bir kısmını bizzat ben yürüttüm. Bu 
bakımdan ben, gerekli olduğu yerlerde, değerli vergi mükelleflerinin ve devletten alacağı olan kim
selerin bu yolu denemelerinin mümkün olduğunu ve kapalı olmadığını ifade etmek istiyorum. Güb
re sübvansiyonundan ve Zirai Donatımın borçlanndan dolayı devletten alacaklı olan birtakım ku
ruluşların, alacak-borç mahsubunu yaptık. Yani, devletten olan pek çok alacaklarının bir kısmını, 
vergi mahsubu suretiyle, bir kısmını da, kendilerinin ihtiyacı olan akreditiflerinin açılması suretiy
le kapatılan, yapılan, gerçekleştirilen bir ameliyeyi, bizzat ben yürüttüm ve yardımcı oldum. Onun 
için, bunun, Vergi Usul Kanununda da, diğer malî mevzuat içeresinde de imkânları vardır. Ancak, 
bazı vergilerin mahsup edilememesi, nitekim, bahsettiğim o konuda da ekstra vergileri, yani, Malî 
Denge Vergisini, ek vergileri, bunun dışında tutmak şartıyla, Kurumlar Vergisinden, Gelir Vergi
sinden mahsup yaparız dedik ve bir miktar da mahsup yapıldı. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Holdinglere yaptınız. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Sayın Sayın'a, bu hususta, hem 

kendim hem de sayın muhalefet adına teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu cinayeti faillerinin 

yakalanamamasından duyduğu üzüntüye ve bazı tereddütlerine ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı 

BAŞKAN - İkinci gündem dışı konuşma, Sayın Uluç Gürkan'a verilmiştir. 
Sayın Gürkan, "Rahmetli Uğur Mumcu'nun ölümünün üçüncü yılında cinayet soruşturmasın

da açıklamasını zorlu bulduğum gaflet üzerinde gündem dışı söz istiyorum" demiştir. Kendisine 
gündem dışı söz verilmiştir. -

Sayın Gürkan, süreniz 5 dakika, buyurun efendim. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 24 Ocak 1995. 

Sevgili Uğur Mumcu'nun, değerli Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun alçakça katlinin üzerinden iki 
yıl geçti; ama, olayın resmî dosyası, bini aşkın faili meçhul cinayet ayıbı arasında sıkışmış, tozlan
mayı bekliyor. Acaba neden; olay aydınlanmasın diye birilerinin bir çabası mı var? Olayın aydın
lanmasından, birilerinin bir korkusu mu var? 

Değerli milletvekilleri, bu sonuç, Uğur Mumcu cinayetinin karanlıkta kalması sonucu, bazı 
çevrelerce, ülke yönetiminde etkin bazı çevrelerce bilerek seçildi. Bugün, bu olayın karanlıkta ol
ması, bilerek seçilmiş bir tercihtir. 

Bakın, iki yıl önce, cinayetin hemen ardından, henüz, sevgili Uğur Mumcu toprağa verilme
den, 26 Ocak 1993 günü, bu kürsüde, Hükümete, olayın çözülebilmesi için bizzat ben nasıl yalvar
mıştım ve şöyle demiştim: "Uğur Mumcu cinayetini soruşturmakla görevli DGM Başsavcılığı umut 
vermiyor. Bir değil, birkaç nedenle umut vermiyor. 
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Birincisi, bu Başsavcılık, daha önce, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok olaylarında başarılı 

olamadı; dolayısıyla, Uğur Mumcu cinayetini bu ekiple soruşturmak, başarısızlığı peşinen kabul
lenmek anlamına gelir. 

İkincisi, sevgili Uğur Mumcu, araştırmacı kimliği ve sağlam hukuk bilgisiyle, bu Başsavcılı
ğa güvensizliğini, onlarca yazısında ve konuşmasında açıkça ortaya koymuştu. Dolayısıyla, eğer, 
anılan Başsavcılık, sağlıklı bir hukuk zemininde çalışıyor olsaydı, bu soruşturmada -kendilerine 
güven duymayan Uğur Mumcu'nun cinayetinin soruşturul masında- sorumluluk almazdı. 

Üçüncüsü -o gün demiştik- maalesef, bütün bu kuşkularımız, olumsuz saptamalarımız, geride 
kalan 48 saat içinde doğrulanmıştır." 

Olay, basına da yansımıştır; DGM Başsavcısı, cinayet mahaline ayak basar basmaz, henüz hiç
bir şey belli değilken konuşmuştur, demiştir ki; "Bu, dış mihrakların işidir" Bu, bir fikir spekülas
yonudur. Hiçbir şey belli değildir; ama, Başsavcı, orada bir fikir spekülasyonu yapmaktadır. Ger
çekten böyledir ya da değildir; ama, bu fikir spekülasyonunu yapmak, herhalde, sağlıklı bir hukuk 
zemininde, bu cinayeti soruşturmakla görevli Başsavcının işi olmamalıydı. Bu bakımdan, o gün, 
burada olan, devrin, Sayın Adalet Bakanından, Hükümetten, hukukî bir yol bulmasını ve de önce
likle Uğur Mumcu cinayetinin soruşturulması konusunu, işinin en iyisi bir ekiple, özel bir görev
lendirilmeyle yürütülmesini talep etmiştik. Aslında, o gün, burada konuşan Sayın içişleri Bakanı
na, Sayın ismet Sezgin'e de katılmıştık. Devletin bütün kadrolarıyla, başta emniyet güçleri olmak 
üzere, bu olayı, bir sınav gibi algıladığım, elinden geleni yapmaya çalıştığını, biz de kabul etmiş
tik; ama, şöyle demiştik: "Korkarız ki, bu DGM Başsavcılığının yönetiminde, bu sınav, kolay ko
lay başarılı olma umudu ve ışığı vermemektedir." Zaten veremezdi de... 

Değerli arkadaşlar, ne yazık ki, geride bıraktığımız iki yıl içinde gelişen olaylar bizi doğrula
dı. Bundan mutluluk duymuyoruz; tam tersine, ben şahsen, derin bir üzüntü duyuyorum. Bu neden
le, Hükümetten bir kez daha talep ediyorum: Uğur Mumcu cinayetinin soruşturmasını, lütfen, An
kara DGM Başsavcılığından alın, özel bir ekibe verin, isterseniz, hukuken bunu yapabilirsiniz. 
"Hukuken önümüzde engel var" mazeretlerinin arkasına, boşu boşuna sığınmayın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Gürkan, cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
...Boşu boşuna, lütfen, mazeret üretmeyin. Bunu yaparsanız, siz de biliyorsunuz ki, düğüm çö

zülecek; karanlıklar, aydınlığa çıkabilecek. 
Değerli milletvekilleri, bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz de, bu olaya, lütfen, 

ağırlığımızı koyalım, gecikmiş ağırlığımızı koyalım. Gündemde, gerilerde bir yerde -57 nci sırada-
Uğur Mumcu cinayeti için bir Meclis araştırması talebi var. Bu talebi lütfen öne alalım ve gereği
ni yapalım. 

iki yıl önce, biz bu talebi yaptığımızda, Uğur Mumcu cinayeti için özel bir araştırma istediği
mizde, iktidar partisi grupları, belki ö günün koşullarında, haklı olarak, bunun yerine, faili meçhul 
cinayetlerin bütünüyle araştırılmasını, bir arada araştırılmasını istemişlerdi. Bir komisyon kuruldu 
ve bu komisyon çok değerli çalışmalar, başarılı çalışmalar yaptı. Özellikle, burada, Komisyonun 
Başkanı Sayın Avundukluoğlu'nu, yüreğini koyduğu, yıktığı tabular nedeniyle kutluyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gürkan, lütfen cümlenizi bitirir misiniz efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - ...Ancak, bu, toptancı bir çalışmadır. Bizim görevimiz, 

Uğur Mumcu somutunda, bir Meclis araştırmasıyla, somut faili meçhul cinayetleri çözmeye dönük 
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bir adım olacaktır. Eğer, bunu başarırsak, kim, hangi belgeyi -bugün de basında olduğu gibi- niçin 
tahrif etmiş, bu tahrifat için, yukarıdan birileri, birilerine emirler mi vermiş? Bu spekülasyonlardan 
kurtaralım devleti. Katiller gerçekten biliniyor mu? îran'dalar mı? Iran, bu katilleri bize teslime ha
zır; ama, Türkiye'de bulunan, o ülkenin rejim muhaliflerini, karşısında istediği için mi acaba bu ko : 

nuda biz suskun kalıyoruz? 

Değerli arkadaşlar, bu konuda spekülasyon veya dedikodu yapmıyorum. Yirmibeş yılımı ver
diğim gazeteciliğin literatüründe, bu ortaya attığım soruların adı, ciddî olarak araştırılması gereken 
istihbarattır. Bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yapalım diyorum. 

Değerli milletvekilleri, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize, bu arada, bana, sırasını vererek 
bu konuşmayı yapma fırsatı yarattığı için, İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy'a teşekkür 
ediyorum. 

Sağ olun. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Gündem dışı konuşmaya, Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe cevap verecek. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, 

sayın milletvekilleri; Ankara Milletvekilimiz Sayın Uluç Gürkan'ın yapmış olduğu gündem dışı ko
nuşma sebebiyle huzurlarınızdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Terör, devletimizin tekliğine, ülkemizin bütünlüğüne, ulusumuzun birlik ve beraberliğine, 
genç Türkiye Cumhuriyetinin demokratik yapısına ve düzenine, vatandaşımızın günlük yaşam bi
çimine egemen olan demokratik rejimimize göz dikmiş ve saldırılarını bunun için devam ettirmek
tedir. 

Bu amaçla hareket eden terörün, ülkemizde iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi, özellikle, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki bölücü örgüt saldırılan; diğeri ise, büyük şehirleri
mizde meydana gelen terör olaylarıdır. Bu terör olaylarının nitelikleri birbirinden farklıdır. Büyük 
şehirlerdeki terörist eylemler, daha çok, ideolojilerini yitirmiş cinayet şebekeleri tarafından gerçek
leştirilmektedir. Ancak, bu örgütlerin, birbirleriyle çıkar işbirliği içerisinde oldukları da bilinmek
tedir. Gerek güneydoğudaki bölücü terör gerekse büyük şehirlerimizdeki terör, bu konuda içli dış
lı hareket etmektedirler. Çünkü, ortak hedefleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmaktır, vatanı 
bölmektir ve demokratik rejimimizi yok etmektir. 

Nitekim, belirtilen bu amaçlar doğrultusunda hareket eden ve Türkiye'yi karıştırıp, demokra
tik rejimimizi zaafa uğratmak isteyen uluslararası terörizm, birçok aydınımızı olduğu gibi, iki yıl 
önce, Atatürk ilkeleri ve demokratik düzen savunucusu olan Gazeteci-Yazar rahmetli Uğur Mum-
cu'yu, menfur bir suikastla katletmişti. Ülkemizin değerli bir kalemini böyle kaybetmek, elbette ki, 
çok büyük üzüntüye sebep olmuştu. Mumcu'yu rahmetle anarken, ona yapılmış saldırıyı, cumhuri
yetimizin temel ilkelerine yöneltilmiş bir saldın olarak görmekte olduğumuzu, bir defa daha be
lirtmek istiyorum. 

Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslarla çevrili, dünyanın en krizli bölgesinde olan ülkemiz, hu
kuk devletini, özgür düşünce ortamını ve katılımcı demokrasiyi yaşatma çabası içerisindedir. Türk 
toplumu, insan haklan ve temel özgürlükleri içeren demokratik rejimin banşçı ortamında yaşamak 
istemektedir. Laik Türkiye Cumhuriyetimizi bölüp parçalamak ya da çağdışı ideolojilere bağlamak 
isteyen güçler, hiçbir zaman, isteklerine elbette ki ulaşamayacaklardır. 

Terör örgütleri, cinayet işleyerek bir yere varamayacaklarını herhalde iyi bilmelidirler. De
mokrasiyi bayrak yapanlara saldırmakla, bu güzel ülkeyi ve demokrasimizi, herhalde, yok etmek 
fırsatını hiçbir şekilde bulamayacaklardır. 
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Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu terörle mücadelemizde, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı 

demokrasiye ve onurlu uzlaşmalara sıkı sıkıya sarılmamız şart olmaktadır. Zira, demokrasi, en et
kili silahtan daha güçlü bir silahtır. Bu vatan hepimizindir. Bu vatanı hedef alan terörizmle müca
delenin en etkin yolu da, demokratik rejimimizden geçmektedir. 

Demokrasimizi hep birlikte koruyacağız, sahip çıkacağız. Görev ve sorumluluklarımız ne 
olursa olsun, hepimiz, kendi alanında; işadamı olarak, sanayici olarak, politikacı olarak, gazeteci 
olarak, bürokrat olarak, güvenlik görevlisi olarak, devletin sorumluları olarak, gençlik olarak işle
rimizi iyi yaptığımız ve demokrasimize sahip çıktığımız takdirde, çözemeyeceğimiz sorunumuz el
bette olmayacaktır. 

Mumcu cinayetine halkımızın kendiliğinden olgunlukla gösterdiği büyük tepki ve faillerinin 
bulunması yolunda sergiledikleri büyük istek ve ilgi, laiklik, demokrasi ve Atatürk ilke ve devrim
lerine bağlı çağdaşlık olarak ortaya konulabilecek, Türkiye Cumhuriyetinin üstün niteliklerine, ulu
sumuzun nasıl yürekten bağlı olduğunun en güzel göstergesi olmaktadır. 

Böylece, değerli gazeteci merhum Mumcu, üzüntü verici ölümünün ikinci yıldönümünde da
hi, yürekten inandığı demokrasi ve Atatürk ilkelerinin pekiştirilmesi, toplumumuza bu değerlerin 
bir kez daha hatırlatılması yolunda önemli bir işlev yerine getirmektedir. 

Bu cinayeti aydınlatmak ve faillerini belirleyerek yakalamak, başta gelen görevlerimiz arasın
da yer almaktadır ve en büyük arzumuzdur. Bu nedenle, oluşturulan bir araştırma grubuyla, olayın 
üzerinde, özenle, önemle ve ciddiyetle durulmaktadır. 

Diğer yandan, olay, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca da, önemle ve özen
le takip edilmektedir. Bu itibarla, Sayın Başsavcıya yönelik eleştirileri haklı saymadığımı burada 
ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Faili meçhul olayların bir bölümünün henüz aydınlatılamamış olması karşısında, kamuoyunun 
sabırsızlığını anlıyoruz. Bu gecikme, Hükümetin de büyük üzüntüsüdür; hatta bütün devlet organ
larımızın büyük üzüntüsüdür. Bu olayların bir an önce aydınlatılması, elbette ki, devletimizin gö
revidir. Şu unutulmamalıdır ki, terör kamplarında profesyonelce eğitim gören militanların gerçek
leştirdiği eylemlerin aydınlatılması kolay olmamaktadır; sabır ve uzun bir zamanı gerektirmekte
dir. 

Şu hususu samimiyetle belirtmeliyim ki, devlet, bu sorunun üzerine kararlı bir şekilde gitmek
tedir. Nitekim, son aylarda, özellikle güneydoğuda yapılan operasyonlarda, faili meçhul cinayetle
rin büyük bir bölümü aydınlatılabilmiştir. Uğur Mumcu olayı da, üzerinde halen titizlikle çalışılan 
konulardan biridir. Faili meçhul hiçbir olay bırakmamak, devletimizin, elbette ki temel hedefidir. 
Hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmamalıdır ve kalmayacaktır. 

Bu arada, Sayın Uluç Gürkan'ın konuşmasında değindiği bir iki pasajı huzurunuza getirmek 
ve bunlara katılmanın mümkün olmadığını da ifade etmek istiyorum. "Niçin" diyor Sayın Gürkan 
"Niçin; 'ya olay aydınlanırsa' diye birilerinin bir korkusu mu var" ve devam ediyorlar "bu sonuç; 
Uğur Mumcu cinayetinin karanlıkta kalması sonucu, bu ülkeyi yönetenlerce bilerek seçildi." Bun
ları haklı saymak, bu iddiaları ve bu ithamları haklı saymak mümkün değil. Devlet, devletin onuru 
sayarak, bir cinayetin faillerini ortaya çıkarmak için çabalarken, devleti, birtakım istifhamların al
tına sokmak, herhalde hiç kimsenin hakkı olmamalıdır. 

Bir konuda, gene konuşmalarına değinmek istiyorum değerli arkadaşım Sayın Gürkan'ın; 
"spekülasyon ya da dedikodu yapmıyorum, yirmibcş yılımı verdiğim gazetecilik anlayışıyla, orta
ya attığım bu sorular, araştırılmaya değer bir istihbarattır ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır" 
demiştir. Burada, tabiî, Sayın Uluç Gürkan'ın yapacağı bir şey var; elinde, birtakım, gerçekten, dev
leti faillerin üzerine götürecek bilgiler varsa, bunu, devletin ilgili mercilerine tevdi etmektir. 
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Hepinize teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, aslında, benden gündem dışı söz talebinde bulunan 26 milletvekili arka
daşımız vardı. Sayın Uluç Gürkan'ın bu konudaki gündem dışı söz talebi bana geldiği zaman, ben 
3 arkadaşa söz vermiştim. Kendisi burada, sözünün, Sayın Gürsoy tarafından verildiğini de belirt
ti. Tabiî, ben arkadaşları vazgeçiremedim. Yarına kendisine söz vermeyi düşünüyordum; ancak, 
Sayın İbrahim Gürsoy, bana bugün konuşmayacağını bildirince, ben de, Sayın Mumcu cinayetinin 
aydınlatılmasına çok değer verdiğim için, Sayın Uluç öürkan'a bu sözü verdim. Bu itibarla, ola
yın böyle anlaşılmasını istiyorum. 

Ayrıca, Meclis Başkanı olarak da, tüm faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkması için, bizim 
gayret göstermemiz gerektiğine, bir faili meçhul cinayetin karanlıkta kalması dahi devletimizin iti
barını büyük sarsacağına inanıyorum. Temennimiz, elbirliğiyle, adaletimizle, Meclisimizle, mille
timizle tüm faili meçhul cinayetleri açığa çıkarmaktır. 

Ben inanıyorum ki, bundan sonra da faili meçhul cinayetler olmayacaktır. 

Teşekkür ederim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz, gündem dışı konuşuyorsunuz... 

BAŞKAN - Efendim, bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Arkadaşımız, sanki ben gündem 
dışı konuşma vermemişim gibi bir istifham yarattı; ona cevap verdim. 

3, - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da, PTT çalışanlarının toplu gösterisi 
sırasında polislerin davranışlarına ve bazı belediyelerce işlerine son verilen işçilere ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin cevabı 

BAŞKAN - Üçüncü gündem dışı söz istemi, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen'e 
verilmiştir. Sayın Sevigen, dövülen PTT memurları ve belediyelerden kovulan işçilerle ilgili gün
dem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Sevigen. 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Sevigen; süreye riayetinizi rica ediyorum. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sayın Başkanım, söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür edi
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Efendim, biliyorsunuz, ağıtlar ülkesi olduk. Bugün, Sayın Uluç Gürkan, Uğur Mumcu ile ilgi
li düşüncelerini gayet iyi açıkladı..Ben, sadece, bugünün anlamıyla ilgili bir iki kelime söyleyece
ğim. 

Bugün 24 Ocak, iki yıl oldu; daha Uğur Mumcu'nun katili, diğer aydınların katili ve bini aş
kın faili meçhul cinayetin katilleri hiç ortada yok. Katiller ortada olmamasına rağmen, yine, bu Hü
kümetin Sayın İçişleri Bakanı yerinde oturuyor... Bu bakımdan, Uğur Mumcu dostlarına sabır dili
yorum. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, son günlerde televizyonlarımızda oldukça iç karartıcı, in
sanlarımızı çok mağdur durumda bırakan olaylar oluyor. Bir emeklimize ekmek kaç lira diye soru
yorlar, o insanımız hemen ağlamaya başlıyor kamera karşısında. Onun, ekmeğin pahalı olduğun
dan filan ağladığı yok, o insanımız, arkadaşları, dostlari, sevdikleri kendisini .ekmek kuyruğunda 
görecekleri için ağlıyor. İnsanlarımızın gururlarıyla bu kadar oynamaya, insanlarımızı bu kadar kü
çültmeye bu Hükümetin hakkı var mı diye soruyor ve merak ediyorum. 
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Sevgili arkadaşlarım, bizler haklarımızı arayamaz duruma geldik. Yani, memur hakkını ara

maya kalksa, sokakta, dövülüyor; milletvekili onlara destek çıkmaya kalksa, milletvekili de dövü
lüyor. İnsanlar düşüncelerinden dolayı yakılıyor, inanın, kız çocuklarımız saçlarından sürükleni
yor, okullarda haklarını aradıkları için. Ben diyorum ki, dövülmeye, sövülmeye, yakılmaya, yıkıl
maya alıştık. Son olarak da, bu Hükümet köpeklere yem etmeye başladı insanlarımızı. 

Sayın milletvekilleri, son olarak PTT çalışanlarında görmüşsünüzdür, insanlar, sırf arkadaşla
rına destek verebilmek için, çok da yasal olmasa bile, kendi çalıştıkları bölgenin önünde bir toplu 
gösteri yapıp onlara bir destek vermek amacındalar; ama, biz, yine başka bir memur tarafından on
ların üzerine köpekleri saldırtarak, kolundan tutarak -biliyorsunuz, çoğu televizyonda izlediniz- o 
insanlarımızı o yürümekle yollar aşınmaz dediğimiz, 4 milyon 500 bin liraya mahkûm ettiğimiz 
PTT çalışanlarını köpeklere ısırtmaya, onların üzerine köpekleri saldırtmaya başladık artık; yani, 
coplar bitti, sıra köpeklere geldi sayın milletvekilleri. Bu bakımdan, bu, olaylar olduğu halde, de
vam ettiği halde yine Sayın İçişleri Bakanımız, bu konunu üzerine gitmeden, olduğu yerde oturuyor. 

Biliyorsunuz, son günlerde, sayın milletvekileri, belediye başkanları işten adam atmayı maha
ret sayıyorlar; yani, belediye başkanlığını kazanan insanlar, geliyorlar, belediye çalışanlarını -daha 
önceden çalışmamış gibi- işten adam atmayı maharet sayıyorlar. 

Eskileri saymayacağım, hepiniz biliyorsunuz, elimizde, 28 bini, 30 bini aşkın liste var, işten 
atılanların listesi... Şöyle, ben listeyi göstereyim, şu, elimizde olan listelerin büyük bir kısmı. Ar
kadaşlarım da görsünler, vatandaşlarımız da görsünler, bu, bütün belediyelerden atılan arkadaşları
mızın listesi. 

Son olarak da, sevgili arkadaşlarım, Pendik Belediyesinde 205 kişi işten atıldı. Yani, ramaza
na kaç gün var; onbeş gün var; Müslüman bir ülkedeyiz ve Refahlı bir belediye başkanı, ramazana 
onbeş gün kala, 205 kişiyi, Pendik'te, çocuklarını aç bırakıp, sokaklara atıyor. 18'i hanım çalışanı
mız... Bunlar, ilk başta hemen temizlik işlerine gönderiliyor. Bunlardan l'i çocuk felci geçirmiş, 
yürüyemiyor; sakatlık kadrosundan işe girmiş, özürlüler kadrosundan.işe girmiş. 

Bu 205 kişiden 10'u işyeri temsilcisi. 9'unu atmışız işyeri temsilcilerinin; l'i de hastanede ya
tıyor diye atmamışız. 2'si özürlü; birinin ayağı kesik, tamamen ayağı yok, l'i konuşamıyor, l'i mah
kûm kadrosundan girmiş, İbrahim Sedefoğlu diye birisi. Biliyorsunuz, işyerinde azaltma olsa bile, 
mahkûm kadrosundan girenler pek atılmıyor işten. 15 kişinin emekli olmasına ya üç ay var ya bir 
ay var. Birinin oğlu güneydoğuda şehit olmuş; yani, oğlunu askere göndermiş, oğlu güneydoğuda 
bölücü terör örgütüyle savaşırken, vatan için şehit olmuş; bu Belediye Başkanı, bu şehidin babası
nı sokağa atmış, ramazana onbeş gün kala... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sevigen, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim... Rica ediyorum... 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Afişlerde "babanız işsiz kalmasın" diye slogan yapan bu 

siyasî partinin belediye başkanı, "babaları işsiz bırakmayın" diye çocukları resimde kullanan bu si
yasî partinin belediye başkanı, ramazana onbeş gün kala çocukları açlığa mahkûm etmiş ve böyle
si bir uygulamada, Bayrampaşa'da, Bayrampaşa Belediyesinde konuşma yaptığım zaman, Refah 
Partili milletvekili bir arkadaşım bana kızmıştı. Ben şimdi ona söylemek istiyorum; gidip, kendi be
lediye başkanına ne yaptı acaba, kendi belediye başkanına, bu insanların işe alınması, bu insanla
rın işten atılmaması için, o belediye başkanına ne gibi baskılar yaptı; ne gibi uygulamalar yaptı, onu 
merak ediyorum ve bu yüzden, Sayın Hükümetten, Sayın Başbakandan ve yöneticilerden, bu ko
nuya arabuluculuk yapmasını rica ediyorum; bu ramazanda, bu kış günü, o insanlara sahip çıkma
larını rica ediyorum; hepinize, sevgiler saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (GHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 

Sayın Bakan gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, değerli milletvekille
ri; İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Sevigen'in konuşması iki unsuru kapsamaktadır. Bir ta
nesi, istanbul'da, Gayrettepe Telefon Başmüdürlüğü işyerlerinde bazı memurların yapmış oldukla
rı yasadışı eylemler sebebiyle emniyet kuvvetleri ile çalışanların karşı karşıya gelmesi olayı; ikin
cisi ise, belediyelerden çıkarılan işçiler olayı. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul'da, PTT çalışanları, teknisyen seviyesindeki bazı arkadaşlarının 
İstanbul dışına geçici görevle verilmiş olmalarından doğan bir infialle, yasadışı toplantılara ve gösr 

tenlere tevessül etmişlerdir. ; 

Böyle bir durumda, yasaları uygulamakla mükellef olan emniyet güçlerinin yapacakları gö
rev, elbette ki, kanunun gereklerini yerine getirmekti ve bu arada, emniyet güçlerinin görevi sade
ce bunu.yapmak değil, aynı zamanda, çalışanların, provokatörlerce, amaçları dışına yönlendirilme
lerine de imkân vermemek ve bu çalışanların yaptıkları gösteriye başka çevrelerin karışmasını ön
lemekti. Emniyet güçleri, nihayet, p gün, bu çalışmamn ve çabanın içerisinde olmuşlardır. Elbette 
ki, emniyet güçleriyle, kolluk kuvvetleriyle vatandaşlanmızın karşı karşıya kalmasını hiçbir zaman > 
istemeyiz; ama, vatandaşlarımızın da, hak ararken, hakkı, haklı ölçüler ve haklı kurallar içerisinde 
aramaları gerekmektedir. Onun dışına çıkıldığı takdirde, haliyle, hiçbirimizin arzu etmediği üzücü 
tablolar ve üzücü sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 

Ayrıca, şunu da ifade etmek istiyorum: Zaman zaman bu ve benzeri olaylar olduğunda, bazı 
değerli milletvekillerimiz, kanunsuz hareketin üzerinde hiç durmaksızın, emniyet güçlerini, kolluk 
kuvvetlerini devamlı surette zaafa uğratmayı, onları eleştirmeyi, onları tahrip etmeyi bir itiyat ha
line getirmişlerdir ki, bunu da haklı saymadığımı burada ifade etmek istiyorum. 

Belediyelerle ilgili yapılan uygulamalara gelince: Onu da, bir ölçü içerisinde bilgilerinize sun
mak istiyorum. 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 50/d ve 52/d maddeleriyle, 1994 yılında olduğu 
gibi, belediyeler ile bunlann kurdukları birlik ve müesseselerin memur ve işçi kadrolarına açıktan 
atama izni venne ve bu kuruluşlarca istihdam edilecek geçici işçiler için geçici iş pozisyonlarını vi
ze etme yetkisi İçişleri Bakanlığına verilmiştir. İçişleri Bakanlığı, bu izin verme, vize verme yetki
lerinin süratle kullanılabilmesi amacıyla valilere yetki devrinde bulunmuş ve bu yetki devrinde aşa
ğıdaki ilkelerin esas alınması valilere bildirmiştir. 

1- Memur ve sürekli işçi kadrolarından boş olanların azamî yüzde 30'una açıktan atama izni 
verilecektir. 

2- Geçici işçi vizeleri için ise, 1994 yılında çalıştırılan geçici işçilerin, adam/ay olarak hesap 
edilecek miktarı, 1995 yılı için de vize edilecektir. Ancak, belediyeler, istihdam edecekleri perso
neli, mevcut hukuk kuralları ve meclislerinin kararları istikametinde tayin ve tespit etme imkânına 
sahiptirler. 

İşten çıkarılma yoluyla haksızlığa uğrayan kişilerin ise, yargı mercileri önünde haklarını savu
nabilme imkânı mevcut olduğu gibi, konu, İçişleri Bakanlığına intikal ettiğinde, Bakanlıkça, Mül
kiye müfettişleri ve Bakanlık mahallî idareler kontrolörleri vasıtasıyla gerekli inceleme ve soruş
turma yapılmaktadır. Son bir yıl içinde, İçişleri Bakanlığı, bu konuda çok sayıda inceleme ve so
ruşturma yapmış ve sorumlular hakkındaki dosyalar, adlî yargı mercilerine intikal ettirilmiştir. 

, Değerli milletvekillerimizin bilgilerine saygılarımla arz ediyorum. (DYP sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar ve cevapları bitmiştir. Yalnız, bu arada, Refah 

Partisi Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan bize bir pusula göndermiştir; "Refah Partisi Pendik 
Belediye Başkanı, işçileri ramazana onbeş gün kala sokağa attığını ifadeyle sataşmada bulunup, 
gerçekleri saptırmıştır, Sayın Mehmet Sevigen" diyor. 

Efendim, şimdi, burada, ben, bir sataşma görmüyorum. Şöyle görmüyorum: Çünkü, işçilerin 
görevine son verildiği ortada. Şimdi, burada ne sataşma var ki?.. Ben ,sataşma diye bir konu gör
medim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bir dakika Sayın Başkan; müsaade eder misiniz efendim... 
BAŞKAN -Hayır efendim, ben sataşma görmüyorum. Ayrıca, tutanağı da getirtip inceleyece

ğim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, tavzih gereken bir durum var; müsaade eder mi

siniz efendim, yerimden söyleyeyim. 
BAŞKAN-Peki; buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, Pendik Belediyesi tarafından 5 işçi, İş Kanunu

nun 14 üncü maddesine göre işten çıkarılmıştır. Bu 5 işçinin işten çıkarılmış olması dolayısıyla, 
oradaki işçi temsilcisi, 11 Ocak 1995 tarihinde, bütün işçileri işe gelmemeye davet etmiştir; işçile
rin bir kısmı gelmiştir; ama, 205 işçi gelmemiştir. Belediye Başkanı, ertesi gün, hatta aynı gün, da
vette bulunduğu halde, yine bu işçiler işe gelmemişlerdir. 12 Ocak 1995 tarihinde, bu işçilerin işe 
gelmesi hususunda yine davet vaki olmuş, gelmedikleri tespit edilerek notere başvurulmuştur; no
ter tespitleriyle bellidir, bu işçiler 48 saat işe gelmemişlerdir. Bu durum karşısında, İş Kanununa 
göre, yapılması gereken muamele yapılmıştır. 

BAŞKAN - Peki, teşekür ederim efendim; tamam. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ayrıca, bu işçiler, işten çıkarıldıktan sonra Pendik Belediyesi

ni iki gün işgal etmişlerdir, kamu hizmetini engellemişlerdir. 
BAŞKAN - Tamam efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Koceli) - Bunların içinde Refah Partililer, hatta mahalle temsilcileri de 

vardır; ama, biraz önce Sayın Bakanın da işaret buyurduğu gibi, kamu hizmetinin bir ciddiyeti ol
duğundan, Belediye Başkanımız, bu ciddiyet istikametinde hareket etmiştir, yoksa, ramazan önce
si kalkıp da kimseyi aç bırakmamıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür'ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı Timurçin Savaş'a, dönüşüne 

kadar, Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1712) 

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

Amerikan-Türk Konseyinin yıllık olağan konferansına katılmak üzere, 18 Ocak 1995 tarihin
de Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın dönüşüne kadar; 
Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Ata-

soy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1713) 

"BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet meclisi Başkanlığına 

Amerikan-Türk Konseyinin yıllık konferansına katılmak üzere, 19 Ocak 1995 tarihinde Ame
rika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un dönü
şüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunannm. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Rusya Federasyonuna gidecek olan İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'ye, dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1714) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ocak 1995 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek olan 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun bulunmuş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
. 4 , - Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'a, dö

nüşüne kadar, Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlıı'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1715) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (ECO) Bakanlar Konseyi 5 inci Toplantısına katılmak üzere, 
21 Ocak 1995 tarihinde Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı A. Aykon Do-
ğan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Esat Kıratlıoğlu'nun vekâlet etme
sinin, Başbakamn teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/1716) 

BAŞKAN- Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; oku
tuyorum: 

- 243 -



T.B.M.M. B : 7 1 24 .1 .1995 0 : 2 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 11/1/1995 tarihli ve B.02.0.KKG/101- 822/205 sayılı yazımız. 

İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan "Memurlar ve Diğer KamU Görevlileri ile ilgili Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının" ye
niden incelenmek üzere, Millet Meclisi içtüzüğünün 76 ncı maddesi gereğince geri gönderilmesi
ni arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

BAŞKAN- Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarı geri verilmiştir. 
6. -Kütahya Milletvekili M. Rauf Er tekin'in, (6/1350) esas numaralı sözlü sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (41393) 

BAŞKAN- Sözlü soru önergelerinin geri verilmesine dair önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 559 uncu sırasında yer alan (6/1350) esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, (611414) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (41394) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 639 uncu sırasında yer alan (6/1414) esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
8. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, (6/1423, 6/1429) esas numaralı sözlü sorularını geri al

dığına ilişkin önergesi (4/395), 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 655 ve 669 uncu sıralarında yer alan (6/1423) ve (6/1429) 
esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Fuat Çay 

Hatay 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
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9. - Dünya Turizm Örgütü ve İspanya'nın Cadiz Şehir Konseyi tarafından Cadiz'de düzenle

necek foruma ve TBMM'yi temsilen bir milletvekilinin icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1717) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi 
vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dünya Turizm Örgütü ve İspanya'nın Cadiz Şehir Konseyi tarafından 16-17 Mart 1995 tarih
lerinde Cadiz'de düzenlenen "Turizm Politikasının Belirleyicileri Yerel Yetkililer ve Parlamenter
ler İçin Turizm Forumu" na, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir milletvekilimiz davet 
edilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, Genel Kurulun tasvip
lerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10. - (10/218, 219) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 

9-15 Şubat 1995 tarihlerinde Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da araştırma yapma talebinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1718) 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir sunuşu vardır; okutup, oylarını
za sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Bosna-Hersek'te son günlerde yoğunlaşan Sırp saldırıları ve katliamları konusunda araştırma
lar yaparak, millî siyasetimizin uygulanmasında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla kuru
lan (10/218, 219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, gerektiğinde yurt 
dışında da çalışabilmesi; gidilecek ülkelerle, gidecek Komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme sü
resinin, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla, Genel Ku
rulun 17.1.1995 tarihli 68 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştı. 

Buna göre, adı geçen Komisyonun yurt dışında çalışabilmesine dair ilişikteki önerisi, Başkan
lığımızca uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Başkanlık Makamına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.1.1995 tarihli ve 68 inci Birleşimin
de alınan karar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.12.1994 tarihli birleşiminde (10/218, 
10/219) sayılı önergelerle kurulan Bosna-Hersek Araştırma Komisyonumuzun, yurt dışında da in
celeme ve temaslarda bulunmasını öngören Başkanlık Divanı kararı 11.1.1995 tarihinde alınmıştır. 

Bu çerçevede, 9-15 Şubat 1995 tarihleri arasında Bosna-Hersek ve Hırvatistan'a gidecek Bos
na-Hersek Araştırma Komisyonu üyesi milletvekillerimizin isimleri aşağıda belirtilmiştir. 
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Keyfiyetin, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Vehbi Dinçerler 
Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu 

Başkanvekili 
Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu Üyeleri: 
Sait Kemal Mimaroğlu Başkan 

Vehbi Dinçerler Başkanvekili 
Öğuzhan Asiltürk Kâtip Üye 
Mehmet Tahir Köse Sözcü 
Bülent Akarcalı İstanbul 
Ekrem Ceyhun Balıkesir 
Rıfat Serdaroğlu İzmir 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
/ / . - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Memur ve İşçilerin.Çalışma Saatlerinin Azaltıl

ması fiakkında Kanun Teklifinin (2/482) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/396) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğrudan doğruya gün

deme alınma önergeleri vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımdan hazırlanarak Başkanlığınıza sunulmuş bulunan ve aşağıda adı geçen kanun tekli
fimin, İçtüzüğün öngördüğü süre içerisinde ilgili komisyonlarda görüşülerek, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gündemine alınmamıştır. 

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

Mahmut Almak 
Şırnak 

İlgili kanun teklifi: Memur ve İşçilerin Çalışma Saatlerinin Azaltılması Hakkında Kanun Tek
lifi. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Alınak, söz istiyorsunuz... 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Alınak. 
Süreniz 10 dakika. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; az önce kürsüye gelen 

milletvekili arkadaşların da belirttikleri gibi, değerli gazeteci, yazar Sayın Uğur Mumcu, 2 yıl ön
ce bugün katledildi. Cinayet siyasaldı, siyasal amaçlıydı ve siyasal sonuçlar yaratması isteniyordu. 
Bugün, Sevgili Mumcu gibi, siyasal cinayetler sonucu yaşamlarını yitiren Kemal Türkler, Abdi 
İpekçi, Doğan Öz, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Vedat Aydın, Talat Temel, 
Musa Anter, Ümit Kaftancıoğlu, Mehmet Sincar, Çetin Emeç, Abdülsamet Sakık, Muhsin Melik, 
Faik Candan, Medet Serhat, Onat Kutlar, Metin Can, Hasan Kaya, Harun Karadeniz ve isimlerini 
sayamadığım binlerce insanı burada anmama lütfen izin veriniz. 

- 2 4 6 -



T.B.M.M. B : 7 1 24 .1 .1995 0 : 2 
Değerli arkadaşlarım, bu siyasal cinayetlerin tetikçileri farklı olsa dahi, hepimizin bildiği gibi, 

kamuoyunun bildiği gibi, organizasyon birdir, suç örgütü tektir ve aynıdır. Peki, bu Hükümetten, 
bu suç Örgütünü ortaya çıkarmasını bekleyebilir miyiz acaba? Ben şahsen beklemiyorum; böyle bir 
beklentim yok, ümidim de yok; çünkü, özel timin Lice'ye sokmadığı bir Başbakan ve onun Hükü
meti, böylesi bir suç örgütünü ortaya çıkartmaz; dahası ya da daha doğrusu, bu suç örgütünü orta
ya çıkarmaya gücü yetmez. ÎHD 'ye (İnsan Hakları Derneğine) 1994 yılı içerisinde yapılan birkaç 
başvuruyu izin verirseniz kısaca saptamak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Almak, sürenizi durdurdum... 
Bakın, rica ediyorum, İçtüzüğe göre, sizin söz aldığınız konu, İşçilerin ve Memurların Çalış

ma Saatlerinin Azaltılması Hakkında Kanun Teklifiniz... Rica ediyorum.. Ben, sizin bu konuşma
larınızı zevkle de dinlemek istiyorum; ancak, bizim de bir çalışma yöntemimiz var; siz bu konuya 
bağlı olarak söz aldınız; sizden rica ediyorum... Burada, bir... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Rica ediyorum.. Ben sözümü bitireyim. 

Şurada, her çıkan sayın milletvekili arkadaşımız, söz aldığı konuda konuşursa, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine karşı görevini daha iyi yapmış olur. Siz, o konuda, benden gündem dışı söz iste
yin, ben size söz vereyim. Yani, bir dershaneyi düşünün... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Süreyi durdurmuş muydunuz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN - Sürenizi durdurdum. 
Sizden rica ediyorum; bir fizik dersinde, bir matematik dersinde, edebiyat, felsefe dersi veri

lir mi?.. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de, hangi konuda söz almışsanız, ona bağlı konuşmak 
zorundasınız, aksi takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışma yöntemini düzenieyemeyiz. 
Sizden rica ediyorum; yalnız, kendi kanun teklifinizin gündeme alınması hakkında gerektiren hu
suslar konusunda görüşmenizi istiyorum; ama, konu dışına çıkarsanız; İçtüzük, biliyorsunuz, kür
süye çıkan milletvekilinin, konu dışı konuşmayacağı konusunda çok açık 76 nci maddesi var. Ko
nuya bağlı olarak konuşmanızı rica ediyorum; buyurun efendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Sayın Başkan, ben, İçtüzüğe çok fazla uyulduğunu burada 
görmedim doğrusu. Sekiz senedir buradayım... 

BAŞKAN - Hayır; benim Başkanlığımda ben buna riayet ettiriyorum. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Siyasal iktidarlar, İçtüzüğü istedikleri gibi yorumluyorlar 
ve istedikleri gibi de uyguluyorlar. Bunun binlerce örneğini hep birlikte gördük ve yaşadık. Daha
sı, Sayın Genel Kurulun da takdir edeceği gibi, ben, 2 Mart operasyonundan bugüne kadar burada. 
bu kürsüde söz alamadım ve cezaevinden çıktıktan sonra da, birçok girişimime rağmen, çabama 
rağmen bana söz hakkı verilmedi, verilmiyor... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Konuşuyorsun ya... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) -Ben, zati âlinizden de gündem dışı söz isteğinde bulundum; 
üç yıl önce verdiğim bu kanun tekliflerim olmasaydı, ben burada konuşamayacaktım. 

Peki, söyler misiniz bana; bu halk, Şırnak halkı, beni buraya niye gönderdi? 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Konuşasın diye gönderdi... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Evet, konuşayım diye gönderdi; ama, bana söz hakkı veril
miyor Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Hayır, hayır... 

- 247 -



T.B.M.M. B : 7 1 24 .1 .1995 0 : 2 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Konuşuyorsun ya... 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. , 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Hayır, bana söz hakkı verilmiyor. 

Ben, üç yıl önce verdiğim kanun tekliflerini kullanarak, o kanun tekliflerinin İçtüzüğün 38 in
ci maddesine göre bana verdiği hakkı kullanarak kürsüye çıkıyorum. Bugüne kadar -zabıtlara geç
mesi için de söylüyorum- bana söz hakkı verilmemiştir. Cezaevinden çıktığım günden bugüne ka
dar söz alamamışım Sevgili Başkan... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - İstismar etme... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim, rica ediyorum... (DYP sıralarından gürültüler) 
Rica ediyorum, müdahale etmeyelim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bir dakika... 

İkincisi: Ben, bu kürsüde, her hatibin, söz aldığı konunun çerçevesi içerisinde kaldığını da çok 
fazla gerçekçi bulmuyorum; kalınmamaktadır. Örneğin, bütçe görüşmelerinde görüyoruz; bütçe 
görüşmelerinde, liderler, çıkıp, teknik konulara mı giriyorlar; hayır, genel siyasal konulara giriyor
lar. Söyler misiniz bana; şimdi, ben, işçilerin ve memurların çalışma sürelerinin kısaltılması, yani 
45 günden 36 güne indirilmesini talep ediyorum... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Onu konuş işte. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - ...benim bu talebimin, genelde demokratikleşmeyle, de
mokrasiyle ve özgürlüklerle ilgisi yoktur diyebilir misiniz; diyemezsiniz. Az önce arkadaşımın da 
belirttiği gibi, yürüyüş yapan, miting yapan, haklarını arayan, demokratik haklarını arayan memur
lara köpek saldırttınlıyor; bunu demokrasiyle nasıl açıklarsınız? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bununla ne alakası var? 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - İşçi genel grev hakkına sahip midir? ILO'nun getirdiği ko
şullar, Türkiye'nin de altına imza koyduğu, Hükümetin altına imza koyduğu ve Meclisçe onanan 
ILO sözleşmeleri uygulanmakta mıdır; hayır. Bütün bunların ortaya konulması lazım. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bunların, çalışma saatleriyle ne alakası var? 

BAŞKAN - Rica ediyorum, müdahale etmeyin arkadaşlar. 

Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, evet, ben buraya konuşmak için 

geldim; çözümlerimizi ortaya koymamıza siyasal iktidar fırsat vermemektedir; bir. 

Ben, üstelik, ANAPlı arkadaşları da anlayamıyorum; iktidar mısınız muhalefet misiniz?.. Ya
ni, ben söz konusu olduğum zaman... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ne alakası var! 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Hayır, ben söz konusu olduğum zaman, siz, iktidar gibi 

davranıyorsunuz; ayıptır!.. Ben, burada, muhalefet görevini yürütüyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kimse bir şey söylemedi. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, dinler misiniz. 
Şimdi, önergenin konusunun dışına çıkınca kıyametler kopuyor. Dün, Şırnaklılar bana gelmiş

ti her partiden; üstelik, Refah Partisinden de gelmişlerdi -bu arkadaşları, Refah Partililer çok iyi ta
nırlar- diğer partilerden de gelmişlerdi. "Aman, Başbakan Tansu Çiller bir daha da 'trilyonluk' adı
nı verdiği ekonomik paketlerle yanımıza gelmesin" diyorlar, "bu paketlerden, bizim için, E tipi 
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cezaevleri çıkıyor; bizim için, çamur deryasına dönüşen futbol sahaları çıkıyor, baskı çıkıyor, iş
kence çıkıyor, haksızlık çıkıyor..." Şimdi, bunları bu kürsüde dile getirmeyecek miyim değerli ar
kadaşlarım? Neyse, konuya geçiyorum. 

Şimdi, sevgili arkadaşlar, kanun teklifi, az önce de ifade ettiğim gibi, haftalık çalışma sürele
ri 45 saat olan işçi ve memurların bu çalışma sürelerinin 36 saate indirilmesine ilişkindir. Niçin 36 
saate indirilmesini istiyoruz; neden şu... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Çok çalışıp yoruluyorlar! 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Evet, çok çalışıyorlar memurlar ve işçiler; çok yoruluyor

lar ve çok yazık ki, siyasal iktidarınız da, memurları ve işçileri yokluğa mahkûm etmiş, yoksullu
ğa mahkûm etmiş, açlığa ve sefalete mahkûm etmiş. 

Birincisi: Sürenin uzun olması, yani, haftalık çalışma süresinin 45 saat olması yıpratıcıdır; 
uzun bir süredir. İkincisi: Çalışma süresi uzun olduğu için, verim azdır, verim düşmektedir ve en 
önemlisi, çalışma süresinin 36 saate indirilmesi halinde, yeni bir istihdam alartı, kaynağı yaratılmış 
olacaktır; yani, yaklaşık olarak 3,5 milyon ilâ 4 milyon arasındaki işsiz insana iş alanı yaratılmış 
olacaktır. Kanun teklifinin amacı bu. 

Peki, bu kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi, doğrudan doğruya görüşülmesi mümkün ola
cak mıdır; yani, siyasal iktidarca kabul edilecek midir bu öneri; hayır, reddedilecektir; çünkü, az 
önce de ifade ettiğim gibi, memuru, sokakta, miting alanında coplatan ve miting yaptılar diye, Ka
mu Çalışanlan Platformunun yetkililerini, temsilcilerini sürgünlere gönderen bir Hükümetten, bu 
önergenin lehinde oy kullanması elbette ki beklenemez. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Hükümetle ne alakası var bunun? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bu Hükümetin görevi farkılıdır, bu Hükümetin görevi... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Meclis ile hükümetin işini karıştırma. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Peki, Meclis diyelim, DYP Grubu diyelim. DYP Grubu, bu 

önergenin lehinde oy kullanacak mıdır, kullanmayacaktır. 
Şimdi, sevgili arkadaşlarım, az önce, daha doğrusu, saat 14.00 sıralarında söz alacağım kesin-

leşince, gözaltında kaybolan İsmail Bahçeci'nin anası feryat etti, "çocuğumu istiyorum" dedi. Sa
yın Başkan izin vermediği için, bu kayıplar olayına giremedim. İsmail Bahçeci'in annesi feryat edi
yor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Efendim, bitiriyorum, son cümle... 
BAŞKAN - Verdim efendim ek süreyi; buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bu feryadı ben buraya taşıyorum. Bu insan gözaltında kay

bolmuştur, bu insan bulunmalıdır. 
Önergemin gerekçelerini, ben* Sayın Genel Kurula arz etmeye çalıştım. Önergemin lehinde oy 

kullanılmasını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Almak. 
Sayın Alınak, sizin de gündem dışı söz talebinizi aldım. 26 arkadaşım gündem dışı söz tale

binde bulunmuştur; imkânsızlık... 
MAHMUT ALINAK (Sımak) - Rica ediyorum... Geçen gün, Sayın Vefa Tanır da... 
BAŞKAN— Hayır; tamam... Ben size söz veririm. Ben, buradaki 450 milletvekiline de aynı 

mesafedeyim; yalnız, gündem dışı konunun arz ettiği öneme göre takdir hakkımı kullanıyorum; 
ama, size karşı da hiçbir zaman takdirsizlik, yani, lehinize kullanmazlık yapamam, onu bilesiniz. 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Söz istiyorum... 

BAŞKAN - Sayın Cengiz Bulut, ben sordum; başka söz isteyen var mı dedim; yoktu. Rica 
ediyorum... İkincisinde size söz vereyim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Peki Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Evet, önerge üzerindeki müzakereler bitmiştir... • 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Yoklama istiyorum... Karar yetersayısı... 

BAŞKAN -Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Ben karar yetersayısristemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, "yoklama" dediniz; yoklama, 10 kişiyle isteniyor Sayın Almak. Rica 
ediyorum... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, bir düzeltme yapmak istiyorum. , 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Alınak, konuşması sırasında,.Anavatan Partilile
re hitaben "siz muhalefet misiniz, iktidar mısınız; niye bana laf atıyorsunuz" gibi bir tarizde bulun
du. Anavatan Partisi sıralarından Sayın Alınak'a herhangi bir sataşma yönelmemişti. Bu uyarıyı za
manında yapmadığınız için, sataşmadan dolayı söz isteyecektim; ama, herhalde tutanaklara geçme
siyle maksat hâsıl oldu. 

BAŞKAN-Tamam efendim... Teşekkür ederim; sağ olun. 
12.- Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata 'nın, Devlet İstatistik Enstitüsü Hakkındaki Ka

nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/1126) doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (41397) ~ 

BAŞKAN - İkinci sıradaki, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınma 
önergesini okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

15.6.1994 tarihinde Başkanlığınıza vermiş olduğum "219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki (2/1126) sayılı Kanun Teklifimin" İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince, doğ
rudan Genel Kurul gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim. 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

BAŞKAN - Sayın Korkutata, söz istiyorsunuz... 

Sayın Cengiz Bulut da lehte söz istemişlerdir. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 

Buyurun Sayın Korkutata. (RP sıralarından alkışlar) Süreniz 10 dakikadır. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 15.6.1994'te 

vermiş olduğum kanun teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre Genel Kurula inmesinden do
layı teşekkür ediyorum; bu konuda fikirlerimi arz etmeye çalışacağım; bu vesileyle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 1990 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 yılından bugüne 
kadar, Türkiye, tarihinin en hızlı nüfus göçünü yaşamıştır, nüfus dağılımını yaşamıştır. Yine, bizim 

- 2 5 0 -



T.B.M.M. B : 7 1 2 4 . 1 . 1 9 9 5 0 : 2 
ülkemizde, malumunuz olduğu üzere, yüzde 2,5 genel nüfus artışı vardır; böyle olması dolayısıy
la, ülkede, çok hızlı şekilde dengesizlik, nüfusun gelişigüzel dağılımı sebebiyle, ciddî bir dengesiz
lik meydana gelmiştir. 

Bugün, birçok metropol şehirlerimiz, gelişigüzel irileşmiştir, devleşmiştir. Yine, doğu ve gü
neydoğudaki birçok şehrimiz, nüfusunu üçe, dörde, beşe katlamıştır. Bu anormal artışlar karşısın
da, devlet, yani genel yönetim de vazifesini layıkıyla yerine getiremiyor, yerel yönetim de vazife
sini layıkıyla yerine getiremiyor. Zira, yerel yönetimin nüfus başına aldığı bir para vardır; yani, nü
fusa göre, İller Bankasından kendisine hisse veriliyor ve bu aldığı hisseye göre halka hizmet edi
yor. Eğer, nüfusu. 1'den 2'ye çıkmışsa, 4'e çıkmışsa, 5'e çıkmışsa; o zaman, o l'e göre aldığını bü
tün insanlara paylaştırmak durumunda kalıyor; tabiî ki, o zaman, hizmet yetersiz oluyor. Genellik
le, ne kadar planlı, ne kadar dürüst olunursa olunsun, arzu edildiği şekilde hizmetin verilmesi müm
kün değil; ayrıca, devlet de kendisine düşen hizmetleri ciddî şekilde planlayamaz. 

Bir devlet "nerede ne kadar vatandaşım var; nüfus yoğunluğu nerede ne kadardır; hangi hiz
metlerin hangi sebepten nereye gitmesi gerekir" şeklindeki sorulara, eğer nüfusunu bilemiyorsa ce
vap verebilir mi; cevap vermesi mümkün değil değerli arkadaşlar. Yani, makro anlamda yapılan 
ciddî projelerin, mutlaka, nüfusa göre, insana göre endekslenmesi şarttır. Eğer, nüfusun ne olduğu
nu bilmiyorsa, devlet de ciddî şekilde bu planlamayı yapamaz; yani, sosyal devletin fonksiyonları
nı yerine getirmesi mümkün değil değerli arkadaşlarım. 

İşte, bu sebeplerden dolayı, çok değerli arkadaşlar, bugün, on yılda bir nüfus sayımının yapıl
ması, gerçekten, bizim ülkemize göre değil, hem genel nüfusun aşırı derecede artması ve hem de 
yoğun göç sebebiyle, on yılda değil, ancak, beş yılda bir bu nüfus sayımının yapılması daha adil 
olacaktır. Bunda, hem devletin hem milletin hem de yerel yönetimlerin büyük bir kârlılığı vardır. 

Bu sebepten dolayı, değerli arkadaşlar, ben, bu kanun: teklifini hazırlarken, Doğru Yol Parti
sinden, ANAFtan, SHP'den değerli arkadaşlarımla görüştüm ve bu kanun teklifine onların imzala
rını aldım. Zira, burada siyasî bir amaç yoktur; burada amaç, halka hizmettir ve siyasî ve faili meç
hul cinayetlerle ilgili araştırma komisyonu olarak da, biz, bölgelere dağıldığımızda, halkla yaptığı
mız konuşmalarda, birçok insan bunu bize söyledi. Ayrıca, gördük ki, hakikaten ciddî bir denge
sizlik vardır, ciddî bir sıkıntı vardır. Bu sıkıntının giderilebilmesi için, mutlaka, bu ülkede beş yıl
da bir nüfus sayımı yapılması lazımdır. 

Bakın, bugün, biz, beş yılda bir, genel seçimlere tahammül edemez duruma düştük. Bu tartı
şılıyor birçok kişi tarafından; deniliyor ki "bu ülkede beş yılda bir değil, dört yılda bir genel seçim
ler olsun." Bunu tartışan bir ülkenin on yılda bir nüfus sayımı yapması mümkün müdür? Zaten, nor
mal şartlarda, yüzde 2,5 nüfus artışı var; bu, on yılda yüzde 25 yapar. Eğer, bu yüzde 2,5'lerin de 
hesabını yaparsanız, bu, yüzde 35 yapıyor değerli arkadaşlar; çünkü, yüzde 25'in de bir artışı ola
caktır; yüzde 35 nispetinde bir artış var. Bu artışa karşı, eğer, biz, sosyal dengeyi sağlamak istiyor
sak, ciddî şekilde, bu nüfus sayımını beş yılda bir yapmak mecburiyetindeyiz. 

Çok değerli arkadaşlar, 3 bin küsur belediyemiz vardır. Eğer, 3 bin yerel yönetimimiz, kendi
sine düşen görevi layıkıyla yapar, yani, kendi yöresini imar ederse, ne olacak; bütün ülke imar ola
caktır. Bundan, kimsenin sıkıntı duymaması gerekir; zira, hepimiz, ülkenin her tarafı imar olsun, 
ülkenin bütün insanları müreffeh bir hayata doğru hızlı şekilde gitsin ve ulaşsın istiyoruz. Öyley
se, değerli arkadaşlar, biz istiyoruz ki, bütün belediyelerimiz de, ciddî şekilde hizmet verme imkâ
nına kavuşsun, hizmet yapabilsin. Bunu yapabilmesinin ilk şartlarından birisi de, hak ettiği parayı 
almasıdır; eğer, hak ettiği parayı alırsa, o zaman, vatandaşa da hakkini verecektir. Hakkından faz
lasını verebilirse ne mutlu ona; ama, hiç olmazsa hakkını vermesi şarttır. 
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Çok değerli arkadaşlar, birkaç örnek vermek istiyorum. Diyarbakır'ın nüfusu, 1990 nüfus sa

yımına göre, 380 bin; bugünkü nüfusu ise, 1,5 milyondur. Bingöl'ün nüfusu, 1990 nüfus sayımına 
göre, 40 bin; bugün ise, 110-120 bin civarındadır yaptığımız hesaplara göre. Yalnız bu şehirler de
ğil, güneydoğunun ve doğunun birçok şehri, göç sebebiyle, cidden, aşırı derecede nüfus istilasına 
uğramıştır; fakat, batıda da böyledir, metropol şehirlerimiz de, ciddî şekilde göç almışlardır. Bu
gün, Mersin, Gaziantep, Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerimiz, ciddî şekilde göç almışlar
dır ve bir de, sosyal dengenin bozulması münasebetiyle, insanlar, akın akın büyük şehirlere, belki 
altın bulurum, belki ciddî bir iş bulabilirim, imkân bulabilirim diye göç etmişlerdir. Ne yazık ki, 
belediyelerin, yeterince hizmet verme imkânına sahip olmamaları dolayısıyla da, bu insanların bir
çoğu, bu bölgelerde perişan olmuştur. Bu bölgelerde perişan olan bu insanlar, bugün, geri dönme 
şansına da sahip değillerdir. Niye; çünkü, köylerindeki durumları hepinizin malumudur, çevredeki 
durumları hepinizin malumlarıdır. 

Biz, hakikaten, bu kanun teklifini, hiçbir siyasî mülahaza yapmadan getirdik. Hakikaten, cid
dî şekilde, bu memleketin çok acil bir ihtiyacıdır ve hem de adaletin gereğidir, hakkaniyetin gere
ğidir; çünkü, merî kanunlarımız demiştir ki, bir belediye sınırı içinde oturan vatandaşın miktarı ka
dar, İller Bankasından kendisine pay vereceğim. Şimdi, vatandaş gelmiş oturmuş ve 2 katına çık
mış, 3 katına çıkmış, biz, hâlâ, eğer, onun bu hakkını vermiyorsak değerli arkadaşlar, onlara hak
sızlık yapmış oluruz. 

Hepinizin bildiği gibi, yine, bu Mecliste daha önceleri ve bütün meydanlarda, bütün siyasîler, 
bütün genel başkanlar, zaman zaman demişlerdir ki, artık, yerel yönetimler güçlendirilmelidir. Hat
ta, bir an önce, bu aşırı merkeziyetçi yapıdan, yerel yönetimlerin, güçlü olduğu bir yapılaşmaya 
gitmek mecburiyetindeyiz ve bu gerçektir. 

Bana göre de, ülkenin temel sorunlarından birisi, bütün yetkilerin burada toparlanmasıdır de
ğerli arkadaşlar; çünkü, burada, birçok yetki, âdeta, bazı imparatorluklar tarafından idare ediliyor. 
Bunlar da yetkilerin ellerinden gitmesini istemiyorlar. Bu, yalnız ve yalnız Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde değildir değerli arkadaşlar; bugün, Devlet Su İşleri, başlıbaşma bir imparatorluktur; 
Hakkâri'nin B köyündeki vatandaşın, geçici işçinin tayinini buradan yapıyor; bilmem, öğretmeni
nin tayinini yapıyor, işçisinin tayinini yapıyor... 3 kilometrelik bir yolun planlamasını, daha, biz ya
pıyoruz. Hakikaten, bu, aşırı merkeziyetçi yapıdan kurtulmak, bu ülkeyi de kurtarmak demektir. 
Ben, buna böyle inanıyorum; çünkü, yerel yönetimler, yerel bazda, o bölgenin gerçek ihtiyacını en 
iyi bilenlerdir ve bunlar da, en kestirme yoldan, bu hizmeti, daha düşük bir maliyetle, daha verim
li, daha rantabl olarak yerine getirebilir. 

BAŞKAN — Sayın Kortutata, lütfen son cümlenizi söyler misiniz; rica ediyorum. 
Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hakikaten, bu sorun he

pinizin malumudur ve buna, -gerçekten, hiçbir siyasî mülahazayla yanaşmadığımızı bilmeniz gere
kir. 

! Buraya imza atan DYP'li, SHP'li ve ANAP'lı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teklifimin 
desteklenmesi, memleket gerçeğinin desteklenmesi anlamındadır. Bu sebepten dolayı, birçok in
san, hakkına kavuşacak, birçok insan, daha çok hizmet alabilecek, layık olduğu ve hak ettiği hiz
meti alacaktır. Bu konuda, destekleyeceğinizi umuyorum. 

Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
Önergenin lehinde, Sayın Cengiz Bulut; buyurun. , 

Süreniz 10 dakikadır. 
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CENGİZ BULUT (İzmir)— Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Devlet İstatistik 

Enstitüsünün -değerli milletvekilimizin dediği gibi- birçok konuyu, anında çalışıp, bizim önümüze 
getirmesi ve bizim, bu memleketi yöneten insanların, o konuda pratik, seri ve iyi kararlar alabilme
si için, bu Devlet İstatistik Enstitüsünün vereceği rakamlar, yapacağı çalışmalar çok önemli. 

Maalesef, Türkiye'de, bugün, istatistik çalışması diye bir olay yok. Türkiye'de istatistik çalış
ması dediğimizde, maatteessüf, yalnız, nüfus sayma, insan sayma, "işte, şu kadar insan şurada ya
şıyor, bu kadar insan burada yaşıyor" şeklinde değerlendiriyoruz. Oysa, benim anladığım, İstatis
tik Enstitüsünün, biz, memleketi yöneten insanların -yalnız milletvekillerinin değil, belediye baş
kanlarının, genel müdürlerin, müşavirlerin ve müsteşarların, hatta her türlü yöneticinin- önüne, is
tediği anda, istediği bilgiyi sunabilecek bazı rakamlar üzerinde çalışması gerekiyor; yani, yayması 
gerekiyor, İstatistik Enstitüsünce yayılması gerekiyor. 

Ben, tabiî, nüfus meselesine de, göç meselesine de geleceğim. Bakınız, son günlerde bir olay 
yaşıyoruz Türkiye'de, iddialar var; ama, bu iddialar arasında, devletin, derhal, bir istatistik araştır
ması yapması gerekirken, maalesef, biz, gazetelerin yazdığı -bir gün bir gazetenin yazdığı başka, 
başka bir gün, başka bir gazetenin yazdığı başka olan- haberlerle kanaat edinmeye çalışıyoruz. Ba
sit bir örnek vereyim: Mesela, bu bizim, dövizle kredi alan bankazedelerle ilgili çeşitli rakamlar ve
riliyor, kimisi 22 bin diyor, kimisi 44 bin diyor; manşet manşet, gazetelere, milletvekillerinin re
simleri konuluyor; bu arada "zenginler" deniliyor, "müteahhitler" deniliyor. Peki, bu konu Parla
mentoya gelmiş, Meclise gelmiş; biz bu konuda bir karar vereceğiz. Acaba, cidden ihtiyaç sahibi 
olmayanlar tarafından mı alınmış; yoksa, dar gelirli, sabit gelirli, belirli bir maaş alan memurlar ta
rafından mı alınmış; bunlar mı çoğunlukta? İşte bize, Devlet İstatistik Enstitüsünün anında yapma
sı gereken çalışmaların bir tanesi de budur; anında bunu tespit etmesi lazım. Biz milletvekillerine, 
bu istatistik! bilgileri getirmesi, gereken budur. 

Üç milletvekilini gazete yazıyor; geride kalan 22 bin insan ve öbür tarafta 44 bin insan, 66 bin 
-60 binin üzerinde- insan, onların kefilleriyle beraber 180 bin insan mağdur edilmiş, perişan edil
miş. Birçok partide bu kanunla ilgili bir taslak hazırlanmış, buraya gelmiş; ama maalesef, bu konu
da kredi alanların bugünkü malî durumunu hiç kimse incelemiyor, hiçbir devlet kuruluşu incelemi
yor. Oysa, bu Devlet İstatistik Enstitüsünün görevi, yalnız baş saymak değil. Bence, işte burada, bu 
mevcut kredi zedeleri, derhal, gidip yerinde inceleyip -pratik ama, beş sene sonra değil, kanunlar 
çıktıktan sonra değil, kararlar alındıktan sonra değil, gazeteler yazdıktan sonra değil; her şeyin 
önünde, yani çağı yakalamak diye işte buna denir- ihtiyacı anında karşılayıp, meseleyi tespit etme
li ve gelip milletvekillerine, biz karar alacak olan parlamenterlerin önüne sunsunlar; biz de ona gö
re parmak kaldıralım. 

Şimdi, bununla ilgili çalışmalar var. Herhangi bir bilgi, herhangi bir sayı var mı; hayır. Ne var; 
işte, birkaç gazetenin, ısrarla, üç dört milletvekili arkadaşımızı gazetenin önüne koymasıyla, onun 
arkasındaki 60 bin, kefilleriyle beraber 180 bin insan, varlıklı olarak, bizim önümüze sunuluyor. 
Kararı nasıl vereceğiz? Eksiklik... İşte, Devlet İstatistik Enstitüsünün burada müdahale etmesi ge
rekir. İşte, Devlet İstatistik Enstitüsü buna benzer meseleleri zamanında yakalaması, zamanında 
devletin önüne koyması, zamanında ihtiyacı olan her insana vermesi gerekiyor. Perişan olan-me
murlar bize geliyor, intihar eden aileler bize geliyor, evi satılan aileler bize geliyor, mağdur olan 
aileler bize geliyor; biz onları dinliyoruz, onlarla beraber bazı tasarılarımız var, onlarla beraber ça
lışmalarımız var; ama, ne yaparsak yapalım, biraz evvel dediğimiz gibi, çok geniş imkânlara sahip 
olan bu Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışmalarının iyi olmaması yüzünden -yalnız ve yalnız- ve 
çok ağır çalışması yüzünden, maalesef, bize lazım olan bilgiler zamanında gelmiyor. Parlamento 
demek budur; ben milletvekiliyim; ama, bilgisayar değilim. Ben düğmeye bastığım zaman, her şey 
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benim kafamdan birden çıkmaz; ama, ben devletimden bir şey istediğim zaman, anında benim önü
me konulması gerekir ki, ben bu Parlamentoda sağlıklı bir karar alayım; sağlıklı bir karar, sağlıklı 
bir kanun çıkarılsın. 

Maalesef, Devlet İstatistik Enstitüsü, belirli bir kalıp içinde sıkışmış, belirli kurallar içinde sı
kışmış ve Allah'a emanet edilmiş. İşte, en basit, bu kredizedelerle ilgili şu günlerde çevrede yayı
lan ve söylenen meseleler. Biz biliyoruz ki, bu insanlar çok mağdur, perişan edilmiş, hepsi fakir, 
ödeyemeyecek durumdalar; ama, başka rakamlar söyleniyor. Görev... İşte, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün görevi şimdi başlıyor. Haydi açıkla, bul, hemen bunları tespit et!.. İnanın, ben hiç zannet
miyorum ki, Devlet İstatistik Enstitüsü gelsin, bu konuda en ufak bir çalışma yapsın. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, Türkiye'deki nüfus hareketleri çok kaygan. Yaz mevsiminde sa
hil yerlerine doğru büyük bir kayış var; orada 10 bin nüfuslu olan bir kasaba, birden, yaz olduğu 
zaman 50 bin... 10 bin nüfusa göre yardım alan belediyeler, 50 bin nüfus, 100 bin nüfusla karşıla
şınca, maatteessüf, gereken hizmeti yapamıyorlar. Neden; çünkü, belediye, normal kanunlara göre, 
ancak, orada oturan 10 bin kişiye göre yardım alıyor. İşte, Devlet İstatistik Enstitüsü, ancak beş se
neden beş seneye, bizi evimize hapsederek, elin gâvurunun aya gittiği bir zamanda, elinoğlunun ça
ğı yakaladığı bir zamanda, herkesin bilgisayardan bahsettiği, herkesin telefonu cebine koyduğu bir 
zamanda, benim hâlâ bir nüfus sayımımda, insanları, 60 milyon üzerinde insanı evinde hapsederek, 
koyun sayar gibi baş saymaya devam ediyoruz. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Siz sekiz sene "çağ atladık" dediniz... 

BAŞKAN-Müdahale etmeyelim; rica-ediyorum... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Şimdi, neden bahsediyorsunuz? 

CENGİZ BULUT (Devamla) - İyi de, Anavatan Partisinin sekiz senede yaptığı hizmetler or
tada da, kardeşim, dört senedir neredesiniz yani; dört senede ne yaptınız yani?.. 

Bakınız, ben size söyleyeyim... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Vakti doldu... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Saati söyledi Sayın Başkan. 

Bakınız, ben size söyleyeyim neredesiniz. Siz, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının verdiği 
rakamlardan rahatsız oldunuz. Anavatan Partisinin yüzde 50 enflasyonunu beğenmediniz, sizin bu 
İstatistik Enstitüsü Başkanının size vermiş olduğu gerçek rakamlar yüzünden, adamı görevden al
dınız. . 

İşte, Türkiye'de enflasyon rakamlarını gerçek manada verdiği için, piyasadaki rakamları, pa
zardaki rakamları, sokaktaki rakamları, yani insanların rakamlarını, yani, yanan mutfaktaki rakam
ları size getirip önünüze koyduğu için, yani perişan olan memurun, yani perişan olan işçinin duru
munu sizin önünüze koyduğu için bu Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, dayanamadınız, adamı 
görevden aldınız., Sizin tahammülünüz yok... 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı dedi ki size "yüzde 150 enflasyonun olduğu bir yerde,.bir 
memur 4 milyon lirayla geçinemez." "Yüzde İ50 enflasyonun olduğu bir yerde, bir emekli 3 mil
yon 800 bin lirayla, 6 ncı kademeden emeklinin olan bir Bağ-Kurlunun 1,5 milyon lirayla geçine-
meyeceğini, size Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı söylemesine rağmen, siz onu görevden aldınız. 

Ben derdim ki, bu inşanı görevden alacağınıza, emeklinin maaşını hayat şartlarına göre, me
murun maaşın hayat şartlarına göre, işçinin maaşını, Bağ-Kur'lunun maaşını, köylünün maaşının, 
küçük esnafın maaşını, hayat standartlarına göre getirmeniz gerekirdi, İnsanları görevden alarak bir 
yere gelemezsiniz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. 
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Siz, bu insanların çektiği sıkıntıları sizin yüzünüze söyleyen Devlet İstatistik Enstitüsü Başka

nının rakamlarına tahammül etmezsiniz. İşte, sokaklar... (ANAP sıralarından alkışlar) Eğer zama
nında, onun ikaz ettiği, Sayın Başkanın ikaz ettiği lafları dinleseydiniz, yüzde 150 enflasyonu din
leseydiniz» sokaklarda yürünmezdi. İşte, memur sokakta, işçi sokakta, emekli sokakta, köylü so
kakta, Bağ-Kur'lu sokakta, neden; İstatistik Enstitüsü Başkanının verdiği rakamları dinlemediği
niz için. 

Teşekkür ederim. 
Sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Sayın milletvekilleri, kanun teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğrudan doğruya 

gündeme alınması önergesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. . . 

Kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kanun teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğrudan doğruya gündeme alınması kabul 
edilmiştir. 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - (101160) esas numaralı Meclis araştırma önergesinin görüşme gününe ilişkin ANAP 
Grubu önerisi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ANAP ve Doğru Yol Gruplarının İçtüzüğün 19 uncu mad
desine göre verilmiş aynaya önerileri vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 24.1.1995 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları ara
sında görüş birliği sağlanamadığından; aşağıdaki önerimizin Genel Kurulun onayına sunulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Korkmazcan 

ANAP Grup Başkanvekili 

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

nün 112 nci sırasında yer alan 10/160 esas numaralı, SSK'nın yetersizlikleri ve ihtiyaçları ile ilgili 
Meclis araştırması önergesinin konusunun önemi ve Genel Kurulun denetim günü olması sebebiy
le 24 Ocak 1995 Salı günü (bugün) görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - ANAP Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre bir önerisi vardı; okuttum. 
Biliyorsunuz, iki lehte, iki aleyhte söz verme imkânımız var. 
Lehinde, Sayın Kul; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. , 
EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik, temel bir insan hakkı olmasının ötesinde, 

burada, defaatle belirttiğimiz gibi, kalkınmanın motorudur, çok önemli bir beşerî sermaye yatırımı
dır, yarınlarından endişe duymak huzursuzluğuna düşmeyen bireyler yaratması bakımından; 
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demokratik rejimin sigortasıdır, gelirin yeniden ve daha adil dağıtılması için toplumsal barışı ve 
adaleti sağlayacak önemli bir araçtır, üretim ve verimliliğin temel bir unsurudur. 

Sosyal güvenlik, böylesine önemli ve kapsamlı bir konu olduğu halde, sosyal güvenlik alanın
daki en büyük kuruluşlarımızdan biri olan Sosyal Sigortalar Kurumunun durumu, maalesef içler 
acısı bir haldedir. Bu kürsüde, bunu defaatle dile getirdik hem muhalefet milletvekili arkadaşları
mız hem sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımız hem iktidar milletvekili arkadaşlarımız, 
bu konuyu, enine boyuna, Büyük Millet Meclisinde, her yönüyle tartıştı; ama, görünen o ki, bu çok 
önemli konuda, herhangi bir mesafe henüz alınmış değil. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, aslında, parasal katılımlı bir sigorta müessesesinden ibarettir; yani, 
iştirakçilerinin parasal katılımıyla ayakta duran ve bütün gelirleri bu katılımla teşekkül eden bir ku
rumlaşmadır. Devletin, bir tek kuruşluk katkısı, Sosyal Sigortalar Kurumuna yoktur. Aksine, dev
letin, sosyal güvenlik alanındaki bu en önemli kuruluşumuzun kaynaklarını, sürekli müdahalelerle 
çeşitli alanlara yönlendirdiği ve düşük faizlerle alıp olmadık yere harcadığı, geçmişte de tespit edil
miş ve bugüne kadar da bu müdahaleler ve eylemler süregelmiştir. . 

Sosyal Sigortalar Kurumunun gelirleri, iştirakçisi olan işçilerle, onlar adına işverenler tarafın
dan ödenen primlerden teşekkül etmektedir; dolayısıyla, bu kurumun bütün faaliyetini ve gelirleri
ni, bu iki ana unsur beslemekte ve meydana getirmektedir ve belirttiğim gibi, devletin hiçbir katkı
sı yoktur; ama, Sosyal Sigortalar Kurumu, çok önemli bir alanda, bağımlılarıyla beraber yaklaşık 
20 milyon yurttaşımıza hizmet vermeye gayret eden bir kurumdur. Baktığımız zaman, çeşitli şikâ
yetler dile getirilirken, bu kurumun aktif-pasif dengesinin bozulduğu iddiası vardır ve bakanlar ta
rafından bu kürsüden ifade edilmiştir. Aktif sigortalıların sayısı, pasif sigortalılara oranla oldukça 
düşüktür denmektedir ve sürekli bu iddia edilmektedir; ama, öteki taraftan, bu iddiayı yapabilen sa
yın bakanlar ve içinde bulunduğu hükümetler, erken emeklilik yasasıyla aktif-pasif dengesinin da
ha da bozulduğunu gözden kaçırmışlar ve bunu Yüce Meclise sunmuşlar ve geçirmişlerdir. 

Yine, prim gecikme zam ve faizlerinin tahsili konusunda, sayın bakanlar bu kürsüde ve ilgili 
komisyonlarda defaatle şikâyetçi olmuşlar; kurumun, primlerini tahsil edemediğinden, gecikme 
zam ve faizlerini tahsilatta güçlük bulunduğundan bahsetmişler ve hatta bunu giderecek hatta bazı 
yasal tedbirleri de yine Genel Kurul huzuruna getirip, burada tartıştırıp, buradan geçirmişlerdir; fa
kat, gördüğümüz odur ki, aynı sayın bakanlar, prim gecikme zam ve faizlerinin affı için de tasarı 
getirmişlerdir ve onu da Yüce Meclis kabul etmiştir. 

Bir taraftan primlerin tahsilatında güçlük çıkıyor ve bunların gecikme zam ve faizleri bir tür
lü alınamıyor derken, diğer taraftan da, primlerin gecikme zam ve faizlerinin affı da yine Meclise 
getirilebilmiştir. 

Karşılığı alınmayan ödemelere kurumun mahkûm edildiği defaatle bu kürsüden sayın bakan-
larca'söylenmiştir ve hatta bu şikâyeti yapmaktan ziyade, bu şikâyeti çözme görevinde olan sayın 
bakanlar, Meclis yoluyla bunu çözmek değil, bir şike davayla Anayasa Mahkemesine konuyu gö
türmek gibi bir yola dahi tevessül etmişlerdir; ama, görülmüştür ki, bunun dışında, bu şikâyeti gi
dermek için, kamu kuruluşlarının birbirlerine olan borçlarının tahkimi konusunda bir yasayı Mec
lise getirdikleri halde, hâlâ Sosyal Sigortalar Kurumunun borçlarının tahkimi ve alacaklarının tah
sili sağlanamamıştır ve kurum bu konuda, yine aktiier denge açığı içindedir. 

Sayın Bakanlar, yine kurumun düzeltilmesine, belki medar olur diye, aslında, hiç alınmaması 
lazım gelirken, iştirakçilere karşı kurumun bir vecibe olarak yüklendiği, hastalık muayene ücretle
ri, bu -Hükümetler döneminde- Hükümet döneminde artırılmış, ilaç katılım payı artırılmış, gayri
menkul kiraları haklı olarak -burada haklılık var- artırılmış; fakat, bu da yetmemiş, tıbbî malzeme 
ve cihazlarla ilgili olarak, kurum iştirakçilerine yapılan yardımlardan, kurum iştirakçilerinden pay 
alınmış; bu da yetmemiş, kurumun sahip olduğu gayrimenkullerin satışı, burada kanun mevzuu 
olup, Meclisten büyük bir gürültüyle geçirilmiştir. 
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Büyük bir haksızlık yapılmış, kurumun gayrimenkulleri satışa çıkarıldığı ve bu yolla kurumun 

kurtarılacağı söylendiği halde, aradan geçen birbuçuk yıllık zaman zarfında, kurumun aktüer den
gesi, çok daha kötü hale gelmiştir ve hatta kurumun gayrimcnkulllerinin satışıyla ilgili kanun tek
lifi buradan geçirildikten sonra, 24,6 milyarlık bir gayrimenkul de, kurumca yeniden satın alınmış
tır; hiçbir ihtiyaç yokken... 

60 bin kişilik istihdam ve kadrosuyla kurum hizmetini yürütürken; fakat, aktüer dengesi bir 
taraftan trilyonluk açıklar verirken ve söylediğim müdahalelere ve iddialara rağmen düzeltilemez
ken, bu 60 bin kişilik kadronun üzerine, 10 bin kişilik daha ilave kadro bu Meclise getirilmiş ve 
geçirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 2 milyon emekli dul ve yetim pasif iştirakçisi, 3,5 milyona varan aktif 
iştirakçisi ve bunların bağımlllarıyla birlikte, kurum, yaklaşık 20 milyon insanımıza sosyal güven
lik ve sağlık hizmeti vermek durumundadır ve kurum, 100 trilyona yaklaşan bütçesiyle, ülkemiz
de, devletin bütçesinden sonra en büyük bütçeye sahip ve ilgilisi 20 milyon kişi olan dev bir kuru
luştur ve bu kuruluş, sürekli müdahale altındadır ve düzeltilmesi için sürekli getirilen kanunlar, dü
zeltilme yerine, aksi sonuçlar vermektedir. 

Şu anda, kurumdan emekli maaşı alan emekli dul ve yetimlerin, bugünkü tarih itibariyle, 1136 
göstergeden, yüzde 70 oranıyla emekli maaşı alanların maaşı 874 bin 720 liradır, 874 bin lira ay
lık emekli maaşı alıyorlar. Geçen sene bu maaş, 747 bin 448 Türk Lirasıydı; yani, bir yıl zarfında 
127 bin lira zam görebilmiş; ama, öteki taraftan, karşılığını almadığı bir ödemeye mahkûm olan ku
rum, bunun üstüne, 2 milyon 580 bin lira sosyal yardım zammı ödemektedir; yani, asıl maaş 874 
bin lira, sosyal yardım zammı diye ödenen, 2,5 milyon lira... Böylesine bir dengesizlik de apaçık 
ortadadır ve kurumdan 3 milyon 400 bin lira civarında maaş alan emekli dul ve yetimlerin, emek
li olanlara oranı, pasif iştirakçilere oranı yüzde 85'tir; yani, kurumun pasif yüzde 85, iştirakçisi 
emekli dul ve yetimi, kurumdan 3 milyon 400 bin lira civarında aylık gelir alabilmektedir. Emek
lileri perişandır ve aktif iştirakçileri de kurumdan beklenen hizmetleri alamamaktadır. 

İşte, böylesine geniş kapsamlı ve dev bir kuruluşun, acaba, niçin bu hallere düştüğü ve bu hal
lerin nasıl giderilmesi gerektiği konusu üzerinde Yüce Meclisin önemle durması icap ettiği kana
atinde olarak 6.1.1994 tarihinde bir araştırma önergesi verdik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız Sayın Kul. 
EMİN KUL (Devamla) - Hayhay. 
Bu araştırma önergesini 28.9.1994 tarihinde gündeme aldırmak için müracaat ettik., 

3.10.1994'te tekrar müracaat ettik; üçüncü kez Danışma Kuruluna başvurduğumuz halde, yirmi 
milyon insanımızı ilgilendiren, 100 trilyonluk bütçesi olan; fakat, bir,türlü, beklenen sosyal güven
lik hizmetini veremeyen bu kurumun, bütün faaliyet ve hizmetlerini, yönetimini, aktüer dengesiy
le ilgili tüm eksiklik ve yetersizlikleri, acaba nedir diye merak edip ihtiyaçlarını ve bunları tespit 
ederek, bu durumların önlenmesi bakımından alınması gereken tedbirleri, Yüce Meclis araştırma-
yacaksa, acaba hangi kurumu araştırmaya alabilecektir? Kurumun yirmi milyon yurttaşımıza hitap 
eden bir kurum olması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kul, lütfen, rica ediyorum, son cümlenizi söyler misiniz. 
EMİN KUL (Devamla) - ...ve sahip olduğu 100 trilyonluk bütçesiyle sonra, devletten sonra 

en büyük bütçeli bir kurum olması bakımından, bunun gidişine çare bulmak için, Yüce Meclisin, 
mutlaka bir araştırma komisyonu kurarak, kurumun durumunu araştırması ve gerekli önlemlerin 
alınmasını tavsiye etmesi ve durumu açıklığa kavuşturması kaçınılmazdır. 
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Burada, iktidar ye muhalefet gruplan olarak herhangi bir iddia ileri sürmüyorum; sadece ku

rumun bu durumunun araştırılmasının, Yüce Meclisin çok önemli bir görevi olduğu kanaatiyle, 
önergemizin gündeme alınması lehine oy kullanmanızı istirham ediyor, saygılarımı arz ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Sayın milletvekilleri, yalnız, aslında, bu öneriyi işleme koyduğumuz zaman fiilî bir imkânsız
lık var. Bakınız, şimdi saat 17.15; lehte bir arkadaşımız daha söz istedi, saat 17.30 olacak. Başka 
söz isteyecek arkadaşımız olmadığını kabul edelim; arkasından, Doğru Yol Grubunun da aynı şe
kilde bir önerisi var. İki lehte, iki aleyhte konuşulsa, 40 dakika da öyle gider, saat olur 18.00; 
18.00'den sonra da, bizim, normal gündemimize göre, birleşimin başında 1 saat soruları görüşmek 
durumundayız. O zaman çalışma süremiz doluyor. Yani, fuzulî bir uğraş içinde olacağız; saat, tam 
19.00 olacak ve biz, bu araştırma önergesini görüşmeyeceğiz. Yüce Meclisin, şu anda, bu önerge
nin müzakeresiyle ilgili olarak sarf ettiği zaman, fuzulî olacak. Yani, sayın grup başkanvekili arka-
daşlanmız bize bir öneride bulunsun. Hesap açık, ortada... 19.00'da biteceğine göre... 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - DYP'liler süreyi uzatacak mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Efendim, siz "bugün görüşülsün" diyorsunuz. Bugün görüşülsün deyince, bugün 
görüşülmesi fiilen imkânsız hale geliyor. Yani, arkadaşlarımızdan rica ediyorum, bir yol göstersin
ler. Biz bunu.; 

EMİN KUL (İstanbul) - Kabul edilirse, haftaya... 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Kul bakın, fiilî bir imkânsızlık var, süre dolacak. Doğru Yol Par
tisinin verdiği öneride süre uzatma durumu var; sizin önerinizde süre uzatma durumu da yok. Bi
zim normal gündemimize göre -eğer okursanız- salı ve çarşamba günleri, birleşimin başında birer 
saat sözlü soruların görüşülmesi durumu vardır. Yani, bu öneriyi Yüce Kurul kabul de etse, Mec
lis araştırma önergesini görüşme imkânımız yok. Onun için rica ediyorum; sayın ANAP'lı arkadaş-
larımızdanj grup... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Süre uzatma varmış efendim. 

BAŞKAN - Efendim, öneride süre uzatma yok. 

EMİN KUL (İstanbul) - Öteki öneride... 

BAŞKAN-O ayrı bir öneri; o, kânun... ' . • • • • ' 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Bunu dâ... 

BAŞKAN-Efendim, hayır... 
Değerli arkadaşlarım, önemli olan, Meclisin zamanını boşa harcatmamak. Biz, bu öneriyi ka

bul ettiğimiz zaman, fiilen, keenlemyekûn oluyor; yani, görüşme imkânımız olmuyor. 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, istediğiniz zaman "burada televizyon yayını kapandı" 
' diye görüşmeler, bir ertesi güne sarkıtılıyor... 

BAŞKAN - Efendim anladım da, sizin talebiniz dışında, bizim bir oylamada bulunmamız 
mümkün değil. Siz "bugün görüşülsün" diyorsunuz... 

EMİN KUL (İstanbul) - Görüşülmesi önemli; haftaya salı günü görüşülsün... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, görüşmeye başlayalım. 

BAŞKAN - Efendim, başlamakla, zamanın bitmesi bir oluyor; görüşülmüyor ki! 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Uzatırız... 
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BAŞKAN - Efendim, uzatamazsmız... Arkadaşlar, uzatamazsmız... Rica ediyorum İçtüzük or

tada... 

EMİN KUL (İstanbul) - Görüşmeye karar verilirse, haftaya salı günü görüşülür. 

BAŞKAN - Efendim, o zaman, talebinizde, haftaya salı günü deyin; yani, olmaz ki böyle... 

EMİN KUL (İstanbul) - Görüşülmesine karar verilirse... 

BAŞKAN - Sayın Kul bakın, ben, size bir fiilî durumu anlatıyorum. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN ̂ (Bursa) - Esasen, bu önergenin ayın 14'ünde görüşülmesi istikametinde 

görüş ifade edildi;,yani, görüş aynlığımız yok. Ayın 14'ünde görüşülsün diye bizim, Doğru Yol 
Partisi Grubu olarak görüşümüz var; arkadaşlarımızın görüşünü olumlu karşılıyoruz. 

BAŞKAN - Ben, rica ediyorum Sayın ANAP'lı grup başkanvekili arkadaşlardan; yani, fiilen 
görüşülmeyecek bu önerge; öneriyi Yüce Kurul kabul etse de, görüşmeye başlayacağımız anda ça
lışma süremiz bitiyor arkadaşlar. ' .' 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, işlem başlamıştır... 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Şener bakin, burada Yüce Meclisi fuzulî işlerle uğraş'ırmayalım; 
Başkanlık olarak bizim amacımız o. Yani, biz, şimdi bu öneriyi kabul ettiğimiz takdirde, çalışma 
süremiz fiilen bitmiş olacak. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - 14 Şubat olarak değiştirsinler kabul edelim efendim. 

BAŞKAN - 14 Şubat olarak... 

Peki efendim, ben... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, 14 Şubatı kabul ediyorlar; tartışmaya gerek yok. 

BAŞKAN - Efendim, o zaman, öneriyi... 

Ama, Grup Başkanvekili veriyor, kendileri yok burada. 

EMİN KUL (İstanbul) - Efendim, ben vekâlet ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, vekâlet yok... Olur mu çanım! Grup Başkanvekili bizzat kendisi düzel
tecek; grup başkanvekillerinden kimse yok. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bazen, yarım kalan çalışmalar bir gün sonraya 
kalıyor. Bugün yarım kalırsa, yarın devam ederiz; daha önce teamül bu şekildeydi. 

BAŞKAN - Efendim, bu arkadaşlarımızın talebi, bu önergenin bugün görüşülmesidir. Bu öne
riyi biz kabul ettiğimiz takdirde, tam bu önergeye başlayacağımız sırada, Genel Kurulun çalışma 
süresi bitiyor. Bu, bir fuzuliliktir; yani, bununla ilgili olarak yaptığımız çaba fuzulidir, Yüce Mec
lisin zamanını boşuna harcamaktır. 

Sayın İnceöz, bu durum karşısında ne diyorsunuz; size söz vereyim mi? 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sayın Başkan, ben sözümü alayım, konuşmama devam 

edeyim. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Ben Meclisin zamanının kıymetli olduğuna inanıyorum ve ANAP'ın bu anlayışla davranması
nı diliyorum. 

Önergenin lehinde, Sayın Ahmet Feyzi İnceöz; buyurun efendim. 
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AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Anava

tan Partisi ve partimiz, şu anda, SSK'nın içerisinde bulunduğu durumlar aciliyet kesbettiği için, ön
celikle görüşmek üzere, Yüce Meclise arz ettikleri Meclis araştırma önergesi hakkında görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, şu anda, SSK'nın içerisinde bulunduğu vahim durumu Sayın Kul, rakam
larla izah ettiler. Ben de bazı noktalarına temas edeceğim. 

Öylesine bir durumdadır ki, şu anda, SSK, trilyonlarca alacağı olmasına karşın, yarım trilyon 
borcu var ve her maaş ödeme döneminde büyük bir sıkıntı içerisine girip, Hükümetten destek bek
lemekte. Tabiî, her maaş ödeme dönemi, SSK için bir kâbus dönemi olmakta. Elbette böylesine su
ni teneffüsle yaşatılan, böylesine hayatî olan ve geniş kitleleri ilgilendiren, şu anda bundan istifa
de eden emeklisiyle, aktif çalışanıyla, sağlık hizmetleriyle toplumumuzun büyük kesimini ilgilen
diren bir kurumun durumunun bir an önce görüşülmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önem
li meselelerinden olsa gerektir. Bu açıdan, bu konuda biraz önce yapılan münakaşalar, Meclisin za
manının işgal edilmesi olarak değil; bilakis, toplumun geniş kesimini acilen ilgilendirdiği için -na
sıl ki, hastanelerin acil bölümünde acil hastalara öncelikle bakılması esas kabul ediliyor- şu anda 
toplumun acil olaylarından birisi olduğu için, bunun bir an önce görüşülmesi konusunda görüş bir
liği içerisindeyim. 

Değerli arkadaşlar, SSK'nın, alacaklarını acilen toplamak, banka faiz borcunun ortadan kaldı
rılması konusunda, Hükümetin, şimdiye kadar uygulamış olduğu politikalar ve menfi yaptırımlar 
neticesinde, işte belki bu Meclis araştırması önergesini veren ANAP'ın, geçmişteki hükümetleri de 
şu ana gelinmesinde kısmen bu konularda mesuller; ama, olsun, şu anda bu konunun görüşülmesi 
için canı yürekten arzu ettikleri bu konuyu en ön sırada görüşmek Meclisin en önemli meselelerin
den birisidir. ^ 

SSK hastaneleri, hastalar için şifa yeri olmaktan uzaklaşmış; saatlerce kuyruk beklenildiği, çi
lelerle hastalıklarına hastalık katıldığı yerler halindedir. Bunlar bilinen gerçeklerdir. Hatta iyi kötü 
baktığı hastaların reçete bedellerini ödeyemez duruma gelmişlerdir. Bu kurum, her ay, işçi emek
lilerine 6,7 trilyon lira maaş ödüyor. 

Değerli arkadaşlar, dikkatinizi çekiyorum, 6,7 trilyon lira ödüyor; ancak, her ay topladığı prim 
miktarı ise, yaklaşık olarak 3,5 trilyon lira. Neredeyse yarısına yakın kadarını toplayabiliyor; ama, 
yarısını temin etmekte -biraz önce de arz ettiğim gibi- büyük bir sıkıntı içerisinde. Böylesi bir ma
tematiksel açığın olduğu bir noktada, bu, görüşülmeyecek hangi konular görüşülecek; doğrusu me
rak ediyorum. 

Şu anda, önümüzdeki günlerde, 30 trilyon civarında bir açık beklenmekte. Tabiî, şu anda, yi
ne, SSK'nın durumunun düzeltilmesi için -geçenlerde bizim de desteklediğimiz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden geçen- SSK primlerinin zamanında ödenmesi; prim gelirlerinin, devlet ve ka
mu kuruluşlarınca ucuz kredi olarak kullanılmasının önüne geçilmesi; varlıklarının, kişi ve kuru
luşlara yağmalanmasının önüne geçilmesi gayesiyle, kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesi ve bu 
konuda SSK'nın denetimini de artırıcı faliyetlerde bulunması için, bir dizi maddeleri içeren kanu
nu geçen sene bu zamanlar kabul etmiştik. Prim tahsilatını kolaylaştıracak esasları getirmesi için 
desteklediğimiz bu kanuna rağmen, aradan bir yıl geçmiş; maalesef, primler yine gereği şekilde 
tahsil edilemiyor. Yine, holdinglerin üzerine, aslan değil, kedi pisikolojisiyle gidiliyor. Yine, şu an
da, özellikle, partimizin belediye başkanlarının üzerine aslan kesilen bu kurumlar, yine, holdingle
rin, bazı yandaşlarının, hükümete yakın bazı kuruluşların, özellikle kamu kuruluşlarının da içinde 
bulunduğu müesseseler dahil olmak üzere, üzerlerine gidilemediğinden, şu anda biraz önce de söy
lediğim gibi, SSK acil bir hasta olarak kapıda beklemekte. 
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Tabiî, yine bu Hükümet, bir Tahkim Yasası çıkarmıştı; Tahkim Yasası da, aslında, bir yanlış

tı ve bu yanlıştan en çok zarar gören SSK camiası olmuştu değerli arkadaşlar. 

Şimdi, SSK, öylesine bir duruma getirildi ki, şu anda, bir dokun bin ah işit kâse-i fağfurdan öl
çüsü içerisinde hangi noktaya baksak, SSK mensuplarının maaşlarından, emeklilerinin maaşından, 
hastanelerdeki hizmetinden, ilaç bedellerinin yüzdelerini dahi ödeyemeyecek seviyelere gelmele
rinden, hele hele dün akşam televizyonda seyrettiğimiz gibi, emeklilerinin çilesinin, banka önlerin
de, 83 yaşlarındaki bir ihtiyarı dahi bekletecek düzeye geldiği ve çağdaş bir ülke olduğumuz, ban-
kamatiklerin gündemde olduğu bir dönemde, bu insanlara daha zulümler çektiriliyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki saygıdeğer arkadaşlarım, gelin, iktidarıyla muhalefetiyle 
bunları elbirliğiyle çözme gayreti içerisinde olabilecek bir Meclis araştırmasına yol verelim. İşte 
teklif budur. Bizim anladığımız şekliyle de, bu teklifin bir an önce gündeme alınıp, hiç değilse 
Meclis araştırması yapılması... - • , .' 

Gerçi, Meclis araştırmaları yapılıyor da ne oluyor. Maalesef, şimdiye kadar yapılagelen Mec
lis araştırmalarının neticelerindeki raporlara istinaden de, üzülerek ifade ediyorum, pek derde der
man olacak sadre şifa hususlar getirilmemiştir; örnekler çoktur... 

Sakatlar üzerine bizim vermiş olduğumuz Meclis araştırması neticelendi; ama, bugün, hâlâ sa
katlar konusunda -yahut da kelimenin isminde olduğu gibi- yine sakat vaziyette beklemekte; hiç, 
ama hiç üzerine -o belirtilen Meclis araştırması raporuna göre- iyileştirmelere gidememekte. 

Tabiî, öylesine bir yanlış yahut da bir çıkmaz içerisindeki iktidar, şu anda, bu yanlışların, bu 
sıkıntıların üzerine gidebilecek güçte değildir; günü gün etme politikası içerisinde ve günlük poli
tikaların uygulandığı, yattığı bir ortamda, elbette ki, bunları da gündeme getirmekten kaçınacaktır; 
ama, kaçınmayalım değerli arkadaşlar. 

Şu konudaki Anavatan Partisinin teklifi, zaten bizim de kabul ettiğimiz ve esaslarının, içeriği
nin acilen görüşülmesi gereken Meclis araştırması hakkında oybirliği içerisindeyiz. Gerçi, ileri bir 
tarih için anlaşma sağlandı; ama, şu anda kamuoyu da büyük bir rahatsızlık içerisinde. Mademki 
gündeme geldi, bu konuyu bir an önce Meclis gündemine alalım istiyorum. 

Bakın, bir iki rakam daha vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, öylesine bir sıkıntı içerisine 
girildi ki, bugün Türkiye'de, 4 milyon işçi sigortasız çalışıyor deniliyor. İşçilerin sigorta ettirilme 
zorunluluğu, esası yahut da kontrolü ve müeyyideleri de bunu çözmüyor; çünkü, primleri ödeye
cek olan esnaf da, işveren de bu konuda büyük bir sıkıntı içerisinde; yani, şu ekonomik yapı içeri
sinde, primi ödememe esasi üzerine bu sistemini kurmuş. Tabiî, esasında, sistemin yeniden revize 
edilmesi lazım, sistemin yeniden düzenlenmesi lazım ki, bu konudaki sıkıntılar giderilsin. 

Yine, sorunlardan diğer bir tanesi; sigortalılar arasında yeni emekli olanlarla, geçmiş emekli
ler arasında büyük bir uçurum farkı gösteren ücret dengesizlikleri var. 

Yine, sağlık alanından bir kaç cümleyle ifadede bulunmak istiyorum. Şu anda -her milletveki
li arkadaşımız biliyor- özellikle, SSK hastanelerinde hastalarını yatırabilmek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Inceöz, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - ...tetkiklerini yaptırabilmek için milletvekilleri devre
ye giriyor. Böylesine, milletvekili arkadaşlarımızın bizzat yakından, bilhassa hastalar konusunda 
bildiği bu konuda, gelin, bu Meclis araştırması önergesine, elbirliği içerisinde "evet" diyelim, gö
rüşelim; ama, görüştükten sonra -biraz önce ifade ettiğim gibi- belirtilen esasları da yahut da tav
siye edilen esasları da yerine getirelim; yoksa, söylenenler, yazılanlar, gök kubbede hoş bir seda 
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olarak kalmasın diyorum ve bu görüşülmekte olan ve kabul edilmesi istenen Meclis önergesine 
"Evet" diyeceğimizi belirtiyor, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın tnceöz. 

Sayın înceöz, aslında, biz, bu önergenin görüşülmemesini istemedik; yani, öyle bir isteğimiz 
yok. Burada, -Sayın ANAP Grubunun verdiği önergede "bu araştırma önergesinin bugün görüşül
mesini..." diyor. 

ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) - Yapılan konuşma, sizin açıklamanız üzerine değil, efen
dim. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Şimdi, bir dakika, izah edeyim.. Bir dakika... Bir dakika, rica ediyorum... 

Arkadaşımız, sanki, ben bu önergenin görüşülmemesini istiyormuşum gibi bir konuşma yaptı 
burada. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Öyle bir şey yok... 
BAŞKAN - Halbuki, benim demek istediğim "bugünkü çalışma süremiz 19.00' da bitiyor. 

Gündemimize göre, bugünkü birleşimin başında -daha gündemimize geçmedik; yani, normal gün
demimize- bir saat, soru önergelerini görüşmek zorundayız. Bu önergeden sonra, bir tane de Doğ
ru Yol Grubunun aynı şekilde verilmiş önergesi var; en az 40 dakikalık zamanı o alır. Şimdi, 19.00' 
da biten bir çalışma süresi karşısında, biz bu önergeyi kabul ettiğimiz zaman, fiilen görüşemiyo
ruz... Benim demek istediğim bu. ' 

Evet, Sayın ANAP Grup Başkanvekili, sizin bir diyeceğiniz var mı efendim; çünkü, siz diyor
sunuz ki "bugün görüşülsün." Bugün görüşme olanağımız da yok. Bunu oylarsak, fuzulî bir karar 
almış oluruz... Takdir sizin... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, bu önergenin arzu ettiği araştırma öner
gesinin görüşülmesi Yüce Heyetinizce kabul edilirse, çalışma saati ile ilgili husus, çalışma süresi
nin dolduğu sıralarda Başkanlığınızın önerisiyle çözümlenebilir. 

BAŞKAN - Hayır, olmaz efendim; olmaz... 
Şimdi, bakın... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ama, zatı âlinizin, Genel Kurulun oyunu etkileyecek 

şekilde "bundan sonra şöyle önergeler var, böyle önergeler var" diye açıklama yapması, tartışma
ya taraf olmamız anlamına gelir. Bu konulara itina etmeniz yararlı olur zannediyorum. Şu anda ele 
alman konu, araştırma önergesinin görüşülüp görüşülmeyeceği hususudur; bizim, gündem konu
sunda yaptığımız bir taleptir. Bu talebin yerine getirilmesi... 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Korkmazcan, hem beni de itham ettiniz... 

.,' HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - İtham etmedim efendim. 
BAŞKAN - Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak benim görevim.Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin çalışmalarının en iyi şekilde, verimli yapılmasını sağlamaktır. Zatı âliniz, 
verdiği önergede, salı günü-bugün-bu,önergenin görüşülmesini istiyorsunuz. 

Şimdi saat 17.30; arkasından da, Doğru Yolun da aynı konuda verilmiş bir önergesi var. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Aynı konuda yok efendim. 
BAŞKAN - Var efendim, bizde var; bugün, yine bazı konuların görüşülmesi için... Şimdi, bu

nu oyladık, kabul ettik farz edelim. Doğru Yolun önergesini de ondan sonra 40 dakika görüşece
ği2- ' 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Niye 40 dakika görüşeceğiz? 
BAŞKAN - Efendim, farz edelim 10 dakika... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Belki, hiç kimse konuşmayacak... 
BAŞKAN - Peki, hiç söz alan olmadı. Şimdi, ne oluyor; şu anda saat 17.30, mevcut gündemi

mize göre bir saat de soru önergelerini görüşmek zorunda mıyız; saat oldu 18.30. Biz, bu önerge
yi saat 18.30'da görüşmeye başladığımız zaman, 4 grup söz alacak, bir milletvekili söz alacak, Hü
kümet söz alacak; dolayısıyla, çalışma imkânımız kalmayacak. Yani, çalışma süresinin dolmasına 
yarım saat kala, biz, bu süreyi uzatamayız. Malumunuz, bugüne kadar da böyle bir uygulama ya
pılmadı. Çalışma süresinin uzatılabilmesi için de, sizin, daha önceden bir öneri getirmeniz lazım; 
böyle bir öneriniz de yok... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Biz, öneriyi her an getirebiliriz, gruplar olarak. 
BAŞKAN - Getiremezsiniz efendim... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Getirebiliriz... 
BAŞKAN - Olur mu... Danışma Kurulunu toplantıya çağırırsınız, Danışma Kurulunda anlaş

ma olmazsa öneri getirirsiniz. Yani, siz, bu İçtüzüğü gayet iyi biliyorsunuz. Birbirimize karşı, bir
birimizi zor duruma sokacak savunmalar da yapmayalım. 

Efendim, önerge üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Önergeyi bir daha okutuyorum: 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Mesele anlaşılmıştır, Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Biz, gruplar olarak, her an, süre uzatımı tekliflerini ge

tirebiliriz; uygulamada da var. 
BAŞKAN - Getiremezsiniz efendim... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Gruplar olarak getiririz. . 
BAŞKAN - Getiremezsiniz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Şimdi, bizim irademizin ne olduğunu nereden biliyor

sunuz? 
BAŞKAN - Danışma Kurulunu toplantıya çağıracaksınız... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, imza toplayarak getiririz... 

BAŞKAN - Efendim, neyse; onu tartışmayalım... 
BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 24.1.1995 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara
sında görüş birliği sağlanamadığından, aşağıdaki önerimizin, Genel Kurulun onayına sunulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. . 
Hasan Korkmazcan 

ANAP Grup Başkanvekili 

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

nün 112 nci sırasında yer alari (10/160) esas numaralı "SSK'nın yetersizlikleri ve ihtiyaçları ile 
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ilgili" Meclis araştırma önergesinin, konusunun önemi ve Genel Kurulun denetim günü olması 
sebebiyle, 24 Ocak 1995 Salı günü (bugün) görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri red
dedilmiştir. 

2. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine 
ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir öner
isi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 24 Ocak 1995 Salı günü (bugün) yapılan toplantısında siyasî parti grup

ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

( Nevzat Ercan 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 

Öneriler: 
1.- Genel Kurulun 24.1.1995 Sah günü (bugün) 15.00-20.00 saatleri, 25.1.1995 Çarşamba ve 

26.1.1995 Perşembe günleri 15.00-19.00, 20.00-22.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi; 
24.1.1995 Salı günü (bugün) sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 25.1.1995 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi 
önerilmiştir. 

2.-Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
227 nci sırasında bulunan 760 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 31 inci sırasına alınması 
önerilmiştir. ' 

BAŞKAN-Efendim, biraz... 
EMİN KUL (İstanbul)-Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN- Bir dakika efendim... Sayın Kul, bir dakika; müzakereyi açalım da, ondan sonra... 
Efendim, öneri üzerinde söz isteyen var mı? 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Var efendim. 
BAŞKAN-Buyurun, Sayın Ayhan. 
Lehte mi aleyhte mi efendim?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Aleyhte... 
BAŞKAN-Aleyhte... 
Lehinde?.. 
HASAN KORKMAZGAN (Denizli)-Aleyhte söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, aleyhinde... 
Sayın Korkmazcan ve Sayın Ayhan aleyhinde söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Doğru Yol Partisi 

Grubunun, bugünkü müzakerelerde denetim konularının görüşülmeyerek, doğrudan doğruya kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi hakkındaki teklifinin aleyhinde, söz almış bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, Meclisin kanun yapma görevi, arızî bir görevdir. İhtiyaç olduğu zaman 

kanun yapılır; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin daimî ve hiç ihmal edilmeyecek olan görevi, 
denetim görevidir. Maalesef, bizim Anayasamız ve İçtüzüğümüz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetim görevini -bilhassa komisyonlarda- layıkı veçhile yerine getirmesine imkân vermemektedir. 
Bugün, bilhassa bugün, memleketimizde ortaya çıkan sıkıntıların, pahalılığın, enflasyonun, işsiz
liğin, geçim sıkıntısının, halkın her tabakasını, her zümresini fevkalade sıkıntıya maruz bıraktığı, 
bunalıma sevk ettiği bu dönemde, bu meselelere, Meclisin çalışma düzeni içinde el koyma, yanlış
ları önlemek ve doğru istikamette icraatı geliştirici bir tavır ortaya koymak, maalesef mümkün ol
mamaktadır. 

Meclisin denetim imkânları, ancak, sözlü sorulara burada sayın bakanların verecekleri cevap
lar ve Meclis araştırması, genel görüşme ve gensoru gibi diğer denetim mekanizmalarıdır. Lütfeder 
de önünüzdeki sözlü sorulara bakarsanız, yanlış hatırlamıyorsam takriben 750 tane sözlü soru öner
gesi gündemde beklemektedir. Biz, burada, sözlü sorulan haftada iki gün, salı ve çarşamba günleri 
görüşebiliyoruz. Muhterem bakanlarımız, haftada iki gün ve tamamı iki saat -salı günü bir saat, çar
şamba günü bir saat- gelip burada oturma lütfunda bulunmuyorlar, bu zahmete katlanmıyorlar, üç 
seneden beri verilmiş olan sözlü soru önergeleri de cevapsız kalıyor. Tabiî, memleketteki mese
lelerin, günlük olarak, arz ettiği ehemmiyete göre, gündemde olan meselelere göre, vatandaş, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini, kendi hukukunu savunacak, kendisine adaletle hizmet edilmesini sağ
layacak bir çalışma düzeni içinde görmek istemekte ve idarenin, Hükümetin ve icranın da bu is
tikamette denetlenmesini beklemektedir. 

Şimdi, milletvekilleri ne yapacaklar; şüphesiz, milletvekilleri, arızî olan kanun yapma görev
lerinin dışında, daimî olan denetim görevlerini, murakabe görevlerini yerine getirebilmek için, 
bakanlara soru önergesi verecekler; o bakanlar, o soru önergelerine cevap verecekler, milletvekili 
de, sorulan hususta bakanın verdiği cevap yetersizse, eksikse, tekrar bu kürsüye gelecek, millet 
önünde bunu tartışacak. 

Şimdi, herhangi bir bölgede, memleketin herhangi bir bölgesinde, herhangi bir zümresi, her
hangi bir ferdi, herhangi bir şehri, herhangi bir köyüyle ilgili, herhangi bir haksızlık olmuşsa, bir 
yanlışlık olmuşsa, bir eksiklik olmuşsa, Hükümetin, bölge müdürlüğünün, mahallindeki valisinin, 
kaymakamının, emniyet müdürlüğünün, şu veya bu ildeki, ilçedeki idarî biriminin bir yanlış 
hareketiyle, bir ihmaliyle, vatandaş, birtakım zararlara maruz kaldıysa, birtakım sıkıntılara maruz 
kaldıysa, o milletvekili, o bölgenin milletvekili, o meseleye muttali olan milletvekili, o meseleyi 
burada, Meclise getirecek, soru önergesi olarak verecek ve o ilgili bakan da, hemen, en kısa zaman
da buna cevap vermesi gerekmektedir. Bu mesele böyledir. Yani, dünya parlamentolarından hiç
birinde denetimler, İki sene sonra, üç sene sonra cevap verilen bir mekanizma olarak işletilmez ve 
böyle bir denetimin de verimliliğine hiç kimse inanmaz. 

Olay olmuş, gelen geçmiş, üzerinden iki sene geçmiş, siz burada, çıkacaksınız, bu kürsüden, 
milletvekilinin sorusuna cevap vereceksiniz ve burada, muhterem Meclis başkanları, oturumlara 
riyaset eden arkadaşlarımız -şahit oluyoruz burada, beraber- soruyu okuyor, "Bakan?..Yok. 
Bakan?..Yok." Tabiî, bakanlar hep yok olduğu için, maalesef yok oldukları için memleket de bu 
hale geliyor ve milletvekilleri de Meclise devam etmiyor. 

Şimdi soruyorum: Haftada iki saatini, bu muhterem bakan arkadaşlarımız, bu Meclis niye ayır
mazlar?!. Ve iktidar gruplarına buradan sesleniyorum; kendilerinin destek verdikleri, güvenoyu 
verdikleri bakanları -Sayın Başbakan dahil- haftada iki saat buraya ayıramıyor mu?!. O Sayın Baş
bakan ve o bakanlar, bir ilde pastacı dükkânı açılacak olsa, yeni bir dükkân, yanlarında âlây-i 
valâlarla, valilerle, milletvekilleriyle, kafile kafile, kurdele kesmeye giderler; (RP sıralarından al
kışlar) ama, 60 milyon adına burada denetim yapan bu Meclisin haftada iki saatlik sorularını, gelip 
burada milletle tartışmazlar. 
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Muhterem arkadaşlar, bu düzen böyle gitmez. Onun için, denetim mekanizmalarını, bilhassa 

bu dönemde, çok daha müessir çalıştırmaya mecburuz, içtüzüğü zorlayarak Ve bütün imkânları zor
layarak, iktidar gruplarındaki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın da muhalefete destek olması is
tikametinde gayretlerini görerek, mutlaka, Meclisin denetim mekanizmalarını çalıştırmaya mec
buruz. Vatandaşlar, aksi takdirde, bu sıkıntılardan çıkışla ilgili herhangi bir ümidi, herhangi bir 
güveni taşıyamayacaklarından -Allah korusun- memleketi fesada uğratmak isteyen birtakım mih
rakların eline, bunalmış insanları, bunalmış kalabalıkları, işçisiyle, memuruyla, köylüsüyle, es
nafıyla bu kitleleri birtakım istismarcıların eline atarız. İşte, bu dönem -ben altını çizerek ifade 
ediyorum- Türkiye Büyük Millet Meclisi, birinci planda, denetime önem vermelidir. Bugün, mem
leketimizin maruz kaldığı sıkıntıların sebebi kanunların eksikliği değildir. Dünyanın gelişmiş hiç
bir ülkesinde, bir Ingiltercsinde, bir Fransasmda ay geçmez kanun tadil edilmez; kanunlar ne kadar. 
eskiyse o kadar kıymetli hale gelir. Zira, gerek uygulayan gerek vatandaş, kanuna ona göre uyum 
sağlar; ama, asıl olan, Türkiye'de yapılması gereken husus, idarenin denetlenmesidir. 

Bugün, Türkiye'de, hükümetler denetlenmemektedir. Başbakanlığın, bakanlıkların, kuruluş
ların teftiş kurulları, doğrudan doğruya başbakanın, bakanın, genel müdürlerin, müsteşarların em
rindedir, onların siyasî tercihi, menfaat tercihi-istikametinde denetim yapar,, onun dışına çıkması 
mümkün değildir. Zaten, memleketin bugün maruz kaldığı bu sıkıntımn da temelindeki asıl unsur, 
denetimsizliktir. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim görevleri fevkalade önem
lidir. 

Bakınız, içtüzükle ilgili bir çalışma var. Burada, yeri gelmişken, bunu da arz etmek istiyorum: 
Denetim yeri, aslında, komisyonlardır. Komisyonlara denetim imkânları verecek, uzman imkânları 
Verecek, Meclis komisyonlarını, bürokrasinin getirdiği meseleleri enine boyuna değerlendirecek, 
her sahada, kendi sahasında birinci sınıf uzmanlarla takviye etmek ve sadece önüne gelen kanun 
tasarı ve teklifleriyle değil, onun dışında, yürümeyen bir meselede -iktisadı, sosyal, hukukî, adlî 
veya her ne mesele olursa olsun- ilgili bakanı, ilgili müsteşarı, ilgili genel müdürü, ilgili kuvvet 
komutanını -kim olursa olsun-getirtip, komisyonda, o komisyonun iştigal sahasında hesaba çeke
cek, denetleyecek ve ona göre icrayı yönlendirecek ve icabında fren yapacak bir denetim gücüne 
kavuşturulması gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Ayhan, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Birinci Büyük Millet Meclisi, bu yetkilerini, fevkalade geniş, dirayetle kullanmış, hem millî 
mücadeleyi idare etmiş (istiklal Harbini) hem de hükümetin her bakanını tek tek güvenoyundan 
geçirerek, başkumandanına kadar, fevkalade yetki kullanmış ve Türkiye'yi selamete çıkararak, 
cumhuriyetin kuruluşunun temellerini hazırlamış bulunmaktadır., Bu Meclisi, tekrar, bu denetim 
gücüne kavuşturmak gerekmektedir. Anavatan'ın, burada, denetimle ilgili getirmiş olduğu hususun 
reddedilmesi, teessüfe şayan bir husustur. 

Ben, bugün de, denetim yolunda, Meclis çalışmalarının devam etmesini arzu ettiğimi ifade 
eder, hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. • 

Sayın Hasan Korkmazcan, buyurun. 
ALİ ESER (Samsun) - Sorularda, bir kişi böyle 40 tane soru sormasın... 

AHMET SAYIN (Burdur) - 100 tane... 
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ALİ ESER (Samsun)- 100 tane soru sormuş bir arkadaş, laf olsun diye... Böyle soru olur 

mu?!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Sen sus; anlamazsın!.. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Korkmazcan; süreniz 10 dakika efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Halit Dumankaya 100 tane soru sormuş... 

ALİ ESER (Samsun) - 3 adam var, 100 tane soru sormuş. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Soruları müsaade alıp da mı soracağız size Ali Bey?!.. 

BAŞKAN - Arkadaşlar... Lütfen... Burası Genel Kurul Salonudur, karşılıklı konuşma yeri 
değil.,. Rica ediyorum... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Galiba, müsaade alacağız sizden, soru sormak için!.. 

BAŞKAN - Sürenizi yeniden başlatıyorum efendim. 

ALİ ESER (Samsun) - 50 tane som sormuş; okuyun bakalım, soru mu bunlar? 

BAŞKAN - Arkadaşlar... Rica ediyorum... Biriniz bir köşede oturmuş, biriniz bir köşede, bir
birinize bağırıyorsunuz... Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi... 

Buyurun efendim. 

HASAN KORMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Doğru Yol Partisi 
Grubunca Genel Kurula sunulan öneri, bugün saat 13.30'da, Danışma Kurulunda değerlendir
diğimiz, üzerinde görüş birliği sağlayamadığımız bir öneridir. Arkadaşlarımızın önerisi kabul 
edilirse, bu saatten sonra, belki, üzerinde çalışmakta olduğumuz tüketicinin korunmasıyla ilgili 
kanun tasarısının birkaç maddesini daha görüşeceğiz; ondan sonra, Gümrük Birliğiyle ilgili bir an
laşma, Meclis tarafından müzakere edilecek, onaylanıp onaylanmaması kararlaştırılacak. 

Biz, bu iki tasarı üzerinde de; yani, Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı üzerinde de, anlaş
manın onaylanması konusunda da, iktidar gruplarından farklı bir görüş içinde değiliz. Bu 
tasarıların, sırası geldiğinde, Genel Kurulumuzda görüşülmesi ve arkadaşlarımızın görüşleri doğ
rultusunda, daha da iyileştirilerek, bir an önce yasalaşmasından yanayız. Tüketiciyi Koruma 
Kanunu Tasarısının müzakereleri sırasında yaptığımız bütün konuşmalar, kanunun, amaca daha uy
gun hale getirilmesine yöneliktir. GATT ile ilgili olarak, daha doğrusu, kurulmakta olan Dünya 
Ticaret Örgütüne üye olmakla ilgili olan antlaşmanın onaylanmasına da, en az iktidar grupları 
kadar önem verdiğimizi, değerli grup başkanvekili arkadaşlarımız ve Sayın Meclis Başkanımız, 
bugünkü toplantıda tespit etmişlerdir; çünkü, aynı konudaki talebi, Anavatan Partisi Grubu olarak, 
biz de getirdik. Çünkü, bu Antlaşma 31 Ocağa kadar onaylanırsa, Türkiye, Dünya TicareJ Ör
gütünün kurucu üyesi olma hakkını kazanacak ve bundan dolayı, Meclisimiz de, bir görevi yerine 
getirmiş olacak. 

Bunlara hiçbir itirazımız yok; ancak, bizim bütün bu iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen, 
muhalefet olarak, Meclisin denetim yollarım açık tutmadaki duyarlılığımızın da, aynı şekilde, ik
tidar grupları tarafından anlayışla karşılanmasını beklemek de hakkımızdır. Hükümet tarafından da 
denetim görevimizi yerine getirmemizin, memleketteki yönetime katkı sağlayacağının bilinmesini 
istiyoruz. Muhalefetin denetim hakkını, ikide bir, fiilî durumlarla ortadan kaldırırsanız, birtakım 
sıkıntılar meydana gelir, bugün içinde yaşadığımız sıkıntıların benzerleri meydana gelir, bunlar, 
dozunu artırarak meydana gelir. Evvela, şu soru akla gelir: Meclis niye çalışmıyor? Meclisi çalış
tırmanın usulleri var. Öncelikle kanunların ne zaman görüşüleceği konusunda milletvekillerinin 
bilgilendirilmesine ihtiyaç var. Şu anda, İktidar Partilerine mensup milletvekili arkadaşlarımız gün
demdeki maddelere baksalar, herhalde biraz önce söylediğim iki kanunu göremeyecekler; orada 
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başka şeyler yazılı; ama, burada, bir emrivakiyle, bir öneri geliyor, her gün, her saat, konuşulacak 
konu değişiyor; ayrıca, çalışma süreleri değişiyor. Bugün, herkes biliyordu ki, salı günleri Meclisin 
denetim günüdür; varsa, araştırma, genel görüşme, gensoru gibi önergeler görüşülecek, soru öner
geleri cevaplandırılacak; arkadaşlarımız buna göre hazırlıklı gelmişlerdir; karşılarına başka şeyler 
çıkarılıyor. Onun için, Meclis çalışmaları, maalesef, milletvekili arkadaşlarımızın inisiyatifi 
dahilinde yürümüyor, doğrudan doğruya Hükümet tarafından yönlendiriliyor. Bu tarzda bir çalış
manın olduğu yerde, milletvekili arkadaşlarımızı verimli olarak çalıştırabilmek kolay değildir. 

Değerli arkadaşlarım "bugünkü denetim imkânları, fiilen -Sayın Başkanın biraz önce ifade et
tiği gibi- ortadan kalktı" deniliyor, "saat yetersiz" deniliyor. Yarınki 1 saatlik soru-cevapla ilgili 
denetim imkânı da, şimdi, Doğru Yol Partisi Grubunun verdiği öneriyle Meclisin elinden alınmak 
isteniyor. Madem bir saatlik çalışma süresine ihtiyacınız var, neden bîlnuMeclisin denetim hakkın
dan alıyorsunuz?!.. Yarınki uzatma önerinizi saat 23.00 yerine 24-00 yaparsınız, mesele çözüm
lenir... Bugün saat 19.00'da ara verildikten sonra, "20.00-23.00 arasında uzatılsın" demişsiniz, onu 
24.00'e çıkarırsınız, 2 saat olur. Yani, milletvekillerinin denetim haklarını kısıtlamaya çalışmak, 
herhalde, iktidar gruplarının, iktidar milletvekillerinin de hoş karşılayacağı bir durum değil. Bu 
husus, zannediyorum ki, zaman iyi hesaplanmadan getirilmiştir. O bakımdan, dışarıya karşı vermiş 
olduğumuz görüntü itibariyle de, gündemde soru önergelerinin yığılıp kalması itibariyle de, yanlış 
bir taleptir; bu talebin düzeltilmesi lazım. 

Değerli arkadaşlarım, denetim yapılamadığı zaman, uygulamalarda birtakım zorluklar çıkıyor. 
Bakınız, PTT memurlarının çalışmaları ve bu çalışmalar karşısında aldıkları ücretlerdeki yetersiz
likler, ciddî denetim fonksiyonları içerisinde Meclis gündemine getirilebilse ve Hükümetimiz, bun
dan, gerekli dersleri çıkarabil şeydi, PTT' de birtakım memur hareketleri oluşmayacaktı; zamanın
da tedbirler alınsaydı. 

Memur hareketleri, memurların sokağa dökülmesi, işlerin ağırlaştırılması gibi eylemler ortaya 
çıktığında, bu eylemlerle ilgili sıkıntılar Mecliste dile getirilebilseydi, konu araştırılabilseydi, zan
nediyorum ki, memurların sürgün edilmesi gibi, çok yanlış, bugünkü anlayışımıza, demokrasideki 
yeni katılım kanallarını açma yolundaki ortak çabalarımıza tam ters düşen bir uygulama ol
mayacaktı. Bu sürgün olayı, vaktinde araştırılıp dile getirilebilseydi Mecliste, bu sefer, sürgüne 
gönderilen memurlara sahip çıkmak üzere, çalıştıkları binanın önünde gösteri yapan kişiler, bir
takım nahoş olaylarla karşılaşmayacaklardı. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, bir arkadaşımız, bu konuyu gündem dışı olarak getirdi, Sayın 
Bakan cevap verdi; cevap, beni hiç tatmin etmedi. Bir kere, sürgün, gerçekten sürgün olmuştur; 
şundan dolayı: Bu görev yeri değiştirilenlerin tamamı, Olağanüstü Hal Bölgesine gönderilmektedir. 
Görev yeri değiştirilenlerden birçoğu yüzde 50'den fazla sakatlık raporu olan kişilerdir; görev 
yerinin, değil güneydoğuda, İstanbul'da bile, özel nitelikli çalışma yeri olması gerekirken, bunlar 
sürgün edilmektedir ve bunların tamamı sendika yöneticisidir, eski ve yeni sendika yönetim kuru
lu üyeleridir. Kendileriyle gidip görüştüm, konularını, bir başka araştırma önergesiyle Meclis gün
demine getireceğiz; ama, o önergemiz de, bugün reddedilen SSK ile ilgili araştırma önergemiz gibi, 
iş işten geçtikten sonra ele alınacaksa, onlar, gene "Meclis, bizim derdimize niye çare bulmuyor; 
milletvekilleri niye bunlara sahip çıkmıyor" deme hakkına sahip olacaklardır. Halbuki, sıcağı 
sıcağına konuyu getirirsek, yanlışlıklar düzeltilir, yanlışlıklar için tedbir alma imkânı olur. 
Hükümet de, sadece bürokrasiden elde ettiği bilgilerle memleketi yönlendirmeye çalışmaz, 
muhalefetin getirdiği eleştirilerden de ders alarak, sonuç çıkararak, uygulamalarını düzenleme şan
sına kavuşur. Onun için, denetim yollarını tıkamamak, bu sistemin işleyişini devam ettirmenin 
birinci koşuludur. Bu konuda, İktidar Partilerine mensup milletvekili arkadaşlarımızın, Meclisin 
haklarına sahip çıkmalarını temenni ediyoruz ve bu uygulamalara, bu anlayışa aykırı olduğu için, 
Doğru Yol Grubunun önerisine katılma imkânı bulamıyoruz. 
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Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Öneri üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Öneriyi okutup oylarınıza sunacağım efendim. 

EMİN KUL (İstanbul) - Karar yetersayısı aramanızı istiyoruz efendim; tekrar hatırlatıyorum. 

BAŞKAN: öneriyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulumuzun 24 Ocak 1995 Salı günü (bugün) yapılan toplantısında, siyasî parti 
grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 
uncu maddesi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nevzat Ercan 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Öneriler: 

1-Geneİ Kurulun 24.1.1995 Salı günü (bugün) 15.00-20.00 saatleri, 25.1.1995 Çarşamba ve 
26.1.1995 Perşembe günleri 15.00-19.00, 20.00-22.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi; 
24.1.1995 Salı günü (bugün) sözlü sorularla diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun 
tasarı, ve tekliflerinin görüşülmesi, 25.1.1995 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi 
önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısı aramanızı istiyoruz. 
BAŞKAN- Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Ne kadar ara vereyim efendim? 
TURHAN TAYAN (Bursa) - 15 dakika yeter efendim. 
BAŞKAN - Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.00 

©' 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.14 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

" - ~ - ® 

BAŞKAN-71 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
V. - ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
2. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine 

ilişkin DYP Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, DYP Grubu tarafından içtüzüğün 19 uncu maddesine göre 

verilmiş olan önerinin müzakeresi tamamlandıktan sonra, yapılan oylama sırasında karar yetersa
yısının aranması istenmiş, yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığından birleşime ara ve
rilmişti. 

Şimdi, aynı öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını da arayacağım. 
Arkadaşlarımız lütfen yerlerini alsınlar efendim... 
Önerinin birinci kısmını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yine yok. 
Kaç dakika ara verelim Sayın Grup Başkanvekilleri? 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Kapatalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan ikinci oylamada da karar yetersayısı bulunamamış

tır. Birleşime ara verdiğimiz takdirde karar yetersayısının bulunacağı konusunda kuşkumuz oldu
ğundan ve çalışma süremizin de dolmasına az bir süre kaldığından, sözlü sorularla komisyonlardan 
gelen kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 25 Ocak 1995 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.17 
' • • • - ' , - ' • • ' 

— - ® — — • • ' ; 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Kuruçay mevkiinin konut ya
pımına açılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/2124) 

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

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

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 yılı Ekim ayında uhdemde bululan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan: 

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

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

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

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

liklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş/konu/proje/yatınm 
Beypazarı ilçe merkezindeki gecekondulaşmayı önlemek için Kuruçay mevkiinin konut yapı

mına açılması. 
T.C. -

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/300 20.1.1995 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in 

Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M.'nin 14.10.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2124-6184/27995 sayılı 
yazısı. 

b) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2124-6184/27995 sayılı (Tekit) 
yazısı. 
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İlgi (a) yazı ilişiğinde alınan, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerlcr'in '"Beypazan-Kuruçay 

mevkiinin konut yapımına açılması'na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Beypazarı İlçesindeki gecekondulaşmanın önlenmesi amacıyla, Küruçay mevkiinin konut ala
nına açılması konusunun Bakanlığımıza intikal etmediği görülmüş olup; bu husustaki planlama 
yetkisinin ise gerek 3194 sayılı İmar Yasası'nın 8. maddesine, gerekse 775 sayılı Kanunun uygu
lanmasına ilikin yetkilerin 3414 sayılı Yasa ile Belediyelere devredilmesi nedeniyle konu tamamen 
Belediyesinin yetkisinde bulunduğu için Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

Buna dair ilgili Yasa ve Genelgelerin birer sureti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 

2. -Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul'da bir firmanın rulısatsız ve kaçak kum 
tahliyesi yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin ya
zılı cevabı (7/5314) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

• Bilecik 

Soru: 1980'li yılların başında İstanbul'da kum çekme işlemi, Anadolu ve Rumeli yakalarında 
iki merkezde toplanmış, her iki yakanın kumcuları iki dernekte örgütlenmişlerdir. 

Dernek üyeleri yasalara uygun biçimde çalışırken, Hacıoğullan adlı bir şirket, yasadışı olarak, 
gösterilen yerlerin dışında kum çekmekte, ayrıca kaçak olarak satış yapmaktadır. Bu iskele ve çev
resinden doğalgaz boruları geçmektedir. Kum taşıyan gemilerin çarpması halinde çok büyük insanî 
ve çevresel felaket meydana gelebilir. Bu BOTAŞ'ın raporlarıyla da sabittir. 

Gerek ilgili şirketin yasadışı faaliyetleri, gerekse, yasalara aykırı olarak iskele kullanması, be
lediye encümeni, mahkeme, Danıştay ve Talisi s-i Karar isteminin red kararlarıyla sabitken, bu şir
kete son 3 yıldır hiç kimse müdahalede bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, -
1. Kartal-Pendik'te insan ve çevre sağlığına karşı bir tehlike arzeden, ruhsatsız ve kaçak kum 

tahliyesi yapan bu firmaya bugüne kadar neden müdahalede bulunulmamaktadır? 

2. Yoksa bu firmayı koruyan birileri mi var? Koruyan birileri var ise, kim bunlar ve neden ko
ruyup, kollanmaktadır? 

3. Arkasında bazı siyasilerin ve belediyecilerin olduğu iddia edilen Hacıoğullan firmasının 
kullandığı iskele ne zaman tahliye edilecektir. 

4. Yazılı ve görsel basında da bu husus defalarca gündeme getirildiği halde ve güvenlik güç
lerince mühürlenmesine rağmen, çalışmalarına devam eden sözkonusu yasadışı firma, belediye, 
yargı organları ve BOTAŞ'tan, daha da ötesi en büyük kendi halkından daha mı önemlidir? 
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T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/55066 20.1.1995 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın . 
Mehmet Seven'in 
Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 3.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5314-11676/43247 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Sayın Başbakan'a tevcih ettiği, Başbakan'ın da önerge
ye kendileri adına Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe'nin koordinatörlüğünde cevap verilmesi
ni tensip buyurdukları, "Kartal-Pendik'te usulsüz kum çekme iddialarına ilişkin" yazılı som öner
gesi hakkında İstanbul Valiliği vasıtasıyla Pendik Kaymakamlığından alınan 4.1.1995 tarih ve 8 sa
yılı yazıda; 

Pendik Ankara Caddesi No : 184 adresinde kayıtlı, tapunun 99 pafta, 832 ada, 8-9-18 parsel 
sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan "Hacıoğullan Kum Çakıl Ticaret Kara ve Deniz Nakliyat Ltd. 
Şirketi"nin Hilmi Sonay, Nuri Sonay, Yaşar Rıza Sonay ve Şevkettin Sonay'a ait olduğu, Kum 
Tahmil ve Tahliye yeri olarak Kartal Kaymakamlığından Hilmi Sonay adına 25.1.1971 tarihli ruh
satname alındığı, müteakip yıllarda ise, Kartal Belediye Başkanlığından kum-çakıl deposuna 
25.3.1988 tarih 56 sayılı gece gündüz çalışma ruhsatı alındığı, 

- Ancak, Botaş Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş.ce, SSCB - Türkiye Doğal gaz Boru Hattı Mar
mara Denizi geçici inşaat çalışmalarının bitirilerek Ambarlı - Pendik arasında 30 inçlik iki adet do-
ğalgaz boru hattı geçişinin tamamlandığı, doğal gazın yanıcı ve patlayıcı özelliği dolayısıyla can ve 
mal güvenliği ve ülke ekonomisi yönünden de büyük öneme haiz olduğu gerekçesiyle riskli davra
nışların durdurulması, kum iskelesinin faaliyetten men edilmesi, ruhsatların iptali ve iskele benze
ri yapılaşmaya meydan verilmemesinin istenmesi üzerine, Belediye Encümeninin 29.3.1990 gün ve 
466 sayılı kararı ile anılan Şirketin faaliyetlerinin durdurulmasına ve iskelenin kaldırılmasına karar 
verildi. 

Adı geçen şirkete tebliğ edilen karar için, şirket tarafından İdare Mahkemesine dava açıldığı, 
daha sonra İdare Mahkemesinin kararının Danıştay'a gönderildiği, 

Yine, Botaş'ın isteği üzerine aynı gerekçelerle kum iskelesinin giriş kapısının 6.12.1993 tari
hinde mühürlenerek sanat ve ticaretten men edildiği, 

Daha sonra ise adıgeçen şirketin, 1.12.1993 -1.12.1994 tarihleri arasında faaliyetine devam et
mesi hususunda Botaş Boru Hatları Petrol Taşıma ve A.Ş. Genel Müdürlüğü ile 1.12.1993 tarihin
de sözleşme yapması üzerine kum iskelesinin mühürünün 23.12.1993 tarihinde açılarak faaliyetine 
müsaade edildiği, 

Anılan Şirketin Botaş'la yapmış olduğu taahhütname süresinin 1.12.1994 tarihinde sona er
mesi üzerine, kum ve çakıl iskelesinin faaliyetine 12.12.1994 tarihinde Emniyet görevlilerince 
mühürlenmek suretiyle son verildiği, 

Ancak, çeşitli tarihlerde Emniyet ve Belediye görevlilerince yapılan kontrollerde mühürün 
söküldüğünün görülmesi üzerine iskelenin müteakip kereler mühürlenerek, şirket yetkilisi hakkın
da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 
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Ayrıca, Hacıoğulları Kum Çakıl Ticaret Kara ve Deniz Nakliyat Ltd. Şirketinin, Botaş Boru 

Hatları Taşıma A.Ş. ile faaliyetine devam için yeni bir protokol tanzim edilmediği ve bir yargı ka
rarı alınmadığı müddetçe belediye zabıtası ve Güvenlik Güçlerince işyerinin yakından takip edile
rek faaliyetine izin verilmeyeceği, 

Belirtilmektedir. . -
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen 'in, İstanbul Valisi ile Büyükşehir Belediye Başkanı
nın karşılıklı demeç çalışması içinde olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Men
teşe 'nin yazılı cevabı (7/5373) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Baknı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Sevigen 

İstanbul 
Son günlerde, çeşitli konularda İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı arasında kar

şılıklı demeç çatışması basına yansımaktadır. Kimin ne yetkiyle, ne amaçla konuştuğu spekülas
yonlara neden olmaktadır. 

Vali ve Belediye Başkanı arasındaki sorunun kaynağı nedir? Yetkileri aşma söz konusu mu
dur? Beldenin ortak ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan Belediye Başkanı hangi yetkiyle Va
li'yle siyasî tartışmaya girmektedir? Aynı şekilde hangi yetkiyle "Vali'nin camiye gelmemesini" 
tartışmaya açmaktadır? Bu tavır ve açıklamalar toplumsal huzuru ve kamu güvenliğini bozacak ni
telikte değil midir? Belediye Başkanının görev ve yetkilerinin dışına çıkması sözkonusuysa, ko
nuyla ilgili Bakanlığımızın herhangi bir çalışması var mıdır? Şayet yetki ve görev dışına çıkma söz-
konusu değilse Valinin müdahalelerinin gerekçesi nedir? 

' T C . , • ' • ' . • • • • . • : 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/55067 23.1.1995 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın 
Mehmet Sevigen'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 21.11.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5373-11817/43697 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekide alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen İstanbul Milletvekili Mehmet 

Sevigen'in "İstanbul Valisi ile Büyükşehir Belediye Başkanının karşılıklı demeç çatışması içinde 
olduğu iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak; 

Önergede sözü edildiği gibi, İstanbul Valisi ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında herhan
gi bir yetki ve görev uyuşmazlığı bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
• Nahit Menteşe 

' İçişleri Bakanı 
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4. -İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Bağ-Kur emeklilerine ve Buca SSK Hastanesine iliş

kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'in yazılı cevabı (7/5410) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nihat Matkap tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Atilla Mutman 

İzmir 
1. Bağ-Kur emeklilerinin cep harçlığı düzeyinde emekli aylığı aldıkları bilinmektedir. Bu 

emeklilerin aylıklarının asgarî insanca yaşam düzeyine yükseltilmesi için herhangi bir çalışma ya
pılmakta mıdır? 

2. 1992 yılından bu yana sadece 15 maddesi görüşülebilen ve tüm Bağ-Kur sigortalıları ile 
emeklileri ve diğer hak sahiplerince çıkması beklenen yeni Bağ-Kur yasa tasarısının yasalaşması 
için hiçbir çaba gösterilmediği söylenmektedir. Bu konuda alınan tedbirler nelerdir? 

3. Buca SSK hastanesi onarım ve tadilat nedeni ile kapatılmış bulunmaktadır. Bu hastane ile 
ilgili olarak, tadilat sonrası başka amaca yönelik kullanılacağı ve tadilat tamamlanınca hastanenin 
açılmayacağı söylentisi bulunmaktadır. 

Bu söylenti gerçeği yansıtıyor mu? 
T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 
Sayı:B.13.0.SGK.0.13.00.01-859-02318 23.1.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.11.1994 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5410-1189/43985 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Atilla Mutman tarafından hazırlanan Bağ-Kur emekli aylıklarının yükseltil

mesi, Bağ-Kur Kanun Tasarısının yasalaşması ve Sosyal Sigortalar Kurumu Buca Hastanesine iliş
kin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşlarınca sigortalılar ile aylık ve gelir bağla
nanlara ve bunların bağımlılarına kısa ye uzun vadeli sigorta kollarından verilen hizmetler nimet-
külfet dengesi içerisinde yürütülmekte ve toplanan primlerle finanse edilmektedir. Diğer sosyal gü
venlik kuruluşlarında olduğu gibi Bağ-Kur sigortalıları da aktif sigortalı iken ödedikleri primler baz 
alınmak suretiyle emekli aylığına hak kazanmaktadırlar. 

Bu çerçevede, düşük oranda prim ödeyenlere bu ödemelerine karşılık daha az tutarlarda emek
li aylığı, yüksek oranlarda prim ödeyenlere ise daha fazla emekli aylığı bağlanmaktadır. 

Bugün için Bağ-Kur'da 24 basamak bulunmasına rağmen aktif sigortalıların büyük kısmı 6 ncı 
basamaktan prim ödemekte ve dolayısıyla emekli olduklarında bu basamaktan aylık almaktadırlar. 
Ancak günümüzde 4 173 750 TL. olan asgarî ücret tutarı 1994 yılı Ekim ve Aralık döneminde 14 
üncü basamağın gelir tutarına karşılıktır. Bu durum ise, 14 üncü basamağın altındaki basamaklar
dan prim ödeyenlere Bağ-Kur tarafından bağlanan aylıkların asgari ücretten düşük olması, sonucu
nu ortaya çıkarmaktadır. 

Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu-günde
minde bulunan ve 15 maddesi görüşülen, "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 23 üncü maddesi ile 1479 sayılı Kanunun 52 nci madde
sinin değiştirilmesi öngörülmüştür. Yapılacak bu değişiklikle sigortalıların talebine bakılmaksızın 
otomatik olarak 6 ncı basamağa kadar yapılan basamak yüksaltme sının 13 üncü basamağa çıkarıl
mış olacaktır. Dolayısıyla 6 ncı basamakta ortaya çıkan yığılma önlenecek ve sigortalılara daha faz
la tutarlarda emekli aylığı bağlanabilecektir. V 

Diğer taraftan, Bağ-Kur sigortalılarının prim ödemeleri ile Bağ-Kur emekli aylığı ödemeleri 
aynı gösterge-katsayı sistemine göre belirlenmektedir. Emekli aylığında yapılan artışlar aynı oran
da prim ödemelerine de yansımaktadır. Emekli aylıklarında büyük oranda yapılacak bir artış, aktif 
sigortalıların ödeyecekleri primlerin de artmasına neden olacaktır. Az veya çok, düzenli veya dü
zensiz prim ödemekte olan sigortalıların, özellikle küçük esnafın böyle bir artış karşısında primle
rini ödememe eğilimlerinin artacağı kuşkusuzdur. Devlet Memurlarına uygulanan katsayıdaki ve 
Bakanlar Kurulu Kararlan ile belirlenen göstergelerdeki artış, prim ödeyen sigortalılara ve Bağ-
Kur emeklilerine aynı zamanda ve oranda yansıtılmaktadır. Böylece Bağ-Kur emeklilerine emekli 
olmadan önce ödedikleri gösterge tutarlannın üzerinde, yeni artınlan gösterge ve katsayılara göre 
emekli aylığı ödemesi yapılmaktadır. 

% 70 aylık bağlama oranı dikkate alınarak, muhtelif basamaklardan ödenen aylıklar arasında
ki ilişkiye bakılacak olursa, son dönemlerde aykılarda dikkati çeken bir artışın yapıldığı sonucuna' 
varmak mümkündür. Tabiidir ki bu artışla ödenen aylıkların yeterli olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Ancak geçmiş yıllarda yapılan artışlann yetersizliği Bağ-Kur emekli aylıklannın bugün
kü durumunun ortaya çıkmasında önemli bir neden teşkil etmiştir. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde bulunan Bağ-Kur Yasa Ta
sarısı ile sigortalılara bulundukları basamaklan yükseltme hakkı tanınmakta, böylece dahü üst ba
samaklardan emekli olmalarına ve daha yüksek emekli aylığı almalanna olanak sağlanmaktadır. 
Yine aynı tasarı ile, bugün için emekli aylıkları ile birlikte 100 000 TL. olarak ödenen sosyal yar
dım zammı uygulamasının kaldırılması ve yerine taban aylığı uygulamasına geçilmesi öngörül
mektedir. Böylelikle, taban aylığı prim sistemine dahil edilmiş olacağından emekli aylıklarında, 
gösterge ve katsayı artışları yanında taban aylığı için de artış sağlanabilecektir. 

1992 yılı Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelen ve 1994 
yılı Şubat ayında 13 maddesi, 1994 yılı Eylül ayında 2 maddesi olmak üzere toplam 15 maddesi 
görüşülen "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasan-
sı"nın görüşülmesi, ülke gündeminde daha öncelikli yeri bulunan yasa taşanlarının (örneğin Özel
leştirme ve Bütçe Yasa Tasarıları) güdeme girmesiyle ertelenmiştir. Sözkonusu Tasan önümüzde
ki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ele alınacak ve görüşülmesine devam 
olunacaktır. 

Diğer taraftan; sözkonusu önergede, Sosyal Sigortalar Kurumu Buca Hastanesi'nin onarım ve 
tadilat nedeni ile kapatıldığı, bu hastane ile ilgili olarak tadilat sonrası başka amaca yönelik olarak 
kullanılacağı ve hastanenin açılmayacağı söylentisinin, bulunduğu belirtilmekte ve bu söylentinin 
gerçeği yansıtıp yansıtmadığının açıklanması istenilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu'nca, İzmir Eşrefpaşa'da yaptırılan ve kullanıma hazır duruma geti
rilen hastanenin cihaz, alet, malzeme, personel ve diğer yönlerden donatılarak faaliyete geçiril
mesinin ülke çapında uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle mümkün olamayacağı ve hizmete 
konulmasının birçok bütçe yılına ihtiyaç göstereceği, bu hastanenin donanımı, ilgili personelin ata
malarının gerçekleştirilmesine kadar geçecek süre içerisinde binanın boş kalacağı ve binada bazı 
fizikî tahribatın ortaya çıkacağı, 

'".'•• - 2 7 6 -



T.B.M.M. B : 71 24 .1 .1995 O : 3 
1952 yılında açılışı yapılan ve 16.3.1957 tarihinde hizmet vermeye başlayan Sosyal Sigortalar 

Kurumu Buca Hastanesinin yapıldığı tarihten bugüne kadar herhangi bir tadilat görmediği, meyda
na gelen iki deprem nedeniyle binada çatlak ve hasarların oluştuğu, bugüne kadar küçük tadilatlar
la hizmetin sürdürüldüğü, 

Anılan, tesiste yapılacak olan büyük çaplı tadilatla dahi hizmetin sürdürülmesinin aksamalara 
ve tadilatın istenildiği şekilde ve zamanında bitirilmesine olanak sağlayamayacağı, 

Bu nedenle yapılacak büyük tadilatın bir an evvel sona erdirilmesi ve hizmetin kesintisiz de
vamı bakımından sözkonusu hastanenin boşaltılarak yapımı tamamlanan îzmir Hastanesine nakle
dilmesinin, 

Uygun olacağı sonucuna varılmış ve konu Sosyal Sigortalar Kurulu Genel Müdürlüğü'nce Yö
netim Kurulu'na sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nun 13.10.1994 tarihli toplantısında; "Yapımı ta
mamlanan ve kullanıma hazır duruma getirilen izmir Hastanesi'nin en kısa sürede hizmete sunul
masını ve kuruluşundan bu yana hiçbir tadilat görmemiş olan ve bugünkü durumu ile hizmetin yü
rütülmesinde aksaklıklar yaratan Buca Hastanesi'nin poliklinik ve buna bağlı hizmet veren birim
leri dışında kalan bölümlerinin tüm malzemesi ve personeli ile birlikte İzmir Hastanesi'ne nakle
dilmesine" IV/3637 sayı ile karar verilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Buca Hastanesi'nin kendi işlevi dışında bir kullanıma açılması söz
konusu olmayıp, anılan hastanenin boşaltılmasından sonra eski kimliğine uygun bir eğitim hasta
nesi olarak onanhp en kısa zamanda hizmete sunulmasının sağlanması yönünde gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nihat Matkap 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

5. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, uluslararası araştırma burslarından öğretmenlerin 
yararlanıp yararlanmadıklarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı 
(7/5573) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. Saygılarımla. 2.12.1994 

Mustafa Baş 

İstanbul 

Gerekli ikili ve gerekse çok taraflı andlaşmalarla ülkemize araştırma bursları verilmektedir. 

1. Söz konusu burslardan öğretmenlerimiz faydalanmakta mıdır? 

2. Faydalanmakta ise kaç öğretmen şu anda bursiyerdir? 
3. Öğretmenler bu burslardan bugün faydalanmıyorsa en son hangi tarihe kadar istifade edebil

mişlerdir? 
4. Herkesten çok öğretmenlerin alması gereken burslardan öğretmenlerin mahrum bırakıl

masının özel bir sebebi var mıdır? Varsa nelerdir? 
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Millî Eğtiim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/209 23.1.1995 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: T.B.M.M. Başkanlığının 22.12.1994 gün ve KAN.KAR.MD. 7/5573-12196/45011 sayı

lı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın "Uluslararası araştırma burslarından öğretmenlerin 
yararlanıp yararlanmadıklarına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Kültürel anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimiz ile yabancı hükümetler arasında imzalanan 
araştırma burslarından öğretmenlerimiz 1.10.1993 tarihinden beri yararlanmamaktadır. 

Söz konusu burslar, üniversitelerde çalışan araştırmacılara ve. akademik çalışmalarda bulunan 
adaylara kullandırılmaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

6. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici 'nin, Kahramanmaraş 'a bağlı bazı ilçelere gö
türülen eğitim hizmetlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı 
(7/5578) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kahramanmaraş'ın adı geçeri ilçelerine ait aşağıdaki sorulanmın ayrı ayn olmak üzere Millî 
Eğitim Bakam Sayın Nevzat Ayaz tarafından açık ve net bir şekilde isimlendirilerek yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Afşin İlçesi: 

a) Hangi belde ve köylerimizde okul, dershane ve lojman ihtiyacı vardır? 

b) 1995 yılı içinde hangi köylerimize yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapılacaktır? 

c) 1995 yılında yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapımı için ayrılan ödenek ne kadar-
, dır? . 

d) Şu günde hangi okullarımızda idareci, öğretmen ve personel açığı vardır? Bu açık hangi ta
rihe kadar tamamlanacaktır? •, 

e) 1995 yılı içinde hangi okullarımızın bakım, tamir ve onarımları yapılacaktır? Bunun için ay
rılan ödenek ne kadardır? 

Andırın İlçesi: 
a) Hangi belde ve köylerimizde okul, dersane ve lojman ihtiyacı vardır? 
b) 1995 yılı içinde hangi köylerimize yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapılacaktır? 

c) 1995 yılinda yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapımı için ayrılan ödenek ne kadar
dır? -
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d) Şu günde hangi okullarımızda idareci, öğretmen ve personel açığı vardır? Bu açık hangi ta

rihe kadar tamamlanacaktır? 

e) 1995 yılı içinde hangi okullarımızın bakım, tamir ve onarımları yapılacaktır? Bunun için ay
rılan ödenek ne kadardır? 

Ekinözü İlçesi: 

a) Hangi belde ve köylerimizde okul, dershane ve lojman ihtiyacı vardır? 

b) 1995 yılı içinde hangi köylerimize yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapılacaktır? 

c) 1995 yılında yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapımı için ayrılan ödenek ne kadar
dır? 

d) Şu günde hangi okullarımızda idareci, öğretmen ve personel açığı vardır? Bu açık hangi ta
rihe kadar tamamlanacaktır? 

e) 1995 yılı içinde hangi okullarımızın bakım, tamir ve onarımları yapılacaktır? Bunun için ay
rılan ödenek ne kadardır? ' • ' . • ' . 

Elbistan İlçesi : 

a) Hangi belde ve köylerimizde okul, dershane ve lojman ihtiyacı vardır? 

b) 1995 yılı içinde hangi köylerimize yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapılacaktır? 

c) 1995 yılında yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapımı için ayrılan ödenek ne kadar
dır? 

d) Şu günde hangi okullarımızda idareci, Öğretmen ve personel açığı vardır? Bu açık hangi ta
rihe kadar tamamlanacaktır? 

e) 1995 yılı içinde hangi okullarımızın bakım, tamir ve onarımları yapılacaktır? Bunun için ay
rılan ödenek ne kadardır? 

Göksün İlçesi: ' 

a) Hangi belde ve köylerimizde okul, dershane ve lojman ihtiyacı vardır? 

b) 1995 yılı içinde hangi köylerimize yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapılacaktır? 

c) 1995 yılında yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapımı için ayrılan ödenek ne kadar
dır? 

d) Şu günde hangi okullarımızda idareci, öğretmen ve personel açığı vardır? Bu açık hangi ta
rihe kadar tamamlanacaktır? 

e) 1995 yılı içinde hangi okullarımızın bakım, tamir ve onarımları yapılacaktır? Bunun için ay
rılan ödenek ne kadardır? 

Nurhak İlçesi : 

a) Hangi belde ve köylerimizde okul, dershane ve lojman ihtiyacı vardır? 

b) 1995 yılı içinde hangi köylerimize yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapılacaktır? 

c) 1995 yılında yeni okul, yeni dersane ve yeni lojman yapımı için ayrılan ödenek ne kadar
dır? 

d) Şu günde hangi okullarımızda idareci, öğretmen ve personel açığı vardır? Bu açık hangi ta
rihe kadar tamamlanacaktır? 

e) 1995 yılı içinde hangi okullarımızın bakım, tamir ve onarımları yapılacaktır? Bunun için ay
rılan ödenek ne kadardır? 
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Millî Eğtiim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0. APK.0.03.01.00.022/210 23.1.1995 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 22.12.1994 gün ve KAN.KAR.MD. 7/5578-12201/45059 sayı
lı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin "Kahramanmaraş'a bağlı bazı ilçelere 
götürülen eğitim hizmetlerine ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. . 

Kahramanmaraş ilinin Afşin, Andırın, Ekinözü, Elbistan, Göksün ve Nurhak İlçelerindeki 
okul, dershane ve lojman ihtiyaçları 1995 yılı yatırım programında değerlendirilecektir. 

1995 yılında Kahramanmaraş'a okul, dershane ve lojman yapımı için 51 Milyar TL. ödenek 
ayrılmıştır. 

1994 yılı atama döneminde yapılan öğretmen atamalarıyla bu ilimizin öğretmen açığı gideril
meye çalışılmıştır. 1995 yılı atama döneminde de açığı olan okullarımıza öncelik verilecektir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

7. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'uri, Malatya Çat Barajı sulama kanalları ve tünel kapla
masının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu 'nun 
yazılı cevabı (7/5598) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
8.12.1994 
Gazi Barut 

Malatya 
1. Malatya Çat Barajı sulama kanalları ve tünel kaplaması ne zaman tamamlanacak, kanalların 

ve tünelin kaç km. si tamamlanacak? 

2. 1995 yılı tünel, baraj gövdesi ve sulama kanalları için kaç lira ödenek ayrıldı? 

T . C . ; ' ; " • • • ' • 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/302 20.1.1995 
Konu : Malatya Milletvekili Gazi Barut'un 

Yazılı Soru Önergesi. , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 27.12.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5598-12254/45326 sayılı 
yazısı. 
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ilgi yazı ilişiğinde alınan, Malatya Milletvekili Gazi Barut'un "Malatya-Çat Projesi" hakkın

da Bakanlığımıza yönelttiği yazılr soru önergesi incelenmiştir. 
1. Malatya-Çat projesi kapsamında inşa edilen Çat barajında depolanacak 240 milyon ırr su 

ile Derme ve Çerkezyazısı ovalarında, 21464 hektar alana sulama hizmeti götürülmesi planlanmış
tır. 19.10.1984 tarihinde ihale edilen Çat Barajının Sözleşmesine göre ikmal tarihi 30.9.1995'dir. 
Barajda gövde inşaatı tamamlanmış olup, halen mekanik teçhizat ve yol inşaatına devam edilmek
tedir. 13.6.1985 tarihinde ihale edilen ve 19% yılında ikmali programlanan 10 682 m. uzunluğun
daki Çat isale tünelinin 7 182 m.'lik bölümünün kaplaması tamamlanmıştır. Geriye kalan 3 500 
km.'lik bölümün de zemin şartlarının çok kötü olması nedeniyle her an çökme tehlikesi mevcuttur. 
Tünelde çökme olduğu takdirde sistemde telafisi çok zor durumlar meydana gelebileceğinden, bu 
kısmın da bir an önce kaplanması gerekmektedir. 

21.12.1992 tarihinde ihale edilen Derme ve Çerkezyazısı sulamaları inşaatına ayrılabilen yıl
lık ödenekler ölçüsünde, iş programlarına uygun olarak çalışmalar sürdürülmekte olup, sözleşmesi 
gereğince ikmal tarihi 7.8.1996'dır. , 

2. Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu'nca da finanse edilen Malatya-Çat projesine, 1995 
yılı için 1 442 trilyon TL. ödenek talep edilmiş; ancak 250 milyar TL. tefrik edilebilmiştir. Bu öde
neğin yasal kesinti ve müteferrik işlere ayrılan kısmından geriye kalan 60 milyar TL. si baraj inşa
atına, 114 milyar TL. si Çat isale tüneline ve 43 milyar TL. si de Derme ve Çerkezyazısı sulama
sına tahsis edilmiştir. Projeye 1995 yılında 400 milyar TL. ilave ödenek temin edildiği takdirde, Çat 
barajı inşaatının bitirilmesine çalışılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
8. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Adıyaman yoluna ilişkin sorusu ve Bayın

dırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5599) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
8.12.1994 
Gazi Barut 

Malatya 
1. 1985 yılında ihalesi yapılan Malatya-Adıyaman yolunun kaç km'si tamamlandı ve yolun 

tamamlanması ne zaman bitecek? 
2. 1995 yılı için kaç lira ödenek ayrıldı ve yolun tamamlanması için daha kaç lira ödeneğe ih

tiyaç var? • ' . • • ' ' • - ' 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/308 23.1.1995 
Konu : Malatya Milletvekili Gazi Barut'un 

Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 27.12.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5599-12255/45327 sayılı 
yazısı. 
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İlgi yazı ilişiğinde alman, Malatya Milletvekili Gazi Barut'un "Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya 

yolu" hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Proje uzunluğu 111 km. olan söz konusu yolun, 
Adıyaman 0+000 olmak üzere; 
- Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya I. Kısmın proje uzunluğu 24 km. olup, önceki yıllarda tamam

lanmış ve trafiğe açıktır. 
- Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya II. Kısmın proje uzunluğu 31 km. olup; bugüne kadar sanat 

yapılan, toprak işleri ve üst yapının % 85'i tamamlanmış, 18.5 km'sinin de asfaltı bitirilmiştir. 
1995 yılı ödeneği 33 Milyar TL. oları yolun, yılı içeriside Çelikhan'a kadar asfalt seviseyinde 
tamamlanması amaçlanmıştır. 

Malatya 0+000 olmak üzere; Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya yolunun (Malatya-Yeşilyurt-
Çelikhan arası) proje uzunluğu 22 km. olup, bugüne kadar işin % 35'i gerçekleştirilmiştir. 1995 yılı 
ödeneği 30 Milyar TL. olan yolun, 1995 yılında asfalt seviyesinde bitirilebilmesi için 40 Milyar 
TL. ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

iki kesim arasında kalan ve uzunluğu 34 km. olan bölümün proje çalışmaları tamamlanmış . 
olup, ileriki yıllarda yeterli ödenek temin edilmesi halinde ihalesi planlanmıştır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
• Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
9. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Sivas olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 

Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5671) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

22.12.1994 
Fuat Çay 

• Hatay, 
Sivas'ta 37 güzel insanın ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra 1,5 yıla yakın zaman 

geçmiştir. Buna rağmen faillerin davası bitmemiştir. 
Olay öncesinden bir sürü belirti olduğu halde olayların olacağı anlaşıldığı halde neden hiç bir 

tedbir alınmamıştır? 
Görgü tanıklarına göre Tugay Komutanı olaylar esnasında bahçeden olan biteni izlemiş 

olmasına rağmen olaya neden müdahale ettirmemiştir? 
Olayın baş faillerinden biri olan Belediye Başkanı hakkındaki gelişmeler nelerdir? 
Olayın baş sorumlularından biri olan Cafer Erçakmak neden şu ana kadar bulunamamıştır? 

T . C . " . - • . " • ' - ' ., 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-027507 20.1.1995 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.1.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5671-12408/45747 

sayılı yazısı. 
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Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan cevaplan

dırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkanlmıştır. 

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas İlimizde meydana gelen ve 37 vatandaşımızın ölümüne neden 
olan üzücü olayın öncesinde, Pir Sultan Abdal Etkinlikleri kutlanacağından dolayı 30.6.1993 tari
hinden itibaren geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri alınmıştır. 

Bu üzücü olayların faillerinin davası bağımsız mahkemelerimizce yürütülmüş ve temyiz yolu 
açık olmak üzere neticelendirilmiştir. 

Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu 8.7.1993 tarihinde geçici olarak görevden uzak
laştırılmış, 14.9.1993 günü tekrar görevine iade edilmiştir. 

Ancak sözkonusu Belediye Başkanı hakkında 12.4.1994 tarihinde Memurin Muhakemat Ko
misyonunca Lüzumu Muhakeme karan verilmiş olup, bu karar Danıştay 2 nci Daire Başkanlığın
ca da 14.10.1994 tarihinde onanmış ve dosya Cumhuriyet Savcılığına gönderilerek hakkında dava 
açılmıştır. 

Yine aynı olayın firari sanığı Cafer Erçakmak'ın yakalanarak adlî makamlara teslim edilmesi 
için yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

10. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Orman Bakanı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5676) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğini saygılarımla arz ederim. 

\ 23.12.1994 

Ahmet Kabil 

Rize 

TBMM Başkanlığı aracılığı ile 20.10.1994 gün 11342/42255 sayılı soru önergemde İstanbul 
Beykoz Saip Molla orman sahasında verilen ruhsatlann yasalara aykırılığını belirtmiş ve yasal ol
mayan yollarla bu villalara sahip olan Kabinede mevcut Orman Bakanımız Hasan Ekinci'nin vil
lalarının inşaatının devam edip etmediğini sormuştum. 

Cevapta ruhsatların yasalara aykınlığı teyid edilmiş usulsüz, kanunsuz yapılmış olan Hasan 
Ekinci'nin villasının akibeti belirtilmeden mahkeme safahatı anlatılmıştır. Ayrıca Orman Bakanlı
ğı müfettişleri bazı isimleri gizleyip, bazı isimleri de öne çıkarma çabaları dikkati çekmiştir. Bu ne
denle esas orman suçu faili hakkında sormak istediğim; • .• • 

Soru 1. 

a) Kanunsuz ruhsat almak suretiyle Devlet ormanlarını tahrip eden Orman Bakanı Hasan Ekin
ci hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

b) Bu villalar yıkılacak mı? Ormanı usulsüz işgal eden bu kişilerin tapularının iptali için bir 
dava açılması söz konusu mudur? 

c) Şu anda bu inşaatlar durdurulmuş mudur? Veya ormanı bazı görevlileri kullanarak işgal 
edenlerden birisi güçlü olduğu için tapu işlemlerinin iptali düşünülüyor mu? 
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İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01-027508 20.1.1995 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 2.1.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5676-12415/45772 

sayılı yazısı. 
Rize Milletvekili Ahmet Kabil tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Saip Molla Ormanı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine gensoru verilmiş olup, reddedilmiştir. 
Konunun Meclis îç Tüzüğünün 95 inci maddesine göre değerlendirilmesini arz ederim. 

Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 

11. -Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, çevre fonundan belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
sorusuve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (71 5696) < 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
23.12.1994 
Fuat Çay 

Hatay 
Kirliliğin en temel sebeplerinden biri sanayi ve kanalizasyon atıklarıdır. Günümüzde Çevre 

Bakanlığı'nın en temel görevi ve politikası kanalizasyon arıtma tesislerinin çoğaltılması olmalıdır. 
Bu konuda kısıtlı imkânlarla özverili bir şekilde çalışan belediyelerin kanalizasyon arıtma 

tesisi projelerinde Bakanlığımızın katkıları nasıl ve ne oranda olmaktadır? 
Şimdiye kadar hangi belediyelere ve ne miktarda katkı sağlanmıştır? 
Bakanlığınızın çevre temizlik faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere çevre fonundan verdiği araçlar 

hangi kıstaslara göre dağıtılmaktadır? Bu araçların dağıtımı esnasında bir ayrım yapıldığı doğru mudur? 
T.C. 

Çevre Bakanlığı 
Sayı :B.19.0.FDB.0.15.00.03-8821/64-586 20.1.1995 
Konu : Soru Önergesi 

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

İlgi : 2 Ocak 1995 Tarih ve KAN. KAR. MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5696-12437/45795 
sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından cevaplandırılmak üzere tarafıma tevcih edilen 
soru önergesine konu Bakanlığım faaliyetleriyle ilgili olarak; 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan çevre sorunlarının başlıca nedenleri arasında, 
Çeşitli faaliyetler sonucu oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksularm arıtılmadan alıcı ortamlara 
verilmesi yer almaktadır. Sorunun çözümü teknolojik gelişmelere uygun arıtma tesislerinin kurula
rak gerektiği gibi çalıştırılması ile mümkün olmaktadır. 

Ülkemizde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile, arıtma tesislerini kurma ve işletme yükümlülüğü 
faaliyet sahibi kişi, kurum ve kuruluşlara verilmiştir. Bakanlığımız ise kuruluş kanunu gereği, arıt
ma tesislerinin yapımı ve işletilme esaslarını belirleme, denetleme ve koordinasyon görevini yap
makta olup, arıtma tesisi kurma ve işletme yükümlülüğü bulunmamakladır. 
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Bu çerçevede evsel ve endüstriyel.nitelikli atıksulann arıtılma esaslarını belirleyen Su Kirlili

ği Kontrol Yönetmeliği Bakanlığımızca hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca sürdürülen dene
tim çalışmaları yanında, artan çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için yerel yönetimlere önemli 
sorumluluklar getirilmiştir. 

Belediyelerimizin finansman kaynaklarının yetersizliği, özellikle altyapı yatırımlarında fi
nansman sorununu da gündeme getirmektedir. 

3914 sayılı Kanunla Belediye Gelirleri Kanununda yapılan değişiklikler ve bu değişiklikler ile 
getirilen Çevre Temizlik Vergisi, Belediyelere çevre hizmetlerinin karşılanması için önemli bir 
kaynak yaratmıştır. Çevre temizlik vergisinin Belediyeler tarafından tahsilatı sonucu, Türkiye ge
nelinde (1994 yılına münhasır) yaklaşık 8 Trilyon mertebesinde gelir beklenmektedir. Bu kaynak 
Belediyelerin çevre yatırımlarında kullanılması amacıyla sağlanmıştır. 

Diğer Bakanlıklarca yürütülen Kanalizasyon, Arıtma Tesisi Projesi gibi yatırımlar yanında, 
Bakanlığımız bünyesinde faaliyette bulunan Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'ndan, sınırlı kaynağa 
rağmen, Belediyelerin küçük çaptaki projelerine destek sağlanmaktadır. 

1994 yılında Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'ndan.(Proje bazında) 
- İstanbul Yakacak Çöplüğünün Islahı için 2 Milyar TL. 
- Ümraniye Çöplüğü Rehabilitasyonu için 15 Milyar TL. 
- 6 Belediye Başkanlığına ise yatırım projelerinin desteklenmesi amacıyla 2 850 000 000 TL. 

kaynak transferi yapılmıştır. 
Bugüne kadar, Bakanlığımıza araç tahsis edilmek üzere, Belediyelerce 8 000 üzerinde müra

caatta bulunulmuş, buna karşılık Belediyelere, 5 520 araç tahsisi yapılmıştır. 
Araç verilmesinde uygulanan temel kıstaslar ise; 
1. Belediyenin nüfusu 
2. Daha önce Bakanlığımızdan tahsis edilen araç ve nakit miktarı, 
3. Taleplerin ihtiyaca uygun olup, olmadığı, 
4. Fon bütçe imkânları, 
5. Tahsis edilecek aracın çok amaçlı kullanıma elverişli olması, 
6. Belediyenin mevcut araç parkının değerlendirilmesi, 
7. Daha önce tahsis edilen araç ve kaynakların yerinde kullanılıp, kullanılmadığının tespiti, 
8. Kirliliğin boyutları, 
9. Bölgesel özelliklerdir. (Turizm, sanayi, ormancılık vb) 
Belediyelerimize bugüne kadar 5 520 adet araç tahsis edilmesi sonucunda, ortalama her Bele

diye Başkanlığına, Bakanlığımızca 2 adet araç verilmiştir. Araçların dağılımından anlaşılacağı üze
re, tahsis işlemleri esnasında, ayrımın yapılmadığı görülmektedir. 

Sonuç olarak; Belediye Başkanlıklarımızın çevre amaçlı faaliyetlerinin yardım, kredi vb. yön
temlerle çözülmesinin sağlanması yerine, onların çalışmalarını kolaylaştıracak, sürekli gelir elde 
etmelerini ve kaynakların verimli kullanılmasını temin edecek yönlendirici mahiyetteki yasal 
düzenlemelerin öncelikle gündeme getirilmesi ve gerçekleştirilmesi çalışmaları da süratle devam 
etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 

OE . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
71 İNCİ BİRLEŞİM 24 . 1 , 1995 SALI Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda 
Bulunan, Memur ve İşçilerin, Çalışma Saatlerinin Azaltılması Hakkında Kanun Tek
lifinin (2/482), İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göne Doğrudan Doğruya Gündeme 
alınma önergesi 

2. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Plan ve Bütçe Komisyonun
da Bulunan, Devlet İstatistik Enstitüsü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teiklifinin (2/1126), İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme alınma önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS-ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1.—• Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün (boyutlarım ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

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

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

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

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

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

7. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm hulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

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

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca h'ir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS'ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . 

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

11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 298 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

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

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölge
sinde meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/26) 

I4y -v Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 
tarihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde hakanlıkların ve bağlı 
kuruluşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/27) 

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

16. —• Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17. —• Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/30) 

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

19. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa 'bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
alrnak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

20. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, 'belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

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

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

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

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

25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
üılfce yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

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

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

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

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia /olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 
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30. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

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

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

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

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

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

36i — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

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

38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca t>ir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 
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39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit ötmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

40.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

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

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

43. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
gün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

44. —İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'oin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

45. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi <8/18[> 

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

47. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
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48. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazarı Semtlindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

49.— îzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

51. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

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

53. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ,ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

54. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

56. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 - 1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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57. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 
' " 59. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 

ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

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

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

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

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

64. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu ve 12 arkadaşının, uygula
nan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kulla
nılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca «bir. Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 
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66. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı lihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

67. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

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

69. — İstanbul Milletvekilli Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 indi ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

70. —. Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

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

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

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

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

75. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerimi ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 
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76. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile il'iskilerinin, incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

78. — Siirt Miilletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal tıy-
'' gulaması konusunda Anayasanın 98 iinci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya

rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

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

80. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

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

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

83. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullainıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

84. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 31 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 
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85. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/131) 

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

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

88. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

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

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorıımlulaırını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

91. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu, iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

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

93i — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 
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94. — Van Milletvekili Remii Kartal ve 10 arkadaşının,. Muş'un • Korkut ilçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

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

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

97. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarım araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 00/144) 

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

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

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

10i — Adıyaman Milletvekili1 Celal Kürkoğln ve 13 arkadaşının, Kontrgerilla (id
dialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

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

103. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadılk Avundukluoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 
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1104. — Siirt Milletvekilli Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi 'bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1511) 

105. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak ajmacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

106. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan -sorunların ve çözüm yollarının tespit edilrnıesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca !bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

107. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kalbul ederek güvenlik güçlerinin operaisyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin: önergesi (10/154) 

108.1 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekili erinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

1H0. — Erzurum Miilletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, Bazı Kentlerde 
görülen hava kirliliğinin sebeplerinin ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

111. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 arkadaşının, Şoför Esnafının 
problemlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ve uygulamaya konacak 
yeni politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

112. — tstaribul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırıl arak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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113/— Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve.Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit-edilmesi "amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

,114. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

115. —, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ye yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri -uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

116..— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 21 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

119. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca !bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

120. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Ma
navgat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

121. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine 'bağlı Nariı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

122. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal-

— 14 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

123. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent - Kızılay Metro hattı ve Kızılay istas
yonu ihalelerinde usulsüzlük ~ yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173) 

124. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batısı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

125. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/174) 

126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dulllatif Şener'in, Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve Göradze'ye yapılan saldırılar 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

127. — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Millet
vekili Nihat Matkap'in, Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamu
oyundaki etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

128. —• İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının ülkemizde uy
gulanan seçim sistemi konusund.a Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

129. —• İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın 
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazinenin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

130. —• Ordu Milletvekili Sadi Pchlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri dur
durulan 'bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması 
gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

131'. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 
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araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) 

132. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra 
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik 
sorunları araştırarak alınması gereken önemleri belirlemek amacıyla Anayasamn 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179) 

133. —-Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafın
dan Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir - Çelik fabrikala
rının zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

135.— Refah Partisi Grubu Adına Grup ıBaşkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik Önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47) 

136.— Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili 
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir. Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

138. — Kütahya 'Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/48) 

139. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İlin
de bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 
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140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185) 

141. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

142. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir - Çelik Fabrikasının bugünkü durumunun tespiti ile alınacak önlemler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/49) 

143. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigeh ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyasî partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

144. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

145. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde 
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

146. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado
lu'da bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 ir>ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerges'i (10/190) 

147. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

148. —• İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı i'iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) ' . 
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149, __ istanbul Milletvekili Mehmet Seviven ve 9 arkadaşının, Başbakan ve 
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açdmasına ilişkin önergesi (10/194) 

150. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyasî baskılarla Devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

1511. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başbakanın 
mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/196) 

152. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/197) 

153. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, Uluslararası ku
ruluşlarda Türkiye ile ilgili alınan kararlar ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50) 

154.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Türkinvcst A.O.G. 
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

155. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200) 

156. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Demir-Çelik 
A.Ş.'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 İLCI, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

157. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili 
Eyüp Aşık'ın Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basının gerçek işlevine ka
vuşturulması için alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi (10/202) 
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158. _ Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 15 arkadaşının, A.B.D.'nın Tür
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşula bağlamasına Hükümetin yeterli 
tepkiyi göstermediği iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca (bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51) 

159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 13 arkadaşının, basın kuruluşları 
tarafından kullanılan fon kaynaklı kredilerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önegesi (10/203) 

160. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 17 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/52) 

1611 — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Kıbrıs politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/53) 

162. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 21 arkadaşının, TURBAN Genel 
Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/204) 

163. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 23 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 incij İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

164. —- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 20 arkadaşının, ÖSYM tarafından 
yapılan üniversite giriş sınavıyla ilgili olarak ileri sürülen İddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

165. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54) 

166. — IBayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/207) 

167. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddbleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

169. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından bu 
yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri bdirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

170. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankası 
ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211) 

171', — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 12 arkadaşının, İzmit'ten İstanbul -
Haramidere'ye akaryakıt nakli için 1977 yılında programa alınan boru hattı projesiyle 
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/213) 

172. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15 Arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştıraralc huzur 
ve güvenliğin sağlanması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/214) 

173. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlıı ve 16 Arkadaşının, Tunceli'de gü
venlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddderi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 1(10/215) 

174. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan'ın, Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı 
köylerin yakıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

175;,-- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, İstanbul Fener 
Rum Patrikhanesi hakkında ileri sürülen bazı iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/217) 
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176. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Avrupa Birliği 
ile imzalanacak Gümrük Birliği Antlaşmasının Türk ekonomisine etkileri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/55) 

177. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 9 arkadaşının, ülkemizdeki altın işletme
ciliği konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

178. — Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 9 arkadaşının, Hatay ve çevrecinde görü
len sığır vebası hastalığının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

179.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 11 arkadaşının, Türktur Gıda Sa
nayii A.Ş.'nin satışıyla ilgili olarak ileri sürülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222) 

180. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ye 9 arkadaşının, Türkiye ile Av
rupa Birliği arasında hazırlık çalışmaları yapılan Gümrük Birliği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/58) 

181. — İstanbul. Milletvekili Selçuk Maruflu ve 13 arkadaşının, Çekiç Güç'ün faa
liyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ündü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişik'in önergesi (10/223) 

182. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 18 arkadaşının, Tünle Hava Kuv
vetleri için satın alınacak tanker uçakların ihalesinde usulsüzlükler yapıldığı 'iddialarım 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

183. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 11 arkadaşının hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gerdken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına üişkin önergesi (10/225) 

184. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam ve 15 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
ve sigara sanayinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 v inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/226) 
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*1. — İstanbul Milletvekili Halit 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 Miilletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*3. — istanbul '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 Haikkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 

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

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

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len 'bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Balka
nından sözlü soru önergesi (6/3611) 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ının Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soıru 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 soru 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. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

H2„ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

14. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, 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 Başbalkandan 
sözlü soru »önergesi (6/422) 

*i6.—'Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

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

*1S, — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

19. — Kayseri Milletvekili Sa'liih 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 
v fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 

çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 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 soru önergesi (6/501) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 
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*25. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Balkanından sözlü soru 
önergesi {6/501) 

26. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks — snoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

27. — Bayburt Mülletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Baikanmdan sözlü som önergesi 
(6/510) 

28. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/511) 

29. — İstanbul Milletvekili Halat Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

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

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

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

34. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Balkanından sözlü som önergesi (6/536) 

35. — Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin BaşK<-
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

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

"*37. —• Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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*38. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'ıın, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

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

*40. —-Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/7115) (1) 

*41. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEIOin Delileri» başlıklı ha'bere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

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

43. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

*44. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) (11) 

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

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

47. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

48. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

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

— 25 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR ' 

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
iilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/590) 

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

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

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

S6H-r— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/594) 

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

*58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

59, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/600) 

60. :— 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) 

6X4 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

62. — İstanbul Mülletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/603) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/604) 

*64. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişileıün Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*65. —• istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/783) (1) 

66. — 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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*67. — 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) 

68. — 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) 

69. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

70. — 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) 

*71. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istem'ine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

*72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

74. — 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) 

75. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

76. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

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

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

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

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

81. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
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*82. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki ti İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/627) 

83. — Giresun Mülletveldli Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*84. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

85. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

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

87. —" İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

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

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

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

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

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

93. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/638) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/639) 
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95. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*96.— 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) 

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

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

99. — 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) 

100. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/649) 

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

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

103. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanındansözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*104. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişjkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

-106. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

107. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

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

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

110. — 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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111. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alman işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

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

113. _ 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) 

114a — 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) 

115, — 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) 

1İ6. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) > 

H7# — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

118. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.l. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

119. —- 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) 

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

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

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

123. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/673) 

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

125. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (l) 
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126. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

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

128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

130. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

131'., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*132.; — 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) 

133. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nım, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

134. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

135. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözilü soru önergesi (6/687) 

137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

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

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

142. — 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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143.d"— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694) 

144. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

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

146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

147.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*148. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) . 

149. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

150.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş'bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 'bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

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

'* 153.— İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye iktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

154.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet (Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko- s 

nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

157< — iBayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kök kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

158. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 
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159. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin'- Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

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

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

165̂  — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) 

166. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

167. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

168. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

Î70.( — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak-. 
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

171. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) • . . 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

174. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754). 
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175. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

178H — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
som önergesi (6/759) 

180. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı-köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

181; — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

182. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

183. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sünıerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

184.J — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

185. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

186., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına (ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

187. — istanbul 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) 

188. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

189. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

' 190. — 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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191. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ih'şkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

192. — İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

193. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/774) 

194. — 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) 

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

196. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

197. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü som önergesi (6/848) (1) 

198. — 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) 

199. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

200. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) . 

202. — İzmir Milletvekili Cengiz Bülut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

203. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kurcalarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

204. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 
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206. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

207. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

208. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'ıtn, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santralli ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

209. — Karaman Milletvekilli Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

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

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

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

213. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

214.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

215. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

216. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

217. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

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

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

220'. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 
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221. — 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) 

222. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sÖ2:lü soru önergesi (6/917) (1) 

223. — 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) 

224. — 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) 

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

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

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

228. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

229. — 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) 

230. — 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) 

231. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

232. — 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) 

233. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/893) (1) 
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234. — 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) 

235. — 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) (l) 

236.'— 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) 

237. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

238. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (l) 

239. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

240. — 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) 

241. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

242. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Tarım ve Köyişleni Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

243. — 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 (6/8311) 

244. —Kastamonu Milletvekili Murat Başeşgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

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

246. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 
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247i — 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) (1) 

248. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

249. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

250. —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) (1) 

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

252; — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (î) 

253. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

254. — Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

255. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

256. —Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

257. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü so'ru önergesi (6/936) (1) 

258. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkim Bayındırlık ve İs
kân Balkanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

259. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan 'Kırklareli tlindekü belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 
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260. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ye Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

261. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

262.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

263.— Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

264. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

265. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesıi (6/854) 

266. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve-İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

267. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

268. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

269. — İzmir Milletvekili Timur Demirin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

270. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

271. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/10S9) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 
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273. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin, kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

274. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, .KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

2753 — 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) 

. 276. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

277. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

278. — istanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin tçişleni Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

279. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

280. — İstanbul Milletvekili I-Ialit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

281. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

282. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dildci'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

283. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü som önergesi (6/864) 

284. —• 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) 

285. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

286j — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/867) 

287. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 
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288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

289. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

290. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

29,1 s — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

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

293. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü som öner
gesi (6/1001) (1) 

. 294. — 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) 

295. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

296. — Kocaeli Milletvekilli §evket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

297. — istanbul Milletvekili Selçuk Marufilu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) ; 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

299. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan baberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) '(1) 

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

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

302. — 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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303. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

304. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

305. — îstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) • • • ' . . 

306. —• Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

307a — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

308. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

309. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

310. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

311. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

312. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

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

314. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Baş'bakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

315. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

316. — îstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

317. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

318. — îstanbul Milletvekili Emin Kııl'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (!) 
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319.— İstanbul Milletvekili Emin ICul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1077) (1) 

320,— İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde 
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1) 

321. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 

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

323. — İstanbul 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) 

324. — 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) 

325. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

3261 — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

327. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara. ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

328. — 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) 

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

330. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

331. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

332.— 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
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333. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşchir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

334. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943) 

335. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından "sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

336. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1) 

337. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in^ MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başhakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

338. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

339. — 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) 

340. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İl Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

341. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

342. — 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) 

343. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

344. —• Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

345. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut Özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) ' 

346. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

347. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nım, istanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/957) 
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348. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Ira'k bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

349. — 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) 

350. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

351. — 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) 

352.— Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

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

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

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

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

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

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim 
Oıkülu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 

359. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün 'bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

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

— 46 '— 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

365. — 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) 

366. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166)-(İ) 

367. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ 11 Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1) 

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

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

370. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle ilçe Millî 
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 

371. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan A'kyürek'in yeni vergi-kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

372. — 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) 

373. — 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) (l) 

374. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

375. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ını Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve ICöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 
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376. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

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

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

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

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

381.— Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

382̂  — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/983) 

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

384. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/1171) (1) 

385. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan İl müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

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

387. — 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) • 

388. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

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

390. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 
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391. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

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

393< — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

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

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

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

397. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASRİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 

398- —. İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) {1) 

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

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

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

402. — 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) 

403. — 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) ' 

404. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 
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. 405. — 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) 

406. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

407., — İstanbul Milletvekili Mustafa Bag'ınt Bakanlık çalışmalarına Miskin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1189) (1) 

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

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

410.— Kayseri Milletvekili Salih Kapuşuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 

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

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

413. — 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) 

414. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

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

416. — 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) 

417. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 
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418. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

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

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

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

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

423. — 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) 

424. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

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

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

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

428. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 3'apılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

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

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

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

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

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

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 
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435. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

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

437. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1200) (1) 

438. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

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

440. — Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) (1) 

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

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

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

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

445. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046) 

446. ~ Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Ge
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1264) (1) 

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

448. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.t.T.'lerkı yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

449. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1) 

450. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

451. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1266) (1) 
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452. — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürünün usul
süz atamalar yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1267) (1) 

453. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğünde 
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi 
(6/1268) (1) 

454. — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğüne dı
şarıdan emekli sözleşmeli personel alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1269) (1) 

455. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

456. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

457. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 

458. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının reklam 
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1) 

459. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Refah Partisinin Bosna için topla
dığı yardım parasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) (1) 

460. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1) 

461. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1) 

462. — Kahramanmaraş Milletvekilli Hasan Dikici'nin, Taksim Oteloilik A.Ş.'ne 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1) 

463. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1276) (1) 

464. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, hayalî ihracata karışmış şirketlerin 
mahkemeye veriliş tarihleri ile sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1277) (1) 

465. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 

466. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

467. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1058) 
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468. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cem'il Tunç'un, Güneydoğu sınır bölgelerinden 
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1279) (1) 

469. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

470. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1280) (1) 

471. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

472. — Giresun Milletvekili Rasinı Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1282) (1) 

473. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

474. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1061) 

475. — Bilecik Mülletvekili Mehmet Seven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt 
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/1283) (1) 

476. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1) 

477. —-Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

478. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1) 

479. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) 

480. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 

481. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, iskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

482. '— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, hayalî ihracat iddiasıyla savcılıklara 
intikal ettirilen dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) (1) 
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. 483. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (1) 

484. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1) 

485. — Hatay Milletvekili Âli Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1) 

486. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 

487. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığr iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1295) (1) 

488. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) 

489. — istanbul Milletvekili Hal it Dunıankaya'nın, Gaziantep Et-Balık Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1) 

490. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, faaliyetlerine son verilen bazı bankala
rın mevduat sahiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1298) (1) 

491. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Bağ-Kur'un içinde bulunduğu malî 
sıkıntıya ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1299) (1) 

492. — Bilecik Milletvekili Mehmet' Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) 

493. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

494. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1) 

495.— Adana Milletvekili ibrahim özdiş'in, Adapazarı Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve Balık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1) 

496. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1) 

497. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

498. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, enerji politikalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1305) (1) 

499. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

500. — 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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501. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) (1) 

502. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Bağ - Kur üyelerinin sorunlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1308) (1) 

503. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

504. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1) ' 

505. —' Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1310) (1) 

506. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çehk'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sıözlü soru önergesi (6/1311) (1) 

507.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çel'ik'in, bir firmadan 
olan atacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1312) (1) 

508. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in bir firmaya 
zamanında teslim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1313) (ly 

509. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 

510.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

511. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

512. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te iş akdi fes
hedilenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1317) (1) 

513. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Slivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1) 

514. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdürlüğünün neden taşınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1319) (1) 

515. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Torpilli Genel Müdür Dev Tesisi Batırdı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1320) (1) " 

516. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1) 

517. — Bilecik M'illetvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başlkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

518. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (i) 

— 56 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

519. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in, şirketlerle 
yaptığı satış sözleşmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1324) (1) 

520. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait otolara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1325) (1) 

521. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gay-
rimenkullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1) 

522. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkiye Şeker Fabrikalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) (1) 

523.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1328) (1) 

524. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 

525. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1) 

526. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

527. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkinvest firmasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1332) (1) 

528. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

529. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Er öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1333) (1) 

530. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 

531. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik A.Ş.'nde per
sonel maaşlarının ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) (1) 

532. — İzmir •Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1336) (1) 

533. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Celal Bayar Üniversitesi Rektörünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) (1) 

534. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1338) (1) 

535. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Açık öğretim Fakültesi mezunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1339) (1) 

536. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Erdemir Tic. A.Ş.. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 
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537. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

538. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne ikinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin tçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

539. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

540. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

541. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

542. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

543. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 

544. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

545. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

546. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.t.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

547. — 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) 

548. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

549. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

550. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

551.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan dözlü soru önergesi (6/1098) 

552.— istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

553. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 
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554. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 

555. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba-
bakandan sözlü soru önergesi (6/1346) (1) 

556. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, sermaye piyasasındaki aracı kuru
luşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1347) (1) 

557. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1348) (1) 

558. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 

559. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar 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) 

560. -r- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar ve Çalköy'de 
kutlanan Zafer Bayramı törenlerinin Kütahya Valiliğince organize edilmesi konusunda 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) (1) 

561. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1) 

562. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın yazılı matbuatlarının 
yaptırıldığı yerlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1353) (1) 

563. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 

564. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürünün 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna gönderdiği bir yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1355) (1) 

565. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1) 

566. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 

567. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Müdürünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1358) (1) 

568. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürüne ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi (6/1359) (1) 

569. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Marina Mü
dürünü teftişle görevlendirilen müfettişe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1360) (1) 

570. — 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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571. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı 
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1) 

572. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1) 

573.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1364) (1) 

574. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sağlık Meslek Liseleri giriş sınavları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1365) (1) 

575. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, özelleştirme programına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1366) (1) 

576. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, göreve başladığı günden itibaren de
ğiştirilen ve görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1367) (1) . • • ' • ' . • 

577. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

578. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir müşavirine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1368) (1) 

579. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

580. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Basın - Halkla İlişkiler 
Müşavirliğinde görevli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1369) (1) 

581. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1) 

582. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

583. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

584. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) i(l) 

585. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik bölgesinde banka hesapları
na el konduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1373) (1) 

586. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

587. — 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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588. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

589. — 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) 

590. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) 

591. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, altyapı yatırımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1377) (1) 

592. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1) 

593. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1) 

594. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilme imkânı sağlanacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1) 

595. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

596,, _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin iBaşbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396) (1) 

597. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, oğlunun öğretmenini danışman ola
rak atadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1397) (1) 

598. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

599. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş - Ayvalı 
ve Klavuzlu barajlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1398) (1) 

600. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (1) 

601. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

602. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1) 

603. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
sofu önergesi (6/1111) 

604. — 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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605. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

606.. — tstanbul Milletvekili Halil; Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

607. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

608. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1) 

609. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

610. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Deevlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

611. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1) 

612. •— tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

613. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

614. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

615. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

616. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

617. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, basında «Kraliçenin büyük 
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (1) 

618. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

619. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

620. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

621. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1406) (1) 
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622. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1407) (1) -

623. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.KJB.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1) 

624. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

625. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

626. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Balkanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

627. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

628. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

629. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İslkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

630. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
«Kararname Skandali» başlıklı habore ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1409) (1) . 

631. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

632. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

633. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

634. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

635. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, bazı hastanelerde kullanılmış 
materyallerin yeniden kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1410). (1) 

636. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1) 

637. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1) 
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638. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, TRTde yayınlanan «Din ve 
Ahlak» programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1413) (1) 

639. —. Karaman 'Milletvekili Zeki Ünal'ın, kamu ve özel bankalardaki mevduat 
miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1414) (1) 

640. — Konya Milletvekili Musıtafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölü'nün korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) (1) 

641. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

642. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

" 643. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE 
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1416) (1) 

644. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

645. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Tanıtma Fonu'nun faaliyetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1417) (1) 

646. — 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) 

647. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, ÎSKÎ'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

648. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141) 

649.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

650,— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü öoru önergesi (6/1144) 

' 651. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (1) 

652. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1420) (1) 

653. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, Kayserfde 27 Mart Mahallî Seçim
lerinde görev alan sandık görevlilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1421) (1) 
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654. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

655A — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen 
Samandağ ortadoks cemaatı vakfına ait taşınmazlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1423) (1) 

656. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1) 

657., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuş-
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

658. — Ankara 'Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

659. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

660. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

661. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre 'ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

662. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

663. — Trabzon 'Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (1) 

664^ — Kayseri Milletvekili Seyfi Şalıin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154) 

665. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

666. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli İl Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1426)<l) 

667. — Hatay Millelivekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim bakanından sözlü soru önergesi !(6/!427) (1) 

668. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Almanya'da çalışan işçilerimizin tasarruf
larının Türkiye'de değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1428)(l) 

669. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'da serbest bölge kurulmasına yöne
lik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1429) (1) 

670. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

671'< — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı kamu bankalarının verdikleri 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1430) (1) 
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672. •'— Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'İn, THY'nca DC-9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1) 

673. — izmir • Milletvekili Cengiz Bulut'un, îzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) 

674̂  _ Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, T.S.E'. Genel Sekreteri hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) (1) 

675. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1) 

676,, — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü 
'hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

677. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1) 

678. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

679. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

680. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

681. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından .sözlü soru önergesi (6/1210) 

682. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1) . 

683. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1) 

684. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü som önergesi (6/1211) 

685. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1) 

686. —.Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yurt dışından getirilen yatların ül
keye giriş - çıkış sürelerine bir sınırlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1439) (1) 

687. — Giresun. Milletvekili Yavuz Köymen'İn, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

688. —-Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sımak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

689. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1440) (1) 

690. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

— 66 — ..-



6 

SÖZLÜ SORULAR -

691. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

692. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

693. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

694. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219) 

695. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

696. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarlan döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

697. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

698. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

699. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

700. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

701. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

702. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

703. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

704. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 

705. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

706. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 

707. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

708. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 
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709. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) 

710. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tzmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235). . 

711. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

712. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

713. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

714. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

715. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

716. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

717. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Istan'bul Sheratoh Oteline ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

718. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

719. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan. 
«Sabancı'ya ayrıcalık» başlıklı bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1245) 

720. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ekonomik kriz insanımızı hapçı yaptı. 5 milyon kişi ilaç bağımlısı» başlıklı habere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

721. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) 

722. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248) 

723. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1249) 

724. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 

725. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile 
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık vo İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 
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726. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

727. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

728. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her 
helilkopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamalı» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

729. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, israil ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

730. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

731. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TIKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

732. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, askerliklerini Doğu Anadolu Bölgesinde 
yapanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1258) 

733. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259) 

734. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

735. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

736. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) 

737. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önengesi (6/1263) 

738. — Konya Milletvekili Mustafa -Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381) 

739. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergii borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

740. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383) 

741. — 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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742. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancafc'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385) 

743.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vaıgon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386) 

744. — Konya Milletveikili Mustafa Ünaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) 

745. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1388) 

746. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) 

747. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın; Devlet Personel Rejimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390) 

748. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ferdî spora ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1391) 

749. — Konya Milletveikili Mustafa Ünaldı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

750. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393) 

751. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

752. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1395) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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