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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, özelleştirme uygulamalarında ortaya çıktığı söyle

nen aksaklıklarla ilgili önerilere ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Ali Şevki Erek; 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ta giderek artan partizan 
uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, 

Cevap verdiler. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın da, Anayasa Mahkemesi Başkanının 1990 yılında Anayasa

ya aykın olduğu kabul edilebilecek tarzdaki bir görevi iki kez kabul ettiği iddialanna ilişkin gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

İtalya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'a, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı Timur-
çin Savaş'ın; 

Japonya'ya gidecek olan: 
Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin; 

Bayındırlık ve İskân Bakam Halil Çulhaoğlu'na, dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Mehmet Dönen'in; 

Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'c, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın; 
24 Şubat 1995 tarihinde Avusturya'ya ve 25 Şubat 1995 tarihinde de Japonya, Belçika, Lük-

semburg ve Hollanda'ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayal-
çın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onay Alpago'nun, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne; 
Hırvatistan üzerinden Bosna-Hersek'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dö

nüşüne kadar, TBMM Başkam Hüsamettin Çindoruk'un vekillik edeceğine, 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 
Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin'in, Anayasa 'Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, veteriner hekimlerle ilgili kanun teklifini (2/836), bazı ek

lemeler yapmak üzere, geri aldığına ilişkin önergesi okundu; Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonun
da bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

28.2.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan : 

786 S. Sayılı Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kasnımın 31 inci, 

781 S. Sayılı Kanun Tasarısının ise 32 nci; 
Gündemin: 

164 üncü sırasında yer alan 646 S. Sayılı Kanun Tasarısının 33 üncü; 
180 inci sırasında yer alan 694 S. Sayılı Kanun Tasarısının 34 üncü; 
175 inci sırasında yer alan 672 S. Sayılı Kanun Tasarısının 35 inci; 
226 ncı sırasında yer alan 775 S. Sayılı Kanun Tasarısının 36 ncı; 
213 üncü sırasında yer alan 754 S. Sayılı Kanun Teklifinin 37 nci; 
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208 inci sırasında yer alan 742 S. Sayılı Kanun Teklifinin 38 inci; 

Sırasına alınmalarına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, 30.12.1940 Tarih ve 3958 Sayılı Gözlükçülük 

Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/416), içtüzü
ğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınması talebine ilişkin önergesinin, yapılan gö
rüşmelerden sonra kabul edildiği; 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alıriak'ın, Şahıslar Hakkında Tutulan Özel Kayıtların imha Edil
mesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/179), içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınması talebine ilişkin önergesinin ise, yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmediği, 

Açıklandı. 

Gümdemin : . . " . . . ' • " . 

"Özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmında bulunan Bitlis Milletvekili Kâmran inan ve 12 
arkadaşının, Gümrük Birliği (8/60); Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Av
rupa Birliği ile imzalanacak Gümrük Birliği Antlaşmasının Türk ekonomisine etkileri konusunda 
(8/55); Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 
hazırlık çalışmaları yapılan Gümrük Birliği konusunda (8/58) Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğ-
lu ve 9 arkadaşının, Gümrük Birliği konusunda (8/61), konusunda bir genel görüşme açılması tale
bine ilişkin önergeleri üzerine, açılması kabul edilen genel görüşmenin müzakereleri, Hükümet, 
Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

"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, 
1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci ek, 
2 nci sırasında bulunan 111, 
3 üncü sırasında bulunan, 112, 
4 üncü sırasında bulunan 116, 
6 nci sırasında bulunan 193, 
7 nci sırasında bulunan 322, 
9 uncu sırasında bulunan 375, 
10 uncu sırasında bulunan 394, 
11 inci sırasında bulunan 395, 
12 nci sırasında bulunan 404, 
14 üncü sırasında bulunan 554, 
15 inci sırasında bulunan 606, 
16 nci sırasında bulunan 609, 
17 nci sırasında bulunan 624, 
19 Uncu sırasında bulunan 690, • • .' , 
213 üncü sırasında bulunan 754, 
31 inci sırasında bulunan 149, 

' l ' 
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S. Sayılı, Kanun Tasarı ve teklifleriyle yetki kanunu tasarısının, Kanun hükmünde kararname

lere ilişkin Kanun tasarılarının; 
8 inci sırasında bulunan 337, 
13 üncü sırasında bulunan 373, 
S. Sayılı soruşturma komisyonları raporlarının, 
29 uncu sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 

13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanunun (1/667,1/649) (S. Sayısı: 609); 
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
5 inci sırasında bulunan 180 S. Sayılı Kanun hükmünde kararnameye ilişkin Kanun tasarısının 

maddeleri; , ı 
30 uncu sırasında bulunan 763 S. Sayılı kanun tasarısına ise, 3 üncü ve müteakip maddeleri, 
ilgili komisyonca geri alındığından, görüşmeleri, 
Ertelendi. 

T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/598) (S. Sayısı: 786); 

190 S. Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/827) (S. Sayısı: 781); 

2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 10 uncu, 
2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Ma
luller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/556) (S. Sayısı: 646); 

Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının (7/710) (S. Sayısı: 694); 

7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı Hayvanat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1077) (S. Sayısı: 672); 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısının (1/817) (S. Sayısı: 775); 

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattmlması Hakkında Kanunun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/731,2/1192) 
(S. Sayısı: 742), 

Yapılan görüşmelerden sonra kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 

Alınan karar gereğince, Gümrük Birliği konusundaki genel görüşmeyi yapmak için,. 1 Mart 
1995 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere, 22.35'te Birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Abbas İnceayan 
Konya Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

• _ _ ® _ . ; 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
1 .3 .1995 ÇARŞAMBA 

Cumhurbaşkanlığınca Geri Gönderilen Kanun 

1. - Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.2.1995 Tarihli ve 4073 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi (1/834, 3/1757) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.2.1995) 

Tasarılar 
1.-190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel

lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/831) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

2. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kânun Tasarısı (1/832) (Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

' • ' . " ' • • • • ' ) •• 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/833) (Bayındırlık, 
İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

Teklif 
1. - Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 2820 Sa

yılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Bazı ilaveler Getiren Kanun Tekli
fi (2/1343) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.1995) 

Rapor 
1. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayali İhracat İddialarının Üzerine 

Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakam ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemir'li ve Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Ra
poru (9/22) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 1.3. İ995) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Giresun Milletvekili Yavuz Köymen ve 10 arkadaşının, özelleştirme uygulamaları konu

sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

2. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 11 arkadaşının, ihracatı teşvik uygulamaları
nın sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/231) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.2.1995) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİPOĞLU 

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

'©• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşimini açıyorum. 
III-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul 
salonunda hazır bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Şimdi, bazen, hâkim, savcı ile avukatı kürsü önüne rica eder; öyle bir yöntemi
miz yok. 

Grup başkanvekillerimiz, şu anda çoğunluğumuz yok. Efendim, ara verelim mi, ne diyorsu
nuz? 

ALÎ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - 5 gün ara verelim. 
BAŞKAN-5 gün?!. 
M. OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
AHMET REMZİ HATÎP (Konya) - Gelenler var efendim. 
Efendim, müsaade buyurun... Müsaade buyurun... 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Kaç kişi eksik efendim?., 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Müsaade buyurun. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
Efendim, biz, mevcudu sayıyoruz, rakam ifade ediyoruz. 
Şimdi, tabiî, dikkat ederseniz, değerli milletvekilleri, bazı arkadaşh 

vardır, bu yoklamayı niye uzatıyorsunuz " diye, Başkanlığı yormamak 
teşekkür ediyorum. 

Burada, iki husustan dolayı, yoklamayı sonuna kadar götürüyoruz: 
mek; Anayasanın 96 ncı maddesi gayet açık, 150'den aşağı sayıyla toplantı yapılması mümkün de
ğil, 114'ten aşağı sayıyla karar vermek mümkün değil; bunu tespit etmek için sonuna kadar yokla
ma yapıyorum. Bir de, kim devam ediyor kim devam etmiyor bunu tespit etmeye de mecburuz; 
onun için, yoklama yapmak durumundayım. Benim uygulamam budur 

Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır;çalışmalarılıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır, üç sayın üyeye gündem dışı söz 

vereceğim; ancak, genel görüşmemiz vardır, sunuşlarımız vardır, ben, gündem dışı söz alan arka
daşlarımdan rica ediyorum, 5 dakikayı lütfen iyi değerlendirsinler. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. -Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, Yatırımları ve İhracatı Teşvik Kararnamesine 

ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Abdullah Ay kon Doğan'in cevabı 

arımız "efendim, çoğunluk 
için, bir çabaya düşüyorlar; 

Bir; gerçek sayıyı bulabil-
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BAŞKAN - Sayın Ahmet Remzi Hatip Konya Milletvekili. 
Sayın Hatip, efendim, bendeniz arz ettim, süremizi 5 dakikada bitirirsek memnun olurum, o 

elinizde lütfedip getirdiğiniz dosya içerisindeki belgelerden sizin için hangisi çok öncelikli ve 
önemliyse, lütfen, ondan başlayın. 

Buyurun efendim. (RP sıralanndan alkışlar) 
AHMET REMZİ HATtP (Konya) - Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepi

nizi hürmetle selamlanın ve şimdiden, mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. 
Malumlan olduğu üzere, her sene, teşvik kararnameleri çıkanlmaktadır. Gerek yatınmlann 

gerek ihracatın teşviki-sene nasıl uygulanacak; bu kararnamelerde onlar saptanmaktadır. 13 Ocak 
tarihli, yatınmlarda devlet yardımı hakkındaki karar üzerinde görüşmek istiyorum. Ben, Konya 
Milletvekiliyim, bu yüzden Konya baz alınmak suretiyle bir konuşma yapacağım. 

Bu karanamede, daha önce çıkarılmış 94/7,94/8 numaralı tebliğler de esas alınmıştır. Teşvik 
edilecek olan iller de, sanayi kuşağı olarak belirlenen illere öncelik verilmiş, gelişmiş yöreler kap
sam dışı bırakılmış "kalkınmada öncelikli yörelerdeki teşvikler devam edecek" şeklindeki belirle
melerden sonra, 4 üncü maddede "normal yörelerde bulunan, altyapısı biten ve sanayi tesisleri kıs
men veya tamamen faaliyete geçen organize sanayi bölgeleri" diye, bazı iller sayılmış ve bu illere 
yapılacak olan yatınmlara; eğer sanayi bölgesinde yatınm yapıyorsanız yüzde 70 oranında yatınm 
indirimi, ithalatta sıfır fon uygulanacaktır; ama, sanayi bölgesi dışında, büyükşehir belediye hudut-
lan dahilinde bir yatınmınız varsa, o zaman o yatınmımza yüzde 20 oranında, yani asgari oranda 
teşvik verilecektir ve de ithalatta sıfır fondan istifade edemeyecektir. 

Buna mukabil, 5 inci maddede, normal yörelerde bulunan; fakat, sanayi altyapı inşaatlan de
vam eden, organize sanayi bölgeleri olan iller zikredilmiş; bu illerde bir yatınm yapacak olursanız, 
isterseniz mevcut organize sanayi bölgesinde, isterseniz büyükşehir belediye hudutlan içerisinde, 
isterseniz ilin herhangi bir ilçesinde bir yatırım yapınız, burada alacağınız teşvik, genel esaslara gö
re, azamî hadde uygulanacak, yatınmımza yüzde 70 oranında yatmm indirimi, ithalatta sıfır güm
rük uygulanacaktır. 

Misal olarak arz ediyorum: Eğer Konya'nın Höyükİlçesinde bir yatınm yapacaksanız, mesa-
la bir tuğla fabrikası, bir kiremit fabrikası yüzde 20 oranında yatınm indirimi alacak; ama, Şarki-
karağaç'ta bir yatınm yaparsanız yüzde 70 oranında yatırım indirimi alacak; Yunak İlçesinde bir 
yatmm yaparsanız yüzde 20 oranında yatmm indirimi; ama, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir 
yatınm yaparsanız -ki, bunlar komşudur- yüzde 70 oranında yatınm indirimi alacaktır. Büyük bir 
çarpıklık var. 

"Eskişehir'de, Gaziantep'te üçüncü sanayi bölgeleri devam ediyor. Binaenaleyh, onlara bütün 
il hudutlan içerisinde azamî yatmm teşviki vereceğim. Konya'da ise, iki tane sanayi bölgesi var, 
onlann da işi bitmiş" deniliyor. Halbuki, Konya'nın ikinci organize sanayi bölgesi bitmiş değildir; 
çünkü, antma tesisi için 35 milyarlık tahsisat beklenmektedir, projesi hazırdır, ihalesi yapılacaktır;' 
yani, bu sanayi bölgesi bitmemiş olduğu halde, bitmiş telakki edilmektedir. Eğer üçüncü bir sana
yi bölgesi kritere esas ise, zaman üçüncü sanayi bölgesi için bizim durumumuz ve yerimiz hazır
dır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Devlet Planlamaya arz etmiş, oradan kabul görmüştür. Gazian
tep ve Eskişehir İllerindeki durumla, bizim durumumuz aynı paralelliktedir, aynı mesafede bir for
malite düzeyindedir. Gaziantep ile Eskişehir'in takdir edilip de, Konya'nın ihmal edilmesi yanlış
tır; sanayi Türkiye'nin her tarafında teşvik görmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Fakat, Konya'nın cezalandınlması bizi üzmüş bulun

maktadır. Bu nereden ileri geliyor: Son söz olarak arz edeceğim, bu kararname yapılırken, teşvik 
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uygulamaya haber dahi verilmiyor, onun başındaki genel müdür kararname çıktığı zaman beyanat 
veriyor "bana danışılmadı" diyor. Teşvik Genel müdürlüğüne sorulmadan mevzuat hazırlandı, bu 
aksaklıklar oldu diye gazetelere intikal etmiş vaziyet de vardır; yani, bu kararnameler çıkarken, 
devletin mütehassıs kadrolarından istifade etmeyip, bazı yerlerde bunların tamamlanması, bu şekil
de aksaklıkları meydana getirmektedir. 

Hükümetimizden ricamız; Konya'nın yanında, Burdur, Antalya, Afyon ve diğer illerin de 
mahrum edildiği bu hatayı düzeltmek olmalıdır diye bekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, teşekkür ediyorum. 
Efendim, Sayın Hatip,in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Hükümet adına, Dev

let Bakanı Sayın Aykon Doğan; buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; Sayın Remzi Hatip'in konuşması üzerine, konuya açıklık getirmek üzere söz almış bulu
nuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önce, bu kararnameden memnun olmayan hiçbir ilimizin olmadığını sözlerimin başında be
lirtmek istiyorum. -

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Konyalılar olarak memnun değiliz. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, şunu arz edeyim: 

Konya'da yaptığımız toplantılarda da Konyalı hemşerilerimin, bu kararname dolayısıyla memnu
niyetleri olduğunu da, size, açıkça ifade edeyim; niçin ifade edeyim: Bu kararnameyle ilk defa, sa
dece gelişmiş yörelere öngörülen teşvikler, Anadolu'ya yayılmaktadır; Anadolu'daki bütün illeri
mize yayılmaktadır. Yani, sanayi hamlesinin, gelişmiş yöre dediğimiz 6 il dışındaki illere doğru yö
neltilmesi hareketidir. Yani, meseleye bu açıdan baktığınız zaman, Konya'nın bu kararnameyle ne 
elde ettiğini ortaya koymak gerekir; yani, Konya İlimiz, bu kararnameyle yeni şeyler elde etmiş mi
dir etmemiş midir ona bakmak lazım ve memnuniyeti de buna göre ölçmek lazımdır. 

Şimdi, gelişmiş illerimiz İstanbul, Ankara, İzmit, Bursa, Adana, İzmir. Bu illerimizde, sadece, 
büyükşehir hudutlarında bir kısıtlama getirilmiştir; ama, bu kısıtlamada da yine bir açık kapı bıra
kılmıştır. Şöyle ki: Bir tekstil fabrikası kurulmuş, bir konfeksiyon kurulmuş, bir deri sanayii kurul
muş ve bunlar, büyükşehir hudutlarında olmakla beraber tevsii gerekiyorsa, teknolojik bakımdan 
yenilenmesi gerekiyorsa, darboğazın giderilmesi gerekiyorsa, çevre ve altyapı gerekiyorsa, bunla
ra da teşvik tanınmıştır; ama, bunun ötesinde denilmiştir ki, bu illerimizin dışındaki, Anadolu'daki 
bütün illerde, yatırımlar, genel bir biçimde teşvik edilmektedir. Şu halde, Kpnyamız da bu genel 
kapsam içinde kavranmış bir ildir. Şimdi, burada, şu dile getiriliyor; efendim, Konya'daki sanayi
leşme teşvik hareketi, organize sanayi bölgeleriyle tahdit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sanayi, önce, bir altyapı meselesidir; sanayiin çevre sorunu vardır; alt
yapı sorunu vardır; arsa sorunu vardır ve sanayi bir borsa gibidir. Bugün, gidin, bir sarraflar çarşı
sı varsa, sanayiin de mutlaka yoğunlaşacağı ve birbirleriyle alışveriş bulabileceği bir yerde toplan
ması lazımdır. Daha önceki hükümetler, ta 60'lı yıllardan beri, küçük sanayi siteleri ve organize sa
nayi siteleriyle, bu ihtiyacı gidermeye karar vermişlerdir. 

Şimdi, demek oluyor ki, bu teşvik kararnamemizde de, sanayi Anadolu'ya yayılırken, hükümet 
tarafından organize sanayi bölgeleri kurulsun, altyapısı yapılsın, elektriği getirilsin, suyu getirilsin, 
yolu getirilsin, kanalizasyonu getirilsin, ÇED raporu alınsın ve sanayi kurmak isteyen vatandaşa da 
işte sana altyapı diyebilsin. Bu mantıktan hareket ettik ve dedik ki: "Anadolu'da organize sanayi 
bölgesi kurulmuş, kurulmuş; ama, henüz tamamlanamamış olanlar da dahil, bütün bu organize sa-
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nayi bölgelerindeki yatırımları teşvik ediyoruz." Konya da bunun içindedir. Bundan memnun ol
mamak mümkün değil. Daha önce, böyle bir teşvik, Konya'ya yoktur; birinci organize sanayi böl
gesine yoktur; ikinci organize sanayi bölgesine yoktur; kurulmakta olan organize sanayi bölgesine 
yoktur. Bu Hükümet, gelmiştir; bu yatırım hamlesini Anadolu'ya taşımak iddiasıyla hazırladığı ka
rarnameyle meseleyi getirmiştir, Konya'ya kadar getirmiştir. Şimdi, Sayın Hatip'in şu şikâyetini 
haklı görürüm; diyeceksiniz ki... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Yunak, Sivrihisar misaline bakın, doğru mu?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Ona da geleceğim; müsa

ade edin. 
Diyeceksiniz ki, Konya'nın üçüncü organize sanayi bölgesinde yer yoktur; tamam. Burada, ha

tırlıyorsunuz, bir Özelleştirme Kanunu çıktı. Özelleştirme Kanununda bir fon kurulmuştur, denil
miştir ki orada, özelleştirme gelirlerinin yüzde 10'u da -bütçedeki ödeneklerine ilaveten- organize 
sanayi bölgeleri inşama harcanabilir. 

Şimdi, sizin bizden isteğiniz şu olmalıdır, Sayın Hatip: Konya'da birinci, ikinci sanayi bölge
leri dolmuştur, Konya -ben buradan tescil ediyorum- sanayie yatkın, sanayide büyük hamleler ya
pabilecek bir ilimizdir; Hükümet olarak, gelin, üçüncü sanayi bölgesini ele alın ve bunun altyapı
sını tamamlayın; sizinle beraberiz. Sizinle beraberiz; ama, bu kararnamede getirilen espri -ki, Ana
dolu'ya sanayiin taşınması bizim programımızın bir iddiasıdır- geçmiş yıllarda sizin programınız
da da vardır. Bu itibarla efendim, Konya'nın böyle şikâyeti vardır. Meseleyi, doğru noktadan, bir
likte teşhis edelim ve bu meseleyi birlikte ele alalım. 

Şimdi, ikinci noktaya geleceğim. Demek oluyor ki, sanayileşme hamlesinin altyapısı organize 
sanayi bölgelerinde olacaktır; devlet, yatırım indiriminin azamîsini, burada kurulacak yatırımlara, 
herhangi bir tahdit getirmeden, verecektir: Yatırım mallan gümrüksüz gelecektir, KDV'ye fon alın
mayacaktır; dahilden alınırsa, yani yerli üretimi teşvik bakımından da, yerli makineden de KDV 
alınmayacak,* aynca, alış bedeli üzerinden de yüzde 10 teşvik primi ödenecektir; sistem budur. Ay
rıca, öncelikli yöreler ve normal yörelerde -ki, Konya normal yöredir- yine, küçük de olsa, bir kre
di desteği söz konusudur. 

Şimdi, kararnamenin aslı budur. Peki, organize sanayi bölgesi kurulmamış illerimiz var. Baş
lamış, projelendirilmiş organize sanayi bölgeleri var; Hükümet olarak, o organize sanayi bölgele
rini, üç yıllık bir geçiş dönemi içinde süratle bitirme kararını aldık. Peki, bu geçiş döneminde, bu 
teşvikleri, organize sanayi bölgeleri projelendirilmiş, başlanmış; ama, henüz daha arsa tahsisi ya
pamadığım illerde ne yapacağım; o illerde, demişizdir ki, üç yıl... Organize sanayi bölgeleri proje 
aşamasında, inşa aşamasında; ama, orada bir üstyapı kurulmaya müsait olmayan illerde ne yapaca
ğız. Şimdi, "ben, seni bu teşviklerden yararlandırmıyorum" demek, Türkiye'deki sanayileşme ham
lesinin buralarda önüne set koymaktır. Burada, geçiş dönemi üç yıldır. Bakın, bu kararnamenin sü
resi altı yıla kadar uzanıyor. Burada, üç yıllık bir geçiş dönemi verdik. Bu illerimize dedik ki "Siz
ler de süratlendirin; organize sanayi bölgelerinizi süratli yapmaya gayret edin; Hükümet olarak ar
kanızdayız; ama, bu dönemde de siz yatırım yapmak istiyorsanız, ÇED raporunu kendiniz almak 
kaydıyla -ki, bu muhtemelen yine bu organize sanayi bölgelerine yakın yerlerde olacaktır- bir teş
vikle bize gelirseniz, sizlerden organize sanayi bölgesi şartını aramaksızın teşvik vereceğiz" 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Gaziantep ve Eskişehir misalleri var. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Başka ne diyebilirdik de

ğerli arkadaşlarım; yani, ben, devlet olarak, hükümet olarak, senin şehrinde organize sanayi bölge
sini kurmamışım, bunun kabahatini yatırımcı vatandaşa yükleme hakkımız yoktur bizim Hükümet 
olarak; bu, bunun tescilidir. Biz demişizdir ki, Hükümet olarak, evet, geri kalmışız, falan ilimizde 

. * ' - 2 6 8 -



T.B.M.M. B : 8 1 1 .3 .1995 0 : 1 
organize sanayi bölgesi yapamamışız; ama, bunun kusurunu yatırımcı olarak sana atfetmiyorum; 
gel; üç yıl içinde ben bunları tamamlayacağım; bu süre içinde de sen yatırım yapmak istiyorsan, se
ni bu teşviklerden yararlandıracağım ve altyapı olarak organize sanayi bölge eksikliğini -Hüküme
tin, devletin bir gecikmesidir- sana yüklemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlanm, bu mantığı ve Anadolu'ya sanayii yayma hamlesini alkışlamak gerekir; 
başka çıkar yolumuz yoktur. Devletin bir kusurunu vatandaşa atfedemeyiz. 

Şimdi, çok enteresan bir noktaya geliyoruz. Bütün arkadaşlarım -ben, bütün arkadaşlarıma da 
bunu duyurdum- Anadolu'nun bütün illerinden büyük teşekkürler alıyoruz; Konya da bunun için
dedir. Kayseri de bunun içindedir. Eskişehir de bunun içindedir. Şimdi... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Konya'da büyük infial var Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, bütün iddia şu: Bu
gün, gidin, Kilis'te organize sanayi bölgesi yoktur; ama, başlamıştır. Şimdi, arz edeyim: Kilis'teki 
vatandaşımız gelmiş, bisküvi fabrikası kurmuş. Diyeceksiniz ki "efendim, yakın olarak Irak'a, Su
riye'ye gönderiyor." Hayır, bu bisküvi fabrikasından Romanya'ya gönderiyor. Kafkasya'ya gönde
riyor. Rusya'ya gönderiyor. Değerli arkadaşlanm, devlet olarak istirhamım şudur: Yatınmcının 
önüne birtakım bürokratik, formel engeller koymayın, bu memleket, sanayileşmek istiyor; gelin 
bunun önünü açalım. Bu kararname, işte, bütün yatırımlann önündeki formel engelleri aşmanın ka-
rarnamesidir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Bakan, yapılan konuşma, yüzde 20 ile yüzde 70 arasın
daki farkın ifadesi... Siz, başka şey konuşuyorsunuz... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, onu arz edeyim, 
yüzde 20... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Yüzde 20 ile yüzde 70'i anlat da anlayalım. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Onu anlatalalım. 

Bakın, şimdi, demişiz ki, bu yatınm kararnamesi çerçevesinde hemen hemen gelişmiş yöreler
de saydığım darboğazı gidermeye de yüzde 70 veriyoruz, ihracatta yüzde 70 veriyoruz, teknoloji
de de yüzde 70 veriyoruz. Onun dışında yapılacak yatınmlarda genel olarak yüzde 70 uygulana
caktır; yani, böylece, asgarî haddi azamîye çeken bir mantıktır bu kararname. Şimdi, sayayım, Kon
ya'da, Üçüncü Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bütün yatınmlar yüzde 70'tir; hiçbir engel 
yoktur. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Konya İli dahilinde neden yüzde 20 veriyorsunuz da, Es
kişehir'e yüzde 70 veriyorsunuz?.. 
•, DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hayır efendim, bakın, 
mümkün değil. Bir dakika efendim... Eskişehir'e de verilmiş değil. Eskişehir de Organize Sanayi 
Bölgesi çerçevesindedir Sayın Hatip. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Hayır efendim!.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hayır efendim, mümkün 
değil. ı 

BAŞKAN - Sayın Hatip, Sayın Bakan; efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Efendim, ben bir konuyu 
açıklıyorum; yani... 

BAŞKAN - Efendim, siz cevabınızı verin inin lütfen. 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, eğer, 

bugünkü oran yüzde 20, yüzde 70'in şeyi ise... Organize sanayi bölgelerinde olan illerde, organize 
sanayi bölgesi var. Yap yatırımını, yatırım indirimi yüzde 70'tir. Organize sanayi bölgesi yok, dev
let buraya getirememiş, geçiş dönemi, üç yıl içinde organize sanayi yok ki, ben orada bu kaydı ko
yayım, orada da yap yatırımını, yatırım indirimi yüzde 70; olay budur. ' , 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Eskişehir'de organize sanayi bölgeleri var. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Eskişehir, organize sanayi 
bölgeleriyle sınırlıdır. Kararnameyi, dikkatli okumak lazım. Kararnamenin eğer bir eksikliği varsa, 
ben de şahsen size bilgi vereceğim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, deniyor ki: Efendim bu kararnameye, Teşvik Uygulama Genel 
Müdürüne haber vermeden başladınız. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Gazete öyle yazıyor; beyanatı var. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Teş
vik ve Uygulama Genel Müdürüyle, en aşağı başkanlık ettiğim otuzun üzerinde toplantı yapmışım-
dır. Ben, bu toplantıları, Yüksek Planlama Kurulu salonunda yaptım. Bırakın Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürünü, teşvik ve uygulamanın şube müdürü dahil, daire başkanı dahil, genel müdür yar
dımcısı dahil, hatta uzman dahil herkesi bu toplantıya çağırdım. Bu kararnamenin hazırlanması sı
rasında, Sanayi Bakanını -Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü dahil- çağırdım, ayrıca, iller
den de sanayicileri çağırdım. Çok geniş bir katılımla, yeni bir.... '. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Efendim, burada beyanat var, beyanat... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Efendim, siz şimdi o beya
natları... 

BAŞKAN - Sayın Hatip; Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Siz, şimdi, o beyanatları... 

BAŞKAN - Sayın Hatip, Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Siz diyorsunuz ki, beyanat 
bir tarafa Hükümet adına ben konuşuyorum.. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum efendim. 

Sayın Hatip; efendim, siz beyanınızı ifade ettiniz burada. Sayın Bakan cevap veriyor; beğen
meyebilirsiniz, kabullenmeyebilirsiniz... 

AHMET DERİN (Kütahya) - Cevap veriyorum diye çıktı; ama, cevap vermiyor. 

BAŞKAN - Rica ediyorum... 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu
gün arkadaşımız Kayseri'yi de zikretti. Yarın teşrif etsinler, kendilerine, Kayseri Valisinin teşek
kür mektubunu göstereyim. 

Efendim, Eskişehir'de var; Konya'da toplantı yaptık, Konya milletvekilleri oradaydı; ama... 
AHMET DERlN (Kütahya) - Çağırmadınız; haberi yok.,. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Siz yoktunuz... Siz de ol

saydınız... Teşrif etseydiniz, siz de olurdunuz. Onu bana değil, gidin, Konya'daki hemşerilerinize 
şikâyet edin. " v . ' , 
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Şimdi, teşvik ve uygulama kararı çok reformist bir karardır; yeni bir karardır. Sayın Hatip, ek

siği varsa düzeltelim; ama gelin, Anadolu'ya sanayii taşıma hamlesinin önündeki birtakım bürok
ratik engelleri kaldıran ve bürokrasinin elindeki, şuna verdim buna verdim gibi çok selektif bir yet
kiyi genelleştiren bu kararnameyi destekleyin; ben bunu sizden istiyorum. 

Bu kararname, yüzde 20'lik yatırım indirimi oranını, organize sanayi bölgeleri mantığı çerçe
vesinde yüzde 60'a, 70'e çıkaran, -hatta bir noktaya değinmek istiyorum, kararnamede yüzde 70 gi
bi azamî had lafı yoktur- Yann, bu Mecliste çıkacak bir yatınm indirimi karannda, oran, yüzde 
100 veya yüzde 150 olursa, o vakit de bu kararname, yüzde 150 uygulama hedefini güden;,yani, 
bir yatırımcı için ne icap ederse her şeyi; istikbalde, onun lehine olacak değişiklikleri de düşünmüş, 
gayet radikal, yapıcı, cesaretli ve bugüne kadar, çok selektif, altı ilde sınırlı kalmış olan yatınm 
mantığını Anadolu'ya taşıyan bir kararnamedir; gelin, eksiği varsa bunu tamamlayalım. Bizim ta
rafımızdan size açıklanması gereken hususlar varsa, Hükümet olarak, biz, buna hazınz. 

Ben, Sayın Hatip'e, bu açıklamalanyla bana bu kürsüden bu kararnamenin kapsamını, mahi
yetini, hedefini, esprisini ve felsefesini açıklama fırsatını verdiği konuşması için de aynca teşekkür 
ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Yanlış biliyorsun bunları Sayın Bakan. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul İli Maltepe İlçesinin Esenkent bölge

sinde imâr planı tadilinde usulsüzlük ve yolsuzluk bulunduğu iddialarına ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, Bayındırlık ve îskân Bakanlığının tasamıflarıyla ilgili olmak 
üzere, buyurun. 

Sayın Dumankaya, inşallah, İstanbul ile sınırlı kalmayacak; tüm ülke sorunlarıyla ilgili olacak, 
değil mi. 

Süreniz 5 dakikadır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ben de, müba

rek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. 
Sözlerime başlarken, İstanbul'un Maltepe Kazasındaki iki tane imar plan tadili usulsüzlüğü ve

ya yolsuzluğundan bahsedeceğim. 
Bir tanesi; Maltepe'nin Esenkent bölgesindedir. Maltepe'nin Esenkent bölgesi, İmar İskân Ba

kanlığının konutlarının bulunduğu ve genellikle, emeklilerin, dar gelirli insanların oturduğu bir böl
gedir. Bu konutlann yukarısında ise gecekondular vardır; yani, burada oturan her iki kesim de, se
falet göstergesinin altında olan insanlardır. 

Şimdi, bu konutların, burada, park alanlan yoktur, yeşil alanları yoktur, sadece Ankara yolu 
ile E-5 ile bu konutlar arasında bir 4,5 dönümlük rekreasyon alanı yani, yeşil saha vardır. Bu yeşil 
sahada 63 tane çam ağacı vardır. Yazın, bu 63 tane çam ağacının altında halk, hanımlar oturur se-
rinleşir, çocukları oynar, kendileri de örgü örerler; yani, burada 50 bin kişi oturmaktadır. 

Bu 50 bin kişinin oturduğu yer, ilçe belediyesine sorulmaz, anakent belediyesine sorulmaz, 
İmar İskân Bakanlığı, hemen, tepeden inme, elini buranın üzerine koyar, yasalara aykın bir şekil
de bu imar plan tadilatını yapar; buradaki yeşil alanı, rekreasyon alanını benzinliğe çevirir ve 50 
bin kişinin yararlanacağı bu yerde, işte, bu şekilde bir benzinlik için plan tadilatı yapılır. 

Ben bunu öğrendikten sonra -şimdi, Sayın Bayındırlık Bakanı burada yok; inşallah geldiğinde 
cevap verecektir- Bayındırlık Bakanına haber verdim, dedim ki, "bütçen buraya gelecek, size bu 
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soruyu soracağım" gitti, araştırdı, "böyle bir konu yoktur" denildi. Ben> o bölgeye gidince, bölge
nin muhtarına sordum, belediye başkanına sordum, ASKÎ için belediyeye konu gönderilmiş, gerek 
Belediye Başkam Bahtiyar Uyanık gerek Muhtar Yaşar Tokatçı bu yere itiraz etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, ilçe belediye başkanını devreden çıkarıyorsunuz, anakent belediye baş
kanını yok sayıyor Bakanlık, Sayın Başbakanın dediği gibi, İstanbul'a elini koyuyor! Niçin elini ko
yuyor? O fakir insanların, 50 bin kişinin oturduğu bu yer, bu yeşil alan -bu yeşil alan, şahsın değil-

. dir, imar îskân Bakanlığınındır değerli arkadaşlarım- birine peşkeş çekiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, sadece bu mu? Burada çok büyük yolsuzluk ve kokular vardır. Ben, bu 
genç İmar İskân Bakanının buna el koyacağına inanıyorum; ama, bugün burada yok; bakalım, kim 
cevap verecek. 

Değerli arkadaşlarım, sürem 5 dakika olduğu için, olayları çok çabuk geçiyorum. 

İkinci konu şudur... , 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Plan yapılmış mı? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Yapılmış, askıdadır; kanunsuz yapılmıştır. Belediye 
başkanlarını -anakent belediyesini de ilçe belediyesini de- devre dışı bırakmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci bir konu vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Yeni bir dosya o Sayın Dumankaya. 

Sayın Dumankaya, size iki dakika süre tanıdım; başka sürem yok. 

Buyurun. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine bir iki dakika süre aldım. 
Onda da... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Plan yetkisi kimde? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Maltepe'de, sahilde, imar plan tadilatı yapılarak, kıyı 
çizgisi de hiçe sayılarak Yanderlang denen yer de birilerine peşkeş çekilmiştir. Kim tarafından; 
İmar İskan Bakanlığı tarafından. 

AHMET SAYIN (Burdur) - İmar İskân Bakanlığı diye bir bakanlık yok, öyle bir bakanlık 
yok. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Eski ismini söylüyorum, yeni ismi Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi, oraları, o sahilleri açarken çok büyük zahmetler çek
miştir; hatta, o sahil ağalarının yalılarını, köşklerini yıkarken bir seçime mal olmuştur; ama şimdi, 
SHP, ancak bir kilometre yer açabildi; yani, Maltepe'den Kartal'a gelebildi. Şimdi bu bakanlık, Ba
yındırlık Bakanlığı, burayı dav yasal olmayan, kıyı çizgisinin hemen içinde olan bir şekilde ilgilile
re peşkeş çekmiştir. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Nasıl ispatlıyorsun; var mı öyle bir şey? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Dosya elimdedir, ispatı elimdedir. Dolayısıyla, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı tarafından, hemen, bu planın iptal edilmesi lazımdır. Burada şunu vurgula
mak istiyorum: Gerek Ankara yolunun kenarında gerekse de bu yerde, halk müsaade etmeyecektir; 
halk, o ağaçları oradan kestirmeyecektir; halk, o sahile o binaları yaptırmayacaktır; vakit geçme
miştir... 
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Ben, buradan Sayın Başbakana söylüyorum, bu işe el atsın, elini bu yeşil sahaların üzerine 

koysun, başka türlü yeşil saha... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum; saygı sunmama müsaade edin 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun, saygılarınızı sunun Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Zamanım kalmadığı için 5 dakikada ancak bunları an

latabildim, inşallah başka zaman daha geniş anlatacağız. 

Başkana ve hepinize teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, teşekkür ediyorum. 
3. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, yabancı bir şirkete satılan USAŞ'taki bazı uygula

malara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in cevabı 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin, özelleştirmeyle 
ilgili olarak gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

Sayın Derin, sürenizi iyi kullanırsanız memnun olurum. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ben de öncelikle bir 
kaç gün sonra idrak edeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor; gönül huzuru için
de yaşayabileceğimiz, idrak edebileceğiniz ramazanları, bir an önce, Cenab-ı Hakkın nasip etmesi 
için dua ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Başkanıma da özelleştirilen USAŞ ve Türk Hava Yollan hakkında 5 dakikalık da olsa, 
gündem dışı bir konuşma yapma imkânı verdiği için teşekkür ediyorum. 

USAŞ'ın yüzde 70'i, 1989 yılında, İskandinav Havayolları SAS'a, yani, yabancı sermayeli bir 
şirkete satılmış. Bu satış, aynen çimentonun satışı gibi, mahkemece iptal edilen satışlardan. 
USAŞ'ın yüzde 70'i, 2,5 milyon dolar civarında bir paraya satılmış. Basın organlannda, o gün, "bu 
bir peşkeştir" ifadesi kullanılmış, çok düşük fiyata satıldığı ifade edilmiş ve konu günlerce gün
demde kalmış; aynı, çimento fabrikası gibi, komik fiyatla satıldığı ifade edilmiş. Sözleşmeye, bi
rinci sene yüzde 5, ikinci sene yüzde 10 işçi çıkarması şartı konulmuşken, şirketin yüzde 70'i ne sa
hip olan SAS, -işçilerin yüzde 30'unu- 500 küsur kişiyi işten ediyor; sonra, vergi dışı kârları diğer 
ortaklarına ödemesi gerekirken, yine orada da, sözleşme dışında uygulamalar içine giriyor. O gün, 
yabancı sermayeye satılan USAŞ -karşısında başka bir rakip yok- tekel durumunda. Başka bir fir
manın, orada, Türk Hava Yollarının uçaklarına veya diğer uçaklara ikram servisi yapabilmesi 
mümkün değil; UŞAŞ, tekel durumunda bırakılmış. 

Fiyat oyunları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1992 yılı raporunda -bir ivedi ra
porla- gündeme getirilmiş. İkram sözleşmesi, İstanbul'un en lüks lokantalarındaki fiyatlardan da
ha yüksek bir fiyatla yapılıyor; bu ikramların, yükleme ve boşaltma bedelleri ayrıca alındığı hal
de, tam yükleme... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Derin, nereye gelmek istiyorsunuz? 
AHMET DERİN (Devamla) — Müsaade edin, vaktimi almayın. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Hemşerimc laf atma, şimdi anlatacak; dinle hemşerimi. 
AHMET DERİN (Devamla) - Evet, Anavatanlılar bakın nasıl itiraz ediyorlar. Kendi sabıka

ları çünkü... 

- 2 7 3 -



T.B.M.M. B : 8 1 :
} 1.3.1995 0 : 1 

BAŞKAN - Sayın Derin, sizin sürenizi kullanıyor arkadaşlar; lütfen kullandırmayın. 
AHMET DERÎN (Devamla) - Benim süremi kullanıyorlar da... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Efendim, ne dedik; konuya gelsin dedik. 

. AHMET DERİN (Devamla) - Konuya geliyorum. 

Bu, bir peşkeş; sonrası da bir soygun haline geliyor. Hakikaten, çok yüksek fiyatla alınan ik
ram hizmeti, eğer yolcu sayısı az ise iade edildiğinde boşaltma parası alındığı halde, yüzde 70'lere 
varan düşük fiyatla tekrar USAŞ tarafından geri alınıyor. 

Korkunç bir soygun, Türk Hava Yollarında!.. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Bugüne gel; onlar çok eskide kaldı, yeniye gel. 
AHMET DERÎN (Devamla) - Yenisi... 
Bu sömürü hâlâ devam ediyor. Bu vurgun hâlâ devam ediyor; sadece maddî yönünün ötesin

de, belli sektörler yabancı sermayeye verildiğinde değişik bir uygulama daha başlıyor. 
- Bakın, bugün USAŞ, Türk Hava Yollan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
AHMET DERÎN (Devamla) - . . . ikram sözleşmesiyle beraber dağıttığı bir broşür Türk Hava 

Yolları-Danimarka'da basılmış, iskandinav ülkelerinde USAŞ basılıyor, SAS Şirketi... 
HALİL ÎBRAHÎM ARTVÎNLÎ (Kocaeli) - Almanya'dan mercimek mi bastıraydı yani?! 
AHMET DERİN (Devamla) - Bakın, Türk- îş burada çocuklarına, Türk çocuklarına çıkartma 

olarak ikram ediyor bunu. ikramda neler van Domuz resmi, kilise, haç resmi, Türk Hava yolları
nın sembolize eden bir tane işaret göremiyorsunuz burada. Sadece, Türk- iş Air-Line sözünden baş
ka.' . 

Bakın, yabancı sermaye, sadece, Türk Hava Yollan yöneticileriyle ikram sözleşmesi yönetici
leriyle yaptığı ikram sözleşmesinin fiyatlarında veya boşaltma-yüklemedeki maddî tahribatla kal
mıyor, halkı soymakla, bizim kuruluşlanmızı soymakla kalmıyor, aym zamanda, yabancı şirket, 
kendi inancını, kendi itikadım, kendi sembollerini, kendi haçını, kendi domuzunu Türk çocukları
na, Türk halkına ve dünyaya, âdeta, Türk Hava Yollannın sembolüymüş gibi takdim ediyor. En 
tehlikelisi, en korkuncu da bu aslında. (RP sıralanndan alkışlar) .Yabancı sermayeye tahdit getiril-

. mediği takdirde, yabancı sermayeye satış yapıldıktan sonra, satışın takibi ve denetimi yapılmadığı 
takdirde, adamlar bu ülkeyi hem soyuyorlar hem de itikaden ifsat edecek, örfen ifsat edecek iraat-
larını sergiliyorlar. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Kaç kuruş yabancı sermaye var Türkiye'de? 
AHMET DERÎN (Devamla) - Buna dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettim. 
Sayın Başkanım... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale)-ANAP mı yapmı§ bu işi?!. 
AHMET DERÎN (Devamla) - ANAP yapmış, DYP devam ettiriyor, SHP devam ettiriyor. 
Bu konuda, Meclis araştırması önergesi vereceğimizi de ifade ederek, hepinizi tekrar saygıy

la selamlıyorum; ayrıca, Bayramınızı tekrar kutluyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Derin, teşekkür ediyorum, 
Efendim, Sayın Derin'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Sayın Ali Şevki Erek. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKÎ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Sa

yın Derin'in Yüce Meclise sunduğu bilgilere, devletin devamlılığı açısından, cevap vermek üzere 
huzurlannıza gelmiş bulunuyorum; hepinizi saygılanmla selamlıyorum. 
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USAŞ, 1987'de özelleştirme kapsamına alınmış. 1987'de özelleştirme kapsamına alınan 

USAŞ'ın, o günkü durum itibariyle, tekel niteliğine uyum sağlayacak bir üretimi ve konumu var. 
1989'da, yüzde 70 hissesi, blok olarak, Sayın Derin'in söylediği şirkete intikal ediyor. 14,5 milyon 
dolara yüzde 70'i blok olarak satılan USAŞ'ın bu işlemden sonra, geriye kalan yüzde 30 hissesi, 
1994 yılına kadar gecikmeli arz olarak, borsada, tutan 20 milyon dolar civarındaki bir bedelle, 4 
703 kişiye intikal ettiriliyor. Böylece, USAŞ'ın tamamı özelleştirilmiş oluyor. 

Şüphesiz, millî ve manevî değerler bakımından, Sayın Derin arkadaşımızın biraz evvel bura
ya getirdiği tanıtım kartlarında dikkatimizi çeken hususlar üzerinde dururuz ve ülkemizde, millî ve 
manevî değerlerimizi zedeleme istidadı gösteren propagandalara karşı, tedbirler almakta perva gös
termeyiz; ama, yüzde 100'ü özelleştirilmiş, tamamen özel kanunlara tabi bir ikram şirketinin, ulus
lararası işlemlerde, uluslararası ticarî kurallar dahilinde, hem dahile hem harice hizmet veren bir 
şirketin, bu tip bir reklam kampanyasına girişini de, yine, göreceli olarak kabul etmek durumunda
yız. ' . . . ' • • -

AHMET DERİN (Kütahya)-Türk Hava Yolları bu, USAŞ değil! 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Bize düşen görev, bu konuda, millî ve 
manevî değerlerimizin muhafazası babında, gerekli karşı tedbirleri, diğer kuruluşlarımız eliyle ala
bilmektir. Bu bakımdan, bir nazarı dikkati çekme konuşması olarak telakki ettiğimizi, burada ifa
de etmek istiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Saym Bakanım, Türk Hava Yollan... 

AHMET DERÎN (Kütahya) - Sayın Bakanım, USAŞ'ın reklamı değil, Türk Hava Yollarının 
reklamı. Getirip, size takdim edeceğim. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Sayın Derin'in, hem USAŞ hem Türk 
Hava Yolları reklamı konusundaki ikazlarını değerlendireceğiz. Esasında, sizin söylediğiniz husu
sa, ben, biraz evvel cevap arz ettim. 

Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan 60 milyon vatandaşımızın millî ve manevî duygulanna say
gılı olmak bizim başta gelen prensibimizdir. Millî ve manevi duyguların şu veya bu şekilde, hele 
hele dış kaynaklı girişimler neticesinde zedelenmesi, zayıflatılması karşısında bizim tedbir alma
mız doğaldır ve bu tedbiri almak da bizim görevlerimiz arasındadır. Ancak, globalleşen bir dünya
da, uluslararası ticarî kurallar dahilinde 80 ülkeye ve 400'e yakın noktaya hizmet veren bir Türk 
Hava Yollarının -ticaretin gereği- yerine göre, ticarî kurallann icaplanna göre prospektüs hazırlat
ması ve reklam kamyanyasına girmesi kadar tabiî bir şey olmayacağını da burada belirtmek istiyo
rum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Haçın reklamını biz mi yapacağız? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Burada yapacağımız iş, bir dengeleme
dir; bir dengeyi muhafaza etmektir. Biz, arkadaşımızın bu ikazını göz önünde bulunduracağız. 

USAŞ konusunda, bizden evvel yapılan ve devletin devamlılığı bakımından gerekli olan ce
vap verme durumundan dolayı bu özelleştirme olayının tablosunu, şablonunu ortaya koyduk. 

Şunu da hemen ifade edeyim ki, USAŞ'ın 1994 yılı kârı 1,2 trilyona ulaşmış bulunmaktadır. 
Bu da, daha evvel zararla meşbu olan şirketlerimizin, bugün, özelleştirme doğrultusunda kâra geç
tiğini göstermektedir. 

Konuşmamı bitirmeden evvel, iki noktaya burada parmak basmak istiyorum: Yüce Meclisimi
zin 4046 sayılı Kanunu çıkarmakla iki önemli hususa -birçok hususa işaret etti de- işaret ettiğini 
görüyoruz. Biri, tekelleşmenin önlenmesi konusunda getirilen yenilikler... Tekelleşmeyi önleyecek 
her türlü düzenleme, bu kanunumuzda öngörülmüştür. Bundan sonraki uygulamalarda tek tabanca, 
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yani, tekel olarak piyasaya hâkim olma imkânları şüphesiz verilmeyecektir. Artı, millî yararlar doğ
rultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomik yararlan doğrultusunda, birkısım özelleştir
melerde, mülkiyetin dışında özelleştirme gündeme getirildiği gibi, hisse devri itibariyle yapılage-
len özelleştirmelerde, imtiyazlı kuruluş, imtiyazlı hisse, bugünkü tabiriyle altın hisse ihdası öngö
rülmektedir, 

Altın hisse ihdasını, kanunumuz iki esasa bağlıyor: Biri, ihtiyarî; yani Özelleştirme Yüksek 
Kurulu, eğer bir konuda ekonominin ve millî yararların gereği, bir kuruluşun özelleştirilmesinde 
sahip olma hakkının tanınmasını istiyor ise, ihtiyarî olarak, bu kuruluşun ve bu özelleştirmenin al
tın hisseyle, yani imtiyazlı olarak devrini öngörebilir. Bu, tercihli bir sistemdir. 

Bir diğeri de Kanunumuzun, yani 4046 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde açıkça öngörül
düğü gibi, kanunen zorunlu imtiyaz hakki, altın hisse tesisi gerekli haller vardır. Bunlar da kanu
nun 13 üncü maddesinde belirtilmiştir: Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
Türkiye Halk Bankası, Alkaloit Müessesesi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yüzde 49'u 
aşan bir özelleştirmeye tabi olduğunda, Özelleştirme Yüksek Kurulu, bu kuruluşlarda altın hisseyi 
getirmek mecburiyetindedir. 

Kaldı ki bundan bir müddet evvel, Yüce Mecliste, çok değerli bir parti başkanımızın bize olan 
uyarısı neticesinde getirdiğimiz değişikliği de, önümüzdeki hafta perşembe günü komisyondan ge
çireceğiz; sadece iki madde olarak, özellikle limanların özelleştirilmesinde millî yararlar doğrultu
sundaki bir uygulamayı, ilave olarak, Yüce Meclisten, elbirliğiyle geçireceğiz. 

Yüce Heyete ve Sayın Başkanıma sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, milletvekili arkadaşlarımız gündem dışı konuş

malar yapıyorlar, biz de dinliyoruz. Bu gündem dışı konuşmalarda çok önemli konular dile getiri
liyor. Mesela, Sayın Ahmet Remzi Hatip konuşmasında, sadece yüzde 70 ile yüzde 20 farkın açık
lanmasını istedi; Sayın Bakan bu konuya temas etmeden yerine oturdu. 

Şimdi, Sayın Ahmet Derin de yapmış olduğu konuşmada, USAŞ 'in, Türk Hava Yollarına yap
tığı satışlardan sonraki alışlarında; yani, mal iadesinde yüzde 70 indirim yaptığını; ama, malı tek
rar alırken yine eski fiyatla, aynı malların kendisine satıldığını, bu nedenle Türk Hava Yollarının 
zarara uğratıldığını anlatıyor ve Sayın Bakan bunlara hiç temas etmiyor. 

Biz, şimdi, milletvekiliyiz, gündem dışı konuşmaları ve sayın bakanların konuşmalarını takip 
ediyoruz ama, gönül istiyor ki, bu konuşmalara verilen cevaplar b akanca olsun. 

Teşekkür ederim. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan ne yapabilir Sayın Bakana? Sayın Bakan ne is

terse onu konuşur. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim... Buyurun... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan, bunlar, ticaretin, serbest pi

yasanın kurallarına göre işleyen kuruluşlardır. Eğer, arkadaşlarımız, müşahhas bir örnek görüyor
lar ise, şu veya bu şekilde USAŞ'ın; yani, bugün devletle ilişkisi kalmayan, uluslararası serbest pi
yasada iştigal eden bir ikram müessesesinin, diğer alternatiflere göre pahalı mal arz ediyor ve.baş-
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ka alternatifler varken, Türk Hava Yolları da bu pahalı maldan alıyor ise, bu konuyu da ayn olarak 
gündeme getirirler, bizim de bundan yarım saat evvel değil, en azından bir yarım gün evvel habe
rimiz olur; meseleyi daha detayıyla inceler, arkadaşlarımıza arz etme imkânını buluruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN-Efendim, teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu konuda, Yüksek Denetleme Kurulunun ivedilikle hazırlan

mış raporları var; 1992 yılında hazırlanmış bir rapor. Bu konuda, bugüne kadar hiçbir müdahale söz 
konusu olmadı. Sayın Bakan da, biraz önce söylediği, birtakım değerlerimize sahip çıkma nokta
sındaki beyanı gibi, bu konunun da üzerine gidileceği konusunda bir cümle bile sarf etmedi, 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündem dışı... 
Sayın Bakan, var mı efendim?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKÎ EREK (Tokat).- Sayın Başkan, affedersiniz, oradaki konuş

malarda arkadaşımızın dediğini anlamadım. 
BAŞKAN - Zatı âlinize yazılı göndersin efendim. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Hay hay efendim... Hay hay efendim... 
Yani, Sayın Başkan, 1987'de özelleştirme kapsamına alınıyor. Aradan geçmiş tam sekiz yıl; 

özel kurallara göre yürütülen bir işletme. Burada neyin ne ne şekilde işlem gördüğü... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Böyle bir usul var mı / 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ben de çok iyi biliyorum, sjz de çok iyi biliyorsunuz ki, böy

le bir usulümüz yok; ama, olmayan bu usulü, yine bu duvarlar arasında icat ediyorsunuz. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Duvarlar arasının başkanı sizsiniz, Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Ne yapayım ben?!. Siz ihdas ediyorsunuz, siz icat ediyorsunuz!.. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, bu şekilde bir usul var mı; oturduğu yerden... 
BAŞKAN - Doğrudur... Haklısınız... Birbirimize yardımcı olmalıyız. 
Teşekkür ediyorum-
Gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır sayın milletvekilleri. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Bosna-Hersek'e gidecek olan Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'ya, dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1756) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığının 2 tezkeresi vardır; bunlardan biri, bir kanunun yeniden gö
rüşülmek üzere iadesidir, gönderilmesidir; diğeri de, bir başka tezkeredir. 

Sırayla okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Şubat 1995 tarihinde Bosna-Hersek'e gidecek olan Devlet 
Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. - Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4073 sayılı Kanunun bir daha görüşül
mek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1757) 

. BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 21 Şubat 1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-914-3779 sayılı yazınız. 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu 
bildirilen 4073 sayılı, Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, aşağıda arz edilen 
nedenlerle, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiş-
tir. : • : ' . ' : • ' . . 

1 - 05.06.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte, sahih, gay-
risahih, tahsisat kabilinden olan vakıfların yangın, zelzele gibi doğal afetler sonucu yok olmaya 
başlaması ve o sırada Vakıflar İdaresinde yeterli tahsisat bulunamaması sebebiyle, bu vakıfların ih
ya edilmesi ve gelir sağlanması amacıyla Kanunun 27 nci maddesinde; 

"Mevcut mukataalı toprakların veya icareteynli gayrimenkullerin mülkiyetleri, icare veya mu-
kataalarımn 20 misli bir taviz karşılığında mutasarrıfına geçirilir. Taviz ister toptan, ister taksit ile 
ödensin, ilk ödeme yılı için tahakkuk ettirilen ieare veya mukataa üzerinden hesap olunur" hükmü 
getirilmiştir. 

2.- Aradan geçen zaman içinde değeri trilyonlarca liraya yaklaşan bu mülklerden yılda yakla
şık 50 milyar liralık gelir elde edildiği, düşük düzeyde gelir sağlanmasının mevzuattaki noksanlık
lardan kaynaklandığı görülmüş ve 22.9.1983 tarih ve 2888 sayılı Kanunla, 1952 yılında yapılmış 
değişiklikle getirilmiş olan ek fıkra aşağıdaki şekildedir. 

"Bu maddede öngörülen ve ilgililerince Vakıflar İdaresine ödenmeyen taviz bedelleri bu gay
rimenkul için 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verilen en son beyanname ile beyan edi
len vergi değerinin yüzde 20'si oranında hesap edilerek ilgili Vakıflar İdaresince alınır. Beyanna
medeki değerin gayrimenkulun rayiç bedelinin altında olduğu Vakıflar idaresince anlaşıldığı tak
dirde* Vakıflar İdaresi, ilgili vergi dairesinden bu gayrimenkule ait rayiç bedelinin tespitini ister. 
Taviz bedeli ödenmeden ortaklığın giderilmesine veya cebrî icra yoluyla satışı yapılacak olan gay
rimenkullerin taviz bedellerinin hesaplanmasında, satış bedeliyle vergi değerinden fazla olanı esas 
alınır" 

3 . - 22.9.1983 tarihinde yapılan bu değişikliklerden sonra bu tür vakıfların taviz bedelleri yu
karıda getirlen esaslara uygun olarak ve rayiç bedeli esas alınmak suretiyle uygulama sürdürülür
ken "Tahsisat Kabilinden Vakıflar" yönünden ihtilaflar çıkmış ve uygulamada birtakım tereddütle
rin doğmasına neden olmuştur. 

4.- Bunun üzerine, Hükümet, 22.9.1983 tarih vq 2888 sayılı Kanunla getirilen uygulamaya ta
mamen sadık kalarak; Vakıfların türüne göre ayırım yapılmaksızın, mevcut mukataalı toprakların 
veya icareteynli gayrimenkullerin taviz bedellerinin ödenmesinde, o gayrimenkulun rayiç bedeli
nin esas alınması yolunda bir kanun tasarısını Yüce Meclise sunmuştur. 

5.- Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşül
mesi sırasında, vakfın türüne göre ayırım yapılmaksızın, mevcut mukataalı toprakların veya icare
teynli gayrimenkullerin taviz bedellerinin, illerde deftardarlık, ilçelerde mal müdürlüğü (kıymet 
takdir komisyonunca) takdir edilecek rayiç bedelinin yüzde 50 oranında hesap edilecek taviz kar
şılığında mutasarrıfına geçirilmesini kabul etmiştir. 
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6.- Buna karşılık, kanun tasarısının Genel Kurulda müzakeresi sırasında verilen bir önergenin 

kabulü ile, bu tür vakıf taşınmazlarının mülkiyetlerinin "bu gayri menkullerin vergi değerinin yüz
de 50 oranında hesap edilecek taviz karşılığında mutasarrıfına geçirilir" hükmü kabul edilmiştir. 

7.- Bilindiği gibi, bugün için gayrimenkullerin vergi değerleri, o gayrimenkullerin rayiç be
dellerinin çok altında gösterilmektedir. Halen yürürlükte bulunan maddede, bu husus göz önüne 
alınarak, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verilen en son beyannamedeki değerin, ga-
rimenkulün rayiç bedelinin altında olduğunun anlaşılması halinde, kıymet takdir komisyonlarınca 
rayiç bedelinin tespit edileceği ve satış bedelinin, rayiç bedeli esas alınmak suretiyle belirleneceği 
açıklanmıştır. 

Yüce Meclisçe kabul edilen metinle, yıllardan beri uygulanan ve kurumlaşmış bir mahiyet arz 
eden, (rayiç bedeli müessesesi), madde metinden çıkarılmış, bu suretle, vakıfların, gerçek değeri
nin çok altında bir fiyatla satılması sağlanarak, Hazinenin zararına, birkısım kişilerin haksız kazanç 
sağlamasına yol açacak bir hüküm ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu sebeplerle, Kanun, ilişikte iade edilmiştir. , 
Arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Teşekkür ederim; isabetli bir karar. 

BAŞKAN - Geri gönderme tezkeresi bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. - Giresun Milletvekili Yavuz Köymen ve 10 arkadaşının, özelleştirme'uygulamaları konu
sunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri vardır; sırasıyla okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekonomik krizden çıkışın tek çaresi olarak kamuoyuna sunulan özelleştirme işlemleri, Hükü
metin maksatlı ve yanlış uygulamaları neticesinde kaosa dönüşmüş durumdadır. 

Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlar âdeta yağmalanmaya başlanmıştır. Özelleştirme 
kapsamında olup, kâr eder durumdaki kuruluşlar, uygulanan yanlış politikalarla zarar eder gibi gös
terilerek, kamuoyuna maksatlı beyanlarda bulunulmak suretiyle düşük fiyatların oluşmasına zemin 
hazırlandığı yolunda kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar vardır. 

Özelleştirme, âdeta, Sayın Başbakanın inisiyatifine bırakılmış "sattım-iptal ettim" politikala
rıyla amacından saptırılmıştır. Henüz kanun tasarısı dahi Meclis'ten geçmemiş olan PTT'nin T'si-
nin satışıy ile ilgili çeşitli kuşkular doğmaktadır. HAVAS, Afşin-Elbistan Termik Santralı ve Erde-
mir gibi pek çok kuruluş üzerinde çeşitli oyunlar hazırlandığı yolunda haberler yaygındır. 
Kısacası, özelleştirmenin iktidar ortaklarınca, amacı dışında ve Hükümeti ayakta tutma aracı ola
rak kullanılır hale getirildiği bütün kamuoyunca gözlenmektedir. 

Bütün bunlar ve benzer gerekçelerle, ülkemiz için hayatî bir önem taşıyan özelleştirme uygu
lamalarına Yüce Meclisimizin acilen el koymasında büyük yararlar vardır. 
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Bu nedenlerle, Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, özelleştirme 

uygulamaları ile ilgili olarak gerçek politikaların tespiti ve bazı iddiaların açıklığa kavuşturulması 
için, Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yavuz Köymen Hasan Çakır 

Giresun Antalya 
Süleyman Hatinoğlu Mehnet Seven 

Artvin Bilecik 
Yüksel Yalova M. Vehbi Dinçerler 

Aydın Ankara 
Ülkü Güney Muzaffer Arıcı 

Bayburt Denizli 
Mustafa Kılçaslan Nabi Poyraz 

Sakarya Ordu 
Burhan Kara 

Giresun 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaKİ öngörüş-
me, sırasında yapılacaktır. 

2. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 11 arkadaşının, ihracatı teşvik uygulamaları
nın sonuçlarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

, BAŞKAN-Bir başka Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İhracatı artırmak, ihraç ürünlerimize dış piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarla
rını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek gibi amaçlarla muhtelif kanunlarda yer alan hü
kümlere göre, Bakanlar Kurulunca çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemelerle ihracatı teşvik kararla
rı yürürlüğe konulmuş ve bu kararlar gereğince de "vergi, resim, harç istisnası ile enerji teşviki ve 
fonlardan muafiyet" gibi ihracat teşvikleri uygulanmıştır. 

Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ekonomik ve toplumsal hedefleri gerçekleştirmek 
için uluslararası kuruluşlara olan yükümlülüklerimize aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve GATT'a 
karşı taahhütlerimiz çerçevesinde tarım ürünlerinin ve üreticilerinin desteklendiği de bilinmekte
dir. 

Devlet adına kişilere yapılacak yardımların dayanağını oluşturan düzenlemelerin, gerek malî 
hukuk açısından gerek açık kamu yönetimi ve serbest rekabet hukuku yönünden Resmî Gazete ile 
yayımlanarak, kamunun ve ilgililerin bilgisine sunulması ve vatandaşın objektif bir biçimde bilgi
lendirilmeleri gerektiği izahtan varestedir; ancak, son zamanlarda, devlet teşvik yardımlarının dü
zenleniş ve uygulanışında bu lüfeusa riayet edilmediğine ve açıklığa kavuşturulması gereken du
rumlar olduğuna dair çeşitli haberler basın-yayın organlarında görülmektedir. 

Nitekjm, bir gazetenin 20 Şubat 1995 tarihli nüshasında, Hükümetin teşvik ve yardımları da
raltıcı genel tutumuna rağmen, Hazine Müsteşarlığının Devlet Planlama Teşkilatına muhatap ya
zısı üzerine "yayımlanmamak kaydıyla" bir Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu kararı alınması ve 
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bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünlerie yüzde 5-30 oranında iadede bulunulmasının kararlaştırıldı
ğı ve yayımlanmamış olan Para-Kredi Kurulu karan ile "belli bir firma grubunun" kaynldığı iddi
aları vardır. 

Bir yandan bu işlem ve uygulamalar yürürken öte yandan Para-Kredi ve Koordinasyon Kuru
lu karanndan kısa bir süre sonra Hükümetin ihracata yönelik devlet yardımları hakkında, Ocak 
1995'te yürürlüğe koyduğu uygulama da kendi içinde çelişki yaratmaktadır. 

Yukanda arz ve izah edilen sebeplerle, ülkemizde ihracatı teşvik amacıyla yapılan uygula-
malann sonuçlannın araştınlması, alınacak tedbir ve uygulama esas ve politikalannın tespiti ile bir
likte, bugüne kadar yapılan işlemler sonucu kimlere ne miktarda teşvik verildiğinin ortaya çıkarı-

. labilmesi için, Anayasanın 98 inci ve Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uya-
nnca Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Korkmazcan Hasan Çakır 

Denizli Antalya 
Mehmet Sevigen Yavuz Köymen 

Bilecik Giresun 
Ülkü Güney Nabi Poyraz 

Bayburt Ordu 
Muzaffer Ancı Yüksel Yalova 

Denizli Aydın 
Şükrü Yürür Mustafa Kılıçaslan 

Ordu Sakarya 
Süleyman Hatinoğlu Burhan Kara 

Artvin Giresun 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. - (10/21, 47) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun yurt dışındaki çalışma esas

larına dair önerisinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1758) 
BAŞKAN - Değerli Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Yurtdışın

da Çalışan İşçi Sorunlarıyla İlgili Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresiyle il
gili bir sunuşu vardır; okutup, oylannıza sunacağım. 

Buyurun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Yurtdışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurttaşlanmızın Karşılaştıkları İdarî, Malî, Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla Kurulan 
(10/21,47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, gerektiğinde yurtdışında 
da çalışabilmesi, gidecek ülkelerle gidilecek komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme süresinin ön
celikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla, Genel Kurulun 
15.7.1993 tarihli ve 128 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştı. 
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Buna göre, adı geçen komisyonun yurtdışında çalışabilmesine ilişkin ilişikteki önerisi Başkan

lığımızca da uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.7.1993 tarihli ve 128 inci Birleşi

minde aldığı karar. -
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 28.9.1993 tarihli 8 inci Birleşiminde aldı

ğı 3/10.88 sayılı karar. 
İlgi (a) Karar gereğince, Komisyonumuza, yurtdışında da çalışabilme izni verildiği; ilgi (b) ka

rar gereğince de, yurtdışı çalışma programına başlanarak, birinci bölümün 15. İ0.1993-30.10.1993 
tarihlerinde tamamlandığı, Yüce Başkanlığın malumlarıdır. 

Komisyon çalışmaları son aşamaya geldiğinden, ikinci bölümde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığıyla yapılan iş akdine göre, Rusya'ya giden işçilerimizin, durumları özellik arz eden Suudi 
Arabistan'daki işçilerimizin; İsveç, Norveç ve Danimarka'daki işçi ve vatandaşlarımızın sorunları
nı, bulundukları ülkelerde kurdukları legal dernekler, işçi, öğrenci, meslek mensubu kişiler tarafın
dan faaliyet gösteren meslek kuruluşları ile mahallinde görüşerek sorunlarını tespit etmek üzere, 
Komisyon, üç ayrı grupta çalışmaları yürütmek üzere, 16.2.1995 tarihinde karar almıştır. 

1) Danimarka, İsveç ve Norveç'e gidecek olan 5 kişilik grubun; Sayın Baki Durmaz, Sayın Ab-
durrahman Ünlü, Sayın Gazi Barut, Sayın Sabri Yavuz, Sayın A. Şeref Erdem'den oluşması; gidiş 
ve dönüşler dahil olmak üzere, 28 Mart 1995-6 Nisan 1995 tarihleri arasında (Danimarka 4 gün, İs
viçre 4 gün, Norveç 2 gün) 10 gün olması, 

2) Rusya'ya gidecek olan 4 kişilik grubun; Sayın İbrahim Yaşar Dedelek, Sayın Kâzım Ataoğ-
lu, Sayın Arslan Adnan Türkoğlu ve Sayın Kadir Bozkurt'tan oluşması; gidiş ve dönüşler dahil ol
mak üzere, 28 Mart 1995-4 Nisan 1995 tarihleri arasında 8 gün olması, 

3) Suudi Arabistan'a gidecek 3 kişilik grubun; Sayın Mehmet Sağdıç, Sayın Eyyüp Cenap Gül-
pınar ve Sayın Mustafa Zeydan'dan oluşması; gidiş ve dönüşler dahil olmak üzere, 28 Mart 1995-
4 Nisan 1995 tarihleri arasında 8 gün olması gerekli ve faydalı mütalaa edilmektedir. 

Baki Durmaz 
Afyon 

Komisyon Başkanı 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkan, oylamada karar yetersayısının aranmasını istiyo

rum. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim. 
Değerli milletvekilleri, tezkereyi okuttum; oylarınıza sunacağım, talep üzerine, karar yetersa

yısını arayacağım. 
Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur. 
Sayın Grup Başkanvekilleri, ne buyurursunuz efendim?.. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, 10 dakika ara verelim efendim. , 
BAŞKAN-Peki. 
Saat 14.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.35 

_ — ; @ r _ 

- 2 8 2 -



T.B.M.M. B : 8 1 1 .3 .1995 0 : 2 
İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.47 

BAŞKAN - Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

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

— ©. :— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3.- (10/21, 47) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun yurt dışındaki çalışma esas
larına dair önerisinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1758) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir tezkerenin oylanması esnasında karar yetersayısı 
aranmış, bulunamamıştı. 

Bu kere, tezkereyi oylayacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Geliyorlar Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Güner, hangi saatte toplanacağımız belli... 
Tezkereyi oylarınıza'sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın grup başkan-

vekilleri, karar yetersayımız yine yoktur; ne buyuruyorsunuz efendim? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, tekrar ara versek bile karar yetersayısının 

bulunacağı kanaatinde olmadığımız gibi, gece toplantısında da -bayram münasebetiyle-
arkadaşlarımızm pek çoğunun olamayacağı kanaatindeyiz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. ^ 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Sayın Başkan, biz de aynı görüşe katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Anavatan Partisi Grubunun görüşü de o istikamette midir efendim? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, Refah Partisi Grubu ne 

derse biz onu yapacağız!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayımız yoktur. Tekrar, ara versek bile karar 

yetersayısını ve toplantı yetersayısını bulma imkânımızın olmadığı gözükmektedir. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, bir dileğimi, bir üzüntümü belirtmek üzere, 

usul hakkında veya en azından yerimden konuşmama izin verir misiniz... . 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Efendim, bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi günde
minde bulunan Gümrük Birliğiyle ilgili genel görüşmenin konusu Türkiye için yaşamsal önem 
taşıyor. 6-7 Mart günleri, Avrupa Birliğinde bu konu kritik bir aşamada ele alınacak; fakat, öyle 
anlaşılıyor ki, 6-7 Marttan önce, bu konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülemeyecek. 
Avrupa Parlamentosu bile Türkiye ile Gümrük Birliğini görüşmeye vakit ayırırken, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinin bu vakti bir türlü bulamamış olması son derece acıdır. Keşke, iktidar partileri bu 
konuya gereken önemi verselerdi, yeterli çoğunluğu sağlayabilselerdi... Şimdi, Avrupa Birliğinde 
bu konu görüşülecek; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görüşü alınmamış olacak. Bu konuda 
üzüntülerimi belirtmek istedim. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim._ 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, yeni gelen arkadaşlar var. 

BAŞKAN - Sayın Güner, böyle bir usulümüz yok efendim; rica ediyorum... 

Değerli milletvekilleri... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Yeni gelen arkadaşlar var Sayın Başkan. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bir ara daha verelim, saat 15.00'tc toplanıp, 

yeniden karar yetersayısını arayalım efendim. Sayın Ecevit'in de söylediği gibi, bu konunun 
görüşülmesi lazım. Biz o konuda gayret gösterelim. 

Eğer uygun görürseniz, 10 dakika daha ara verelim. 
BAŞKAN - Efendim, saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.50 

_ _ ^ _ 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

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

; — _ © — _ — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. - (10/21, 47) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun yurt dışındaki çalışma esas
larına dair önerisinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1758) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir tezkerenin oylanmasında karar yetersayısı 
bulamamıştık... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkan, biz karar yetersayısı talebimizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN- Efendim, öyle bir usûlümüz yok; biz, karar yetersayısını aramak zorundayız; dün 
de öyle uyguladık. 

Değerli milletvekilleri, tezkereyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Sayar mısınız, karar 
yetersayısı var mı... (DYP ve ANAP sıralarından "var, var" sesleri) 

Efendim, müsaade buyurun!.. (DYP ve ANAP sıralarından "var, var" sesleri) 
Efendim, müsaade buyurun; varsa, buyurun, siz sayın!.. ( DYP ve ANAP sıralarından "var, 

var" sesleri) 
Değerli milletvekilleri, sükûnet avdet edinceye kadar, çalışmalara 10 dakika ara veriyorum! 

Kapanma Saati: 15.02 

; ^ _ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 15.11 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT (Sinop) 

; • @ _ — _ _ _ • ' • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3.- (10/21, 47) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun yurt dışındaki çalışma esas

larına dair önerisinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1758) (Devam) 
BAŞKAN - Daha önce oya sunduğum tezkereyi tekrar oylayacağım ve karar yetersayısını ara

yacağım. 
Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (DYP sıralarından "var, var" sesleri) Kabul 

etmeyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" bölümüne geçiyoruz. 

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

A)GÖRÜŞMELER 
1. - Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 12 arkadaşının, Gümrük Birliği konusunda, (S/60); Ço

rum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Avrupa Birliği ile imzalanacak Gümrük Bir
liği Antlaşmasının Türk ekonomisine etkileri konusunda (8/55); Zonguldak Milletvekili Bülent Ece
vit ve 9 arkadaşının, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında hazırlık çalışmaları yapılan Gümrük Bir
liği konusunda (8/58) Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Gümrük Birliği konu
sunda (8/61) genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel gö
rüşme. ' • ' . • • v 

BAŞKAN - Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran inan ve 12 arkadaşının, Gümrük Birliği konu
sunda; Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının Avrupa Birliği ile imzala
nacak Gümrük Birliği Antlaşmasının Türk ekonomisine etkileri konusunda; Zonguldak Milletve
kili Sayın Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında hazırlık çalışmaları 
yapılan Gümrük Birliği konusunda, Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, 
Gümrük Birliği konusunda, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca, 
21.2.1995 tarihli 77 nci Birleşimde açılması kabul edilen genel görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Hükümet var mı? (DYP sıralarından "var, var" sesleri) 
Evet, hadi bakalım, şu "var" kelimesini şimdi burada kullanalım... 
Sayın Hükümet hazır. 
Değerli milletvekilleri; içtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı önerge sahibine ya 

da sahiplerine aittir. Daha sonra, içtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına bi
rer sayın üye ile Hükümete ve şahsı adına iki sayın üyeye söz verilecek ve bu suretle genel görüş
me tamamlanmış olacaktır; hatırlayacaksınız, içtüzüğümüzün 101 inci maddesi... 
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Konuşma süreleri; gruplar ve Hükümet için 20'şer dakika, önergedeki imza sahipleri ile şahıs

ları adına konuşan sayın üyeler için 10'ar dakikadır. 

Önergede imzası bulunan, önerge sahibi gözüken değerli arkadaşlarım, Sayın tnan ve arkadaş
tan, Sayın Şemsek ve arkadaşları, Sayın Ecevit ve arkadaşları, Sayın Yazıcıoğlu ve arkadaşlarıdır. 

Evvela, bu dört arkadaşımız da söz istiyor mu? 

Sayın Ecevit söz istiyorlar, Sayın Şemsek söz istiyorlar, Sayın Güner söz istiyorlar... 
ENGlN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, hem önerge sahibi olarak hem de Grubum adına 

konuşacağım; birleştirerek konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - O zaman, lütfen, önerge sahipleri adına en son siz konuşun, grup konuşmanızla 
birleştirme imkânımız olsun; yoksa, grup konuşmanızla birleştirme imkânımız olmaz. 

ENGÎN GÜNER (İstanbul)-Tamam efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerinden, Sayın Şemsek; buyurun efendim. 

Sayın Şemsek, konuşma süreniz 10 dakikadır; daha geride konuşacak çok arkadaşımız olduğu 
için, süreye riayet etmenizi rica ediyorum. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliği, 
Gümrük Birliği ve Türkiye ilişkileri konusunda açılması kararlaştırılmış genel görüşmeyle ilgili 
düşüncelerimi arz etmek üzere söz aldım. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Öngörüşmeler sırasındaki konuşmamla bütünlük arz etmesi bakımından, bu konuşmamda, Av
rupa Birliği ve Gümrük Birliği meselesinin fikrî ve felsefî temeli nedir; Türkiye'nin, Avrupa Birli
ği ve Gümrük Birliğinden beklentisi nelerdir; Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ile Türkiye ilişki
lerinde ihtilaf konulan nelerdir ve Türkiye, Avrupa Birliği-Gümrük Birliği antlaşmasına nasıl bak
malı konulanna izah getirmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği-TUrkiye ilişkilerini objektif bir zemin
de değerlendirebilmek için, Avrupa Birliğinin doğuş yıllarının Avrupasını iyi tahlil etmek lazım
dır. 

Avrupa Birliği, esas itibariyle, ekonomik, siyasî, sosyal, kültürel boyutu olan bir birliktir. İkin
ci Dünya Savaşı sonrası yıllarda büyük bir çöküntüye uğrayan Avrupa ülkelerinin yöneticileri ara
sında böyle bir birlik oluşturulması fikri doğmuştur. 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, bir dakikanızı rica edeyim; sürenizi durdurdum... 

Sayın Şahin!.. Sayın Şahin!.. Sayın Dr. Seyfi Şahin!.. Efendim, Genel Kurulda olduğunuzu si
ze hatırlatmak isterim... Rica ediyorum Sayın Şahin... 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Özür dilerim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Bu birliğin oluşmasında temel faktör, Avrupa ülkeleri
nin, savaş sonrasındaki düşkünlükten kısa sürede kurtularak, hızla kalkınmak isteği olmuştur. 

Avrupalılar, Marshall yardımıyla Avrupa'ya akan Amerika Birleşik Devletleri sermayesi kar
şısında kendi sermayelerini oluşturma düşüncesiyle hareket etmeye başlamışlardır; ancak, bu 
amaçlarına tek tek ulaşamayacakları düşüncesiyle, bir araya gelerek, güç birliğiyle, ortak pazar 
oluşturmaya karar vermişlerdir. Bir araya gelmelerinin pazar genişlemesine, bunun da, sermaye ve 
teknolojik gelişmeye yol açacağı düşünülmüştür. Avrupa Birliğinin kuruluşundaki temel ekonomik 
gerekçe budur. 
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Avrupa Birliğinin siyasî boyutunu da, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliğinin ön

derliğini yaptığı Doğu Bloku ülkelerinin batıya doğru yayılma isteğine Sovyet yayılmacılığına kar
şı korunma ve güçlenme arzusu, tek devlet, tek millet fikri oluşturmuştur. 

Bu arada, Orta Çağ boyunca, kilise önderliğinde, bütün Hıristiyanların bir araya gelerek siya
sî birlik oluşturması, birleşik Avrupa fikrî isteği de Avrupa Topluğunun dinî ve sosyal boyutunu 
oluşturmakladır. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik, siyasî, felsefî, dinî boyutlu bir birlik olan Avrupa Birliği, 
önce AET, sonra AT ve 1991 Maastricht Antlaşmasıyla da Avrupa Birliği adını alarak bugünlere 
gelmiştir. 

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, 1959 yılında, Türkiye'nin AET' ye başvurmasıyla başlamış
tır. 1963 yılında, Türkiye ile Topluluk arasında Ankara Antlaşması imza edilmiş, 1987-yılında da 
tam üyelik başvurusu yapılmış; ancak, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu askıya alınmıştır. 

Türkiye ile Topluluk arasında, 1970'li yıllarda Katma Protokol imza edilmiş; Protokolde, ge
çiş dönemi için, malların serbest dolaşımı, kişilerin ve hizmetlerin dolaşımı ve ekonomik politika
ların yakınlaştırılması konulan ele alınmıştır. 

Türkiye, bugüne kadar, anlaşmalardaki yükümlülüklerinin hemen tamamına yakınını yerine 
getirmiş, Topluluk ise, Türkiye'nin, anlaşmalardan doğan uyum kredilerini bile vermemiştir. 1980 
yılından itibaren, Topluluğun Türkiye'ye vermesi gereken 600 milyon ECU'lük yardım, aradan on-
beş yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ verilmemektedir. 

Yapılan anlaşmaya göre, Türkiye Topluluktan'ithal ettiği ve dış rekabet gücünün zayıf olduğu 
sanayi dallarındaki ithalat vergilerini ve eşetkili vergileri 22 yılda; diğer sanayi ürünleri ithalatın
dan alınan gümrük vergilerini de 12 yılda sıfıra indirecekti. Böylece, Türkiye, 1995 yılının başın
da Gümrük Birliğine girecek ve Avrupa Topluluğu dışı üçüncü ülkelerden yapacağı ithalatta da 
Topluluğun uyguladığı ortak gümrük tarifesini yürürlüğe koyacaktı. 

Sayın milletvekilleri, Gümrük Birliği, iki veya daha fazla ülkenin, kendi aralarında yapacak
ları mal ithalatında, her türlü dışticaret kısıtlamalarını kaldırmak ve Birlik dışındaki üçüncü ülke
lerden yapılacak mal ithalatında ise ortak gümrük tarifesini uygulamaktan ibaret görünmektedir. 
Birliğe üye olan ülkelerin kaldırması gereken dışticaret kısıtlamaları ise, gümrük vergilerinin sıfır
lanması, gümrük vergilerine eş etkili vergilerin kaldırılması, ithalat yasakları, kota gibi miktar kı
sıtlamaları ve yapılan eş etkili tedbirlerin kaldırılmasıdır. Türkiye, Avrupa Birliğine girmeden, Av
rupa Birliğinin karar mekanizmalarına katılmadan Gümrük Birliğine giren tek ülke olmaktadır; ya
ni, Avrupa Birliği karar alan taraf, Türkiye de uygulayan taraf durumundadır. Avrupa Birliğine üye 
diğer bütün ülkeler önce Avrupa Birliğine girmiş, sonra Gümrük Birliğine katılmışlardır. Buna rağ
men, Avrupa Birliği, Türkiye'ye, yeni yeni şartlar getirmektedir. 

Avrupa Birliğinin 1992 yılında tek pazara ulaşması sonucu, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle 
Gümrük Birliğini gerçekleştirebilmesi için, Ankara Antlaşmasında yer almadığı halde, Avrupa Bir
liğinin hukukî mevzuatına uyacak kanunları çıkarması, Türkiye'den istenmiştir. Gümrük mevzuatı
na uyum, sınır ticaret mevzuatına uyum/transit ticaret mevzuatına uyum, antitekel ve antikartel ka
nunları, ihracat, yabancı sermaye ve yatırım teşviklerinde Avrupa mevzuatına uyum, tüketiciyi ko
ruma kanunu, patent hakları, telif hakları, ticarî markalar ve standartlar, teknik mevzuatta Avrupa 
Birliği mevzuatına uyum sağlayacak kanunî düzenlemelerin yapılması, bunlardan bazılarıdır. Tür
kiye, birikişi dışında, Avrupa Birliğinin istediği bu hukukî mevzuata uyum işini de yerine getir
miştir. Türkiye, Gümrük Vergilerini indirmede büyük mesafe almıştır. Avrupa Birliği ve EFTA ül
kelerinden yapılan sanayi malları ithalatında uygulanan Gümrük Vergisi oranları yüzde 1-3 düze
yine indirilmiş ise de, bu oranlar diğer ülkeler için, yüzde 4-20 arasında seyretmektedir. 

- 2 8 8 -



T.B.M.M. B : 8 1 1 .3 .1995 0 : 4 
BAŞKAN - Sayın Şemsek, 2 dakikanız var, toparlar mısınız efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Hayhay Sayın Başkan. 
Ayrıca, bütün ülkelerden yapılan sınaî ithalatından, çok yüksek düzeyde, Türk Lirası karşılığı 

Amerika Birleşik Devletleri Doları üzerinden Konut Fonu alınmaktadır. Türk sanayii, halen, Güm
rük Vergilerinden çok fonla korunmaktadır. Türkiye'de koruma oranlan, 1994 yılında, Avrupa Bir
liğine karşı yüzde 12,8; diğer ülkelere karşı ise 17,2'dir. Türkiye, Avrupa Birliğinin ortak gümrük 
tarifesine, 12 yıllık listede yüzde 90, 22 yıllık listede de yüzde 85'lik bir uyum sağlamıştır. Buna 
rağmen, Avrupa Birliğinde ortalama gümrük tarifesi yüzde 10 iken, Türkiye'de yüzde 20'dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliğine girmekle 
neyi hedefliyor konusuna da kısaca temas etmek istiyorum. 

Türkiye'nin, Avrupa Birliğine ve Gümrük Birliğine girmek istemesindeki hedefleri; 
1.- Avrupa Birliği, 370 milyonluk, istikrarlı ve yüksek satın alma gücü olan bir pazardır; bu 

pazarı kaçırmamak; 
2.- Gerek Avrupa ülkelerinden gerekse diğer ülkelerden gelecek yabancı sermaye yatırımları

nın artışıyla, yüksek teknoloji yatırımlarını artırarak ihracat ve büyüme konularında istikrarlı bir ar
tış sağlamak; 

3.- Yakın gelecekte Doğu Avrupa ülkelerinin de Avrupa Birliğine katılması sonucu doğacak 
riskleri önlemek, bu pazarı kaçırmamak; 

4.- Türkiye'ye benzer ekonomilere sahip olan İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın, tam üyelik 
sonucu, Avrupa Topluluğunda, Türkiye'ye karşı elde etmiş olduğu haksız rekabeti engellemek; 

5.- Avrupa Birliği içinde ve dışında Türkiye aleyhine alınabilecek iktisadî kararlan asgariye 
indirmek, menfi siyasî kararlara mâni olabilmek şeklinde özetlenebilir. 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, süreniz doldu efendim... 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Sayın Başkanım, izninizle, hemen toparlıyorum. 
BAŞKAN - Efendim, bir tek dakika, lütfen... Yetiştirmemiz mümkün değil... Ben rica ediyo

rum... 1 dakika efendim... Lütfen... 
Sayın Şemsek, 4 grup, 1 Hükümet, 5 konuşmacı daha var efendim... Lütfen... 
Buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Sayın Başkan, toparlıyorum. 
Türkiye ile Avrupa Birliği ticarî ilişkilerine de kısaca göz atarsak: Türkiye'nin dışticaretinde 

Avrupa Topluluğu ülkeleri büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye, 1994 yılı ithalatının yüzde 66'sı-
nı bu ülkelerden yapmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin, bugün, önümüzdeki 6-7 Martta imza etme
yi düşündüğü Gümrük Birliği Antlaşmasında -eğer bu antlaşma imza edilecekse- şu hususların 
mutlaka vuzuha kavuşması lazımdır: 

1.- Türkiye, Avrupa Birliğine girecek mi? Türkiye, şartsız şekilde Avrupa Birliğine ne zaman 
alınacak? 

2.- Türkiye'nin anlaşmalardan doğan ekonomik yardım, serbest dolaşım haklannın akıbeti ne 
olacak? Türkiye'nin hassas sektörleri ve orta ölçekli sanayi dalları için de ne tedbirler alınacak? 

3.- Gümrük Birliğine girişte, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine girişinin ön şart olarak ileri sü
rülmesi devam edecek mi? Türkiye, Gümrük Birliğine girişi Güney Kıbrıs'a karşılık mı yapacak? 

4.- Türkiye'nin, Türk cumhuriyetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer üçüncü ülke
lerle, İslam ülkeleri, Uzakdoğu ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve komşu Ulke-
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lerle, mevcut ve muhtemel, yapması gereken ekonomik ve ticarî ilişkilerine bir sınırlama gelecek 

• ' m i ? . , •• ' • • . ' . . ! ' • • • •• 

5.- Gümrük Birliği antlaşmasıyla, karar organlarında bulunmayan bir kuruluşun vereceği ka
rarlan Türkiye'nin uygular hale gelmesi dolayısıyla, Türkiye'nin, en azından ekonomik ve ticarî 
bakımdan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türk hükümetlerinin aldığı kararla değil de Avru
pa Birliğinin aldığı kararla yönetilmesi, Türkiye'nin bağımsızlığı ve Anayasası bakımından tartış
ma açmaz mı? Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği safhalarında içişlerimize karışılması, üniter dev
let yapımızın aleyhinde bulunulması nasıl önlecenektir? 

6.- Esas olarak da, Türkiye'de ve bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisinde neyi tartışıyo
ruz? Türkiye hangi antlaşmayı imza edecek? Çerçeve antlaşması Hükümetimiz tarafından biliniyor 
mu? Yoksa, imza edilecek antlaşmayı bilmiyor muyuz? Yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Türk Halkından gizlenen bir şeyler mi var? 

Gümrük Birliği antlaşmasını -millete rağmen- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti imza ederse, 
bu antlaşmanın geçerli olabilmesi için, antlaşmasının, önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin, son
ra da referandumla Türk Halkının onayından geçerek gerçekleşeceği hususları, bu anlaşmaya dik
te edilecek mi gibi soruların cevabı mutlaka verilmelidir... 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, size kaç defa süre verdim, rica ediyorum efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Son cümle Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin -ifade etmeye çalıştığım ve burada ifade 

imkânını bulamadığım- talepleri dikkate alınmadığı takdirde, Türkiye, Gümrük Birliği görüşmele- . 
rini sürdürmeli ve iki yıl süreyle dondurmalı, Türk ortak pazarının kurulması, Karadeniz Ekonomik 
işbirliği, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi, Avrupa Birliğiyle EFTA türü bir ilişkiye giril
mesi, Türk sanayiinin gelişmesi için tedbirlerin yoğunlaştırılması, rekabet gücümüzü artıracak ted
birlerin alınması gibi konulara yönelmeli ve konuyu, vatandaşlarımız nezdinde, halkı aydınlatma 
yönüne götürerek, referandum yoluyla meselenin çözümüne çalışmalıdır, 

Bu duygu ve düşüncelerle, Gümrük Birliği-Türkiye ilişkileri konusundaki bu görüşmelerin, 
Türkiye'nin 6-7 Martta yapacağı antlaşmaya faydalı olmasını temenni ediyor; Yüce Meclise saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bülent Ecevit, buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, 

siz değerli milletvekillerinin, Yüce Ulusumuzun ve tüm İslam âleminin, yaklaşan Ramazan Bayra
mını en iyi dileklerle kutluyorum. 

Zamanım çok sınırlı; onun için, önerge sahiplerinden biri olarak yapacağım konuşmada, sade
ce, Gümrük Birliği konusunun, Kıbrıs konusuyla bağlantısı üzerinde duracağım. Ayrıca, milletve
kili olarak da kişisel söz almış bulunuyorum. Gümrük Birliğinin ayrıntılarıyla, önemli ayrıntılarıy
la ilgili görüşlerimi de, fırsat bulursam, o konuşmamda, Yüce Meclisin takdirlerine sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği, Türkiye'nin Gümrük Birliği konusunda, 
Gümrük Birliğine girmesi konusunda karar verme adamasında, hatta bu karar aşamasına daha bir
kaç ay kala, bu sorunla hiç ilgisi olmadığı halde, Kıbrıs konusu ile bu konu arasında bir bağlantı 
kurmaya kalkışmıştır; yani, Türkiye belki zar zor Gümrük Birliğine kabul edilir; ama, bunun kar
şılığında da, Güney Kıbrıs Ada'nın tümünü temsil ettiği farz olunarak, Avrupa Birliğinde tam üye
liğe alınır tuzağinı hazırlıyordu. Qnun için, ben, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin, Kıbrıs Türklerinin,,bu tuzağa düşürülmesini önlemek için, aylardan beri, bazı önerilerde bulu-
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nuyorum. Artık, yirmi yılı aşkın süredir sonuç vermeyen federasyon görüşmelerinin sona erdiril
mesini, Kıbrıs dosyasının kapatılmasını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuri
yeti arasında bir özerklik ilişkisi kurulmasmi, aylardan beri öneriyordum. Özerklik ilişkisinden kas
tım da, bildiğiniz gibi şudur: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi içişlerinde, şimdiye kadar ol
duğu gibi, tamamen bağımsız kalır; kendi parlamentosu, anayasası, hükümeti, bürokrasisi, iç gü
venlik güçleri bulunur; fakat, sadece, dış ilişkileri ve dış güvenliği bakımından, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağlı olur. Bunun birçok Örneğini de, başarılı örnek
lerini de muhtelif konuşmalarımda vermiştim. 

Bu önerilerde bulunmamın nedeni de şuydu: Güney Kıbrıs hızla gelişirken, hele, Avrupa Bir
liğine üye alındığı takdirde daha da hızlı gelişeceğine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hal
kının da, artık, geleceklerinin belirsizliğinden kurtulmaları ve öylelikle, ekonomik kalkınmaya, ge
lişmeye gereken önemi vermeleri gereğine inandığım içindir ki, bunu savunuyordum. 

Ayrıca, bu arada, Avrupa Birliğinin mahkemesi (Adalet Divanı) bildiğiniz gibi, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetine, çok haksız bir kararla, ekonomik ambargo uygulama yoluna girdi. 

Öte yandan, bundan birkaç ay önce, geçen yaz, Korfu'da yapılan bir doruk toplantısında, Tür
kiye'nin haklı itirazları, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan itirazları hiç dikkate alınmaksızın, 
Güney Kıbrıs'ın, dediğim gibi, güya bütün Kıbrıs'ı temsilen, yani Türk kesimini de temsilen, Av
rupa Birliğine üyeliği konusunda, ilk ilke kararı alındı, ilk adım atıldı. 

Bu arada, Kıbrıs Rumları ile Yunanistan arasında çok boyutlu ilişkiler hızla gelişti, o arada bir 
savunma anlaşması yapıldı, ekonomik işbirliği anlaşması yapıldı. 

Bütün bunlar karşısında, artık, Kıbrıs konusunda yeni bir karara, Kıbrıs Türkleriyle birlikte, 
müştereken varmamız gerektiğine inanıyordum; fakat, DYP-SHP Hükümeti, benim ve Demokra
tik Sol Partinin bu görüşlerine şiddetle karşı çıkıyordu. Örneğin, Sayın Hikmet Çetin Dışişleri Ba
kanlığı sırasında, Sayın Murat Karayalçın Başbakan Yardımcılığı sırasında, bizim bu önerilerimi
ze kesinlikle karşı çıkıyorlardı; Başbakan Sayın Çiller'in, hangi yabancı devlet adamlarıyla, Kıbrıs 
konusunda, ne gibi pazarlıklara girdiğini ise hiçbirimiz bilmiyorduk; yalnız biz parti olarak değil, 
muhalefet olarak değil, sanırım Hükümet de, hatta zamanın Dışişleri Bakanı da, Sayın Çiller'in bu 
konuda bazı yabancı devlet adamlarıyla neler görüştüğünü ve hangi pazarlıkları yaptığını bilmiyor
du. 

Öte yandan, 2 Haziran 1994 günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Rauf Denk-
taş, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yazılı bir başvuruda bulundu -Lefkoşa'daki Büyükelçiliği
miz aracılığıyla- ve bizim özerklik ilişkisi önerimizi desteklediğini açıkça ifade etti; fakat, o sırada 
Dışişleri Bakanı olan Sayın Hikmet Çetin de, Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalçın da, 
"Sayın Denktaş'ın böyle bir mektup göndermediğini, o yoldaki haberlerin yalan olduğunu" söyle
diler. Oysa, asıl kendi yalanlamaları yalandı. Nitekim, 6 Temmuz 1994 günü, Milliyet Gazetesin
de, Sayın Karayalçın'ın ve Sayın Çetin'in varlığını inkâr ettikleri mektubun, Sayın Denktaş'ın mek
tubunun fotokopisi yayımlandı. 

2 Temmuz 1994 günü, Sayın Hikmet Çetin, bir yandan o mektubun varlığını reddediyor, ama 
bir yandan da biliyor olmalıydı ki, Sayın Denktaş'ın "Güney Kıbrıs, Avrupa Birliğine girerse, biz 
de Türkiye'ye katılırız" yollu demeçlerine çok sert bir yanıt verdi, "bakalım, o zaman, halkı -yani, 
Kıbrıs Türk Halkı- Denktaş'ı destekler mi" dedi. Bunun haberi, 3 Temmuz 1994 tarihli Hürriyet, 
Gazetçsinde çıktı. 

Sayın Murat Karayalçın da, 3 Temmuz günü, yine Milliyet Gazetesinde yayımlanan bir deme
cinde "Eccvit, bu teziyle, yani özerklik ilişkisi teziyle, yirmi yıl önce ısrarla savunduğu teze ters 
düşmüş oluyor" dedi. 
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Neydi, benim ve Partimin eskiden savunduğu tez; Kıbrıs'ta bir federasyon kurulmasıydı ve 

Kıbns'm bölünmemesiydi; çünkü, Kıbrıs bölündüğü takdirde, Yunanistan, bizi, batımızdan olduğu 
gibi, güneyimizden de kuşatmış olacaktı; fakat, Sayın Karayalçın, anlaşılan, son yıllarda koşulların 
ne kadar değiştiğinden habersizdi; Ada'nın fiilen bölünmüş hale geldiğinden, Güney Kıbrıs'ta Yu
nanistan ile Kıbrıs Rum yönetimi arasında sıkı bir askerî işbirliği kurulduğundan ve büyük bir as
kerî yığınak yapıldığından, Avrupa Parlamentosunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ekonomik 
ambargo uygulama kararından, anlaşılan, habersiz görünüyordu veya bunların ne kadar önemli de
ğişiklikler olduğunu fark edememiş görünüyordu. Üstelik, bütün bunların da üstünde, dediğim gi
bi, Güney Kıbrıs'ın, Avrupa Birliğine, güya bütün Kıbrıs'ı temsilen katılması yolunda da, Korfu'da 
ilk adımlar atılmıştı. Bu durumda, artık, federasyon tezinin geçerli olamayacağı, Ada'nın, zaten fi
ilen bölünmüş olduğu ortaya çıkıyordu. 

24 Temmuz 1994 tarihinde de, Sayın Karayalçın, Başbakan Yardımcısı olarak "Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye ilhakı, bu Cumhuriyeti, Kıbrıs Türklerini zor durumda bırakır" 
diyordu; fakat, şimdi, aynı Sayın Karayalçın, hem Başbakan Yardımcısı hem de Dışişleri Bakanı 
olarak şunları söylüyor: "Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs'a, üyelik için takvim verirse, biz de Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle bütün yönleriyle entegrasyona gideriz." Sayın Karayalçın'ın, nihayet, 
bir hayli gecikmeyle de olsa, bu noktaya gelmiş olması, elbette sevindiricidir; ancak, Sayın Kara
yalçın, bu sözlerine, çok tehlikeli bir şey de ekliyor, diyor ki: "Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine girişi; an
cak, nihaî çözümden sonra olabilir." Sayın Karayalçın'ın bu demeci, Kuzey Kıbrıs'ta yayımlanan 
Ortam Gazetesinin 9 Şubat 1995 tarihli sayısında yer alıyor. Bu ne demektir; bu, bizim, Kıbrıs'ın 
Avrupa Birliğina üye olmasına, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan itiraz hakkımızdan Türk 
Hükümetinin feragat ettiğini gösteriyor. Çünkü, bildiğiniz gibi, Türk Hükümetininin şöyle bir iti
raz hakkı vardır; eğer, Kıbrıs, Türkiye'nin veya garantör devletlerden herhangi birinin üye olmadı
ğı bir uluslararası kuruluşa üye olmaya kalkışırsa, bunun için, ilgili garantör devletlerin izin verme
leri gerekir. Türkiye'nin, demek ki buna itiraz hakkı vardır; fakat, Sayın Karayalçın ne diyor; eğer, 
Kıbrıs'ta bir nihaî çözüme varılırsa -bundan da bir federal çözümü kastettiğini başka demeçleriyle 
açıklamıştı- o zaman, biz, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine tam üye olmasına itiraz etmeyeceğiz 
anlamına gelir bu. Oysa, çok deneyimli bir devlet adamı olan Sayın Denktaş, birkaç gün önce, Sa
yın Karayalçın'ın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) - Bitirmek üzereyim Sayın Başkan, müsaade edin... 
BAŞKAN - Toparlayın efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Sayın Karayalçın birkaç gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetini ziyaret ederken, deneyimli devlet adamı Sayın Denktaş şu uyarıda bulunuyordu: "Türki
ye Avrupa Birliğine tam üye olmadan, Kıbrıs da üye olamaz; yani, federasyon kurulmuş olsa bile, 
Türkiye Avrupa Birliğinde üye olmadıkça, Kıbrıs'ın da Avrupa Birliğine üye olmasına Türkiye izin 
veremez, vermemelidir" diyordu. Buna karşılık, Sayın Karayalçın, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyeliği 
ile Türkiye'nin üyeliği arasında bağlantı kurmaktan hâlâ ısrarla kaçınmaktadır. Eğer Türkiye de tam 
üye olmadan, Kıbrıs Avrupa Birliğine üye olursa, bundan ne gibi sonuçlar doğar; her şeyden önce, 
Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile ilişkisi kopar; Kıbrıs ile Yunanistan arasında Enosis fiilen gerçekleş
miş olur ve Enosis sürecinde, Türkler ya eritilir ya da soykırım tehlikesiyle karşı karşıya bırakılır; 
Türkiye, Kıbrıs konusunda, artık, Rumlarla veya Yunanistan'la değil, bütün Avrupa Birliğiyle kar
şı karşıya kalmış olur. Türkiye'nin garantörlük hakkı işlemez duruma gelmiş olur ve Türkiye'nin 
askerî birliklerini Kıbrıs'tan çekmesini, yalnız Rumlar ve Yunanistan değil, bütün Avrupa Birliği 
ısrarla isteyecek duruma gelir. 
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Bildiğiniz gibi, geçmişte, uzak geçmişte, Türkiye'de yaygın bir slogan vardı Kıbrıs için "ya 

taksim ya ölüm" diye; şimdi, Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'yi Kıbrıs'ta, Türkleri Kıbrıs'ta, ya tes
lim ya ölüm kıskacına almaya çalışmaktadırlar. Bu kıskaca düşmemek için, Türkiye'nin, bir an ön
ce, vakit yitirmeksizin, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti ile özerklik ilişkisi kurması veya Kıbns 
Türk Halkı kabul ederse, bunun da ötesinde, bir birlik kurması gecikmeden gerçekleştirilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Kısacası, görünürdeki belirtilere göre, Türk Hükümeti, Kıbrıs Türklerini, Gümrük Birliği kar

şılığında feda etmeye hazırlanıyor; Öyle bir görüntü veriyor. Oysa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti, hiçbir bedel veya ödül karşılığında feda edilemez. Aslında, Türkiye'nin eline büyük bir fırsat 
geçmiştir. Türkiye şunu söyleyebilir: "Eğer, siz, ille Kıbns'ı Avrupa Birliğine üye almak istiyorsa
nız, aynı zamanda veya daha önce Türkiye'yi de Avrupa Birliğine üye almalısınız." Bu kozu kulla
nabilir Türkiye. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Hükümette yeni bir değişiklik olacağı belli. Kıbrıs ile Gümrük 
Birliği konusu üzerine, yeni hükümetin daha dikkatle eğileceğini umanm; fakat, bu konuda fazla 
da iyimser olamıyorum; neden; geçen gün, Sayın Hikmet Çetin'in... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Bitirmek üzereyim Başkan. 
...hükümette kalabilmek için öne sürdüğü 25 maddelik bir belge açıklandı; fakat, bu 25 mad

delik belge içinde, bildiri içinde, Türkiye için yaşamsal önem taşıyan Gümrük Birliği konusunun 
ve Kıbrıs'ın adı bile geçmiyordu. İnsanın aklına ister istemez şu olasılık geliyor. Acaba, Gümrük 
Birliği konusunda veya Kıbns konusunda duyarlılığı, bugünkü Hükümetin ortağı, nasyönel sosya
listlik veya faşistlik mi sanıyor kuşkusu, ister istemez insanın aklına geliyor. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunarım. (DSP, ANAP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ecevit, teşekkür ediyorum. 
Sayın Yazıcıoğlu, önerge sahibi sıfatıyla söz talebinde bulundunuz; buyurun. 
Sürenizi iyi kullanacağınızı umuyorum. , ' 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Türkiye için 

çok önem arz eden Gümrük Birliği konusunda genel görüşme açılmış olması, bu hayatî konunun 
irdelenme fırsatının yakalanmış olması bizce çok önemlidir; çünkü, Türkiye, boyutları iyi tartışıl
mamış, muhtevası kavranamamış ve halen iktidarlar tarafından ciddî anlamda bilgilendirilmemiş 
olan bir belgenin altına, sessizce, imza atmaktadır. Dolayısıyla, bunun getireceği sonuçlar, Türki
ye'yi, gelecekte, ciddî şekilde etkileyecektir. Ekonomik anlamda, siyasî anlamda ve güvenlik açı
sından etkileyecek olan Avrupa ile bütünleşme süreci, burada, Gümrük Birliğine girişle çok önem
li bir safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

Türkiye, Avrupa'ya girişi, yıllar önce tercih olarak önümüze koymuştur. Bu tercih doğrultu
sunda ortaya konulmuş olan takvim de adım adım uygulanmaktadır. Ancak, geldiğimiz noktaya 
baktığımızda, Avrupa Birliği, Avrupa ile bütünleşme açısından ön kapı iken, Avrupa, bizi arka ka
pıdan, Gümrük Birliğinden almaktadır. Bize henüz ön kapıyı layık görmeyen Avrupa, arka kapı
dan sessizce alırken, bizi de birtakım ipoteklerin altına sokmaktadır. 

Avrupa Birliğine girmeden Gümrük Birliğine girecek olan Türkiye -daha önce de ifade ettiği
miz gibi- karar mekanizmalarında bulunmadığı organların almış olduğu kararlara uymak zorunda 
kalacaktır; artık, Türkiye, ekonomisini, ticarî münasebetlerini Ankara'dan değil, doğrudan Brük-
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sel'den idare ettirmiş olacaktır. Dolayısıyla, bu noktada, Türkiye'nin, önündeki jeopolitik, stratejik, 
coğrafî ve tarihî avantajlarından yararlanma şansı da elinden çıkmış olacaktır; çünkü, Türkiye, bu
lunduğu konumu itibariyle, bir Avrupa ülkesidir, aynı zamanda bir Kafkas ülkesidir, aynı zaman
da Orta Asya ülkesidir, aynı zamanda Ortadoğu ülkesidir. 

Türkiye, Avrupa'yla münasebetlerini kurarken de, Avrupa'yla münasebetlerine karşı çıkarken 
de, yalnızca tek taraflı düşünme lüksüne sahip değildir. Türkiye, bulunduğu konumu itibariyle, bu 
avantajlarını kullanmak mecburiyetindedir; tarihî olaylar, şartlar, dünyadaki globalleşme ve bunun
la beraber gelişen yöreselleşmeler, Türkiye'yi iki yönlü hareket etmeye mecbur bırakmaktadır. Tür
kiye, hem küreselleşmenin dışında kalmayacak hem de yöreselleşmenin dışında kalmayacaktır; her 
ikisini iç içe ve beraber yapmak durumundadır; bu avantajlara sahiptir. 

Gümrük Birliğine girişle, işte bu bloklaşmaların, yeni ekonomik bloklaşmaların getireceği, yö
redeki avantajlarını kaybedeceği gibi bir endişeyi taşımaktayız; çünkü, içinde bulunmadığı organ
ların alacağı kararlara uyarken, uymak zorunda kalırken, Orta Asya'da meydana gelen ikili ekono
mik münasebetlerini, Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde meydana gelen avantajlarını ve 
Ortadoğu'da var olan avantajlarını, bu Gümrük Birliğinin ne şekilde etkileyeceği konusu açıklığa 
kavuşmamıştır. Bu konuda, pek mahzur yok gibi gösterilse bile, Gümrük Birliğinin, Avrupa Birli
ği karar organlarına bağlanmış olduğunu gömdüğümüz zaman, bu konuda, biz şahsen iyimser deği-, 
liz. Bu sebeple, NAFTA, LAFTA ve Avrupa Ekonomik Birliği gibi, geliştirilen bölgesel ekonomik 
münasebetlerin içinde bulunmakla beraber, Türkiye, yeni avantajlarını yakaladığı Orta Asya'daki 
pazarlarını ve bununla beraber doğan imkânlarını da elinden kaçırmamalıdır. Bu noktada, kendimi
zi güvenceye almak mecburiyetinde olduğumuzu, bir endişe olarak ifade ediyoruz. 

Buna paralel olarak, Gümrük Birliğine girişin bazı konularla bağlantı haline getirilmesi husu
su var -ki, bu konuların başında Kıbrıs meselesi geliyor- bunun da, Türkiye'ye dayaülmasına ke
sinlikle karşıyız; çünkü, Gümrük Birliği, zaten, esas itibariyle Türkiye'yi bir intihara götürmekte
dir. Bu intihara gidişte, ayrıca, bir de başka ödünler vererek kendi intihar hükmümüzü imzalama
nın, Türkiye açısından, pek kişilikli bir tavır olmayacağı düşüncesindeyiz. Bu konu, Kıbrıs mese
lesine kesinlikle bağlanamaz. 

Esas itibariyle, Avrupa Birliğine ve Gümrük Birliğine giriş hususundaki çekincelerimize rağ
men, otuz yıllık maceranın ve otuz yıllık emeğin boşa gitmemesi hususunda, Türkiye'nin, elindeki 
avantajları kaybetmemesi gibi bir konuya dikkat çekmeyi de yararlı buluyoruz; ama, burada, esa
sen daha kârlı çıkacağına inandığımız Avrupa'ya, sanki biz mahkûmmuşuz gibi, biz buraya girme
diğimiz takdirde yok olacakmışız, mahvolâcakmışız gibi bir telaşa düşerek, iktidarların, Avrupa 
Birliğine, Gümrük Birliğine girmeye çalışmış olması, Türkiye'nin avantajlarını kullanmayışı, bir 
yanlışlıktır. Gümrük Birliği, takvime bağlanmış bir konudur; eğer girecekseniz, zaten takvime bağ
lamışsınız; bu konuda, Kıbrıs'ı, herhangi bir şekilde pazarlık konusu yapamazsınız. Türkiye, Gü
ney Kıbrıs'ın girişini de kesinlikle engellemek durumundadır; çünkü, bu konuda, esasen, Kıbrıs 
Anayasası, Türkiye'nin imzası bulunmadan, Kıbrıs'ın, uluslararası hiçbir kuruluşa girmesine müsa
ade etmemektedir. Burada, geçmiş iktidarlarca gösterilmiş olan birtakım zaafların, bu iktidarlarca 
da gösterilerek, âdeta müktesep hak haline getirilmeye çalışılması gibi bir endişemizi de ifade et
mek istiyorum. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs olarak ayrılmış ve Türkiye bu konuda çok 
ağır bedeller ödemiş, Kıbrıs Türklüğü çok ağır bedeller ödemiştir. Türkiye Türklüğü, Kıbrıs Türk-
lüğüyle el ele vererek, kanlarıyla bir harita çizmiştir. 

BAŞKAN - Toparlar mısınız Sayın Yazıcıoğlu. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - Bundan, kesinlikle, geriye gidilmemesini, Türkiye'nin, 

zor durumda kaldığı takdirde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bütünleşme yoluna gitmesini fay
dalı bulmaktayız. 
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Görüşülmekte olan, Gümrük Birliği konusunun siyasî partilerimiz tarafından irdelenmesi, 

Mecliste görüşülerek karara bağlanması sonrasında da, başka ülkelerin yaptığı gibi referanduma gi
dilmek suretiyle, bu önemli konuya karar verilmesini faydalı buluyoruz. 

Saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (BBP, ANAP, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, teşekkür ediyorum. 
Önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Engin Güner... (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güner, Grubunuzun görüşmecisi de zatı âliniz mi efendim? 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Evet efendim. 
BAŞKAN - İki süreyi birleştirmek istiyorsunuz. 
10 dakika birinden, 20 dakika diğerinden; dolayısıyla, 30 dakika süreniz var; sürenizi iyi kul

lanacağınızı umuyorum. 
Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği konusunu bir genel görüşme kapsamında gö
rüşmek için önerge vermiş olan Anavatan Partisi Grubu adına, bu genel görüşmede Grubumun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, Türkiye'nin geleceği açısından böylesine önemli 
bir konuda Sayın Başbakanımızın ve Sayın Dışişleri Bakanımızın burada olmayışını büyük bir ek- ' 
siklik olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum; çünkü, gerçekten de, Gümrük Birliği konusu, Av
rupa Birliğiyle ilişkiler konusu, Türkiye'nin geleceğini çok önemli biçimde etkileyecek bir konu
dur. 

Türkiye'nin, Avrupa Birliğiyle ilişkileri, ta 1958 yılına kadar gitmektedir -yani, Roma Antlaş
masının imzalandığı yılın hemen ertesi yılma- yani, sanıldığı gibi, ilişkilerimiz, çok kısa bir döne
mi kapsamamaktadır, bu, otuzyedi yıllık bir ilişkidir. Bu ilişkilerin mihenk taşlan ise, 1963 yılın
da imzalanan Ankara Antlaşması -yani, Türkiye ile o zamanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ara-, 
sındaki ortaklık anlaşması-ve 1973 yılında imzalanan katma Protokoldür. 

Şimdi, bakınız, 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşmasında 28 inci madde "Türkiye yü
kümlülüklerini üstlenebileceğini gösterdiği zaman, âkit taraflar, Türkiye'nin Topluluğa katılması 
olasılığını incelerler" demektedirl Demek ki, daha başlangıçtan beri amaç, tam üyeliktir. Tabiî, bu, 
yeşil ışık anlamına gelmez; fakat, sarı ile yeşil arasında bir ışıktır. Bu konu çok önemli; çünkü, ni
haî amacımız tam üyeliktir, Gümrük Birliği değil. Bunu, bilhassa vurgulamak istiyorum. Bundan 
dolayı da "işte, biz, otuz yıldır başarılamayan bir işi yapmaktayız" şeklinde Sayın Başbakan'ın ifa
de ettiği şey, son derece yanlıştır. Demek ki, daha 1963 yılında imzalanan antlaşmayla ve 1973 yı
lında imzalanan Katma Protokolle, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle bir gümrük birliğini gerçekleştir
mesi öngürülmüştür; hatta, bunun tarihi de belirlenmiştir; Katma Protokolle, bu, yirmiiki yıllık ge
çiş dönemine isabet eden 1995 yılı, yani içinde bulunduğumuz yıldır. 

Çok değerli arkadaşlarım, şu noktaya gelmek istiyorum: Gümrük Birliği, Türkiye için bir lü
tuf, değildir, antlaşmalardan doğan bir hakkımızdır. Şimdi, bu hakkımızı elde edebilmek için, üstü
ne taviz vermemiz, anlaşılabilir bir husus değildir. Hele, bu taviz -diğer konuları geçiyorum- Kıb
rıs gibi, Türkiye için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayatî bir konudaysa, bunun üzerin
de çok önemle durmak ve bu manasızlığı anlamaya çalışmak gerekir. Bakınız, garantiyle ilgili ant
laşmadan dolayı, bugün, İngiltere bile inisiyatif almıştır, "Rum kesimi, Kıbrıs adına üyelik müra-
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eaatmda bulunamaz" demektedir; ama, bu konuda, maalesef, Türkiye'den ses çıkmamaktadır. As
lında, Avrupa Birliğine Yunanistan ile birlikte başvurmamakla, çok önemli bir fırsatı kaçırmışız-
dır; bunu burada, altını çizerek söylemek istiyorum. Nihayet, biz, 14 Nisan 1987 tarihinde Anava
tan Partisi olarak Avrupa Birliğine tam üyelik müracaatında bulunmuşuzdur. Bu kadar uzun bir sü
rede gerçekleştirilemeyen bu başvuru, acaba, niçin 1987 yılında yapılabilmiştir. Gayet açık; çünkü, 
o yılda, o sürede, Türkiye bir şeyler yapabileceği inancına varmıştı. Ekonomi düzlüğe çıkarılmış, 
Türkiye'de büyük değişimler gerçekleştirilmiş ve Türkiye, kendisinin Avrupalı ülkelerle rekabet 
edebilir hale geldiğini görmüştü. Bu bakımdan, Türkiye, o zaman müracaatını yapmıştı; fakat, ma
alesef, Türkiye, gümrük birliğini gerçekleştireceği şu yılda, son derece güç ekonomik bir tabloyla 
karşı karşıyadır. Yüzde 160lara varan bir enflasyon, eksi 6 küçülme, işsizlik, artan işsizlik ve sos
yal patlamalara yol açabilecek ekonomik sorunlar, maalesef, Türkiye açısından, Gümrük Birliğine 
girme konusunda çok büyük bir talihsizlik olmuştur. 

Altını çizmek istediğim ikinci bir husus, Türkiye'nin Gümrük Birliğine ilk önce üye olup, tam 
üyeliği-o da belki-ileride gerçekleştirecek olmasıdır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakınız, Avrupa Birliği 2000 yıllarına uzanan bir projeksiyon 
yapmakta ve büyütülmüş Avrupa Birliğini konuşmaktadır. Bugün, ülke sayısı 15 olan bu Birlik, 27 
ülkeye ulaşmayı amaçlamaktadır. Bakınız, kimler var bu 27 ülke arasında: Çek Cumhuriyeti, Slo-
vakya, Polonya, Macaristan, hatta, daha dün demokrasiye geçmiş olan Romanya ve Bulgaristan. 
Diğer taraftan, 3 Baltık ülkesi ve bunlara ilaveten de, Malta ve Kıbrıs; ama, bu 27 ülke içinde, şu 
anda, Türkiye'ye yer yok. 

Demek ki, Avrupa Birliğinin, şu anda bize karşı sürdürmekte olduğu politika, tam üyelik de
ğildir. Gümrük Birliği size yeter demektedir. Bunun altını önemle çizmek istiyorum; şu bakımdan: 
Tam üyelikle gerçekleşmeyecek bir Gümrük Birliği, fazla bir şey ifade etmeyecektir; niçin; çünkü, 
şu anda bile, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında, de facto olarak; yani, fiilen bir Gümrük Birliği 
söz konusudur. İhracatımızın ve ithalatımızın yarısına yakını, bu ülkelerden. Avrupa Birliğinin en 
büyük 10 ticarî partnerinden biri Türkiye; en fazla mal ihraç ettikleri 7 nci ülke Türkiye; yabancı 
sermayenin yarıdan fazlası bu ülkelerden gelmekte. Ticaret hacmimiz, 20 milyar dolar ve anlaşma
larla gerçekleştirilmesi öngörülmüş olan gümrük tarifeleri indirimlerinde de, oniki yıllık mallar lis
tesinde yüzde 90'a, yirmiiki yıllık mallar listesinde de, yüzde 80'e varan indirimleri halihazırda ger
çekleştirmişiz; çok az bir kısmı kalmış. Ortak mallar listesinde, bu oran yüzde 80 ve 70'dir. 3 bine 
yakın pozisyondan fonları kaldırmışız; 10 binden fazla pozisyonda dar fonları indirmişiz. 

Demek ki, daha şu anda, Gümrük Birliği gerçekleşmek üzere; böyle bir hava var. Bunlar bi
raz daha indirildiği takdirde, Türkiye, bunu gerçekleştirmiş olacak. Bunu niçin anlatıyorum; peki, 
tam üyelik olmadığı takdirde, Gümrük Birliğinin anlamı ne olacaktır; bu, sadece, gümrük indirimi 
olacaktır. Çünkü, tam üye olmadığınız takdirde, tam üyeliğin üye ülkelere sağladığı yararlardan ya
rarlanamamaktasınız. Bakınız, mesela rekabetten dolayı, bir bölgede işsizlik sorunu çıktı; Avrupa 
Birliği buraya derhal müdahale ediyor; ama, eğer tam üyeyscniz. Yine, ödeme dengeniz çok büyük 
açık verdi, para çok büyük oranda devalüe edildi, değer kaybetti; Avrupa Bankası derhal devreye 
giriyor, sizin paranızı kurtarıyor; ama, bir şartla: Tam üyeyseniz. 

Demek ki, tam üyelik yolunda olmayan bir Gümrük Birliğinin bize bir faydası yoktur. Bunun 
altını bilhassa çizmek istiyorum. Bu bakımdan, her şeyden önce, Gümrük Birliği gerçekleştirilme
den önce, Avrupa Birliğinin, Türkiye'ye kesin bir tarih vermese bile sizi ileride aramızda tam üye 
olarak görmek istiyoruz diye bir siyasî irade beyanında bulunması şarttır. 

Bundan sonra, malî yardım konusuna gelmek istiyorum. Bugün, Türkiye'ye karşı Avrupa Bir
liği vecibelerini, yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Malî yardımlar konusunda birçok protokol 
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bize malî yardımı öngörmesine rağmen, bunlar, uygulamaya konulmamıştır. 1982 yılından beri, 
Türkiye, Avrupa Birliğinden bir kuruş almamıştır, dördüncü Malî Protokol; ki, 600 milyon ECU'yü 
öngermektedir. Bu, hâlâ askıdadır. Yunan vetosu sayesinde. 

Bu bakımdan da malî yardımların işletilmesi, Gümrük Birliğini gerçekleştirmeden önce, Av
rupa Birliğinin teyit etmesi ve Ortaklık Konseyi tarafından 6-7 Martta kabul edilecek metne mut
laka konulması gerekir. 

Fonların kaldırılması dolayısıyla burada kaybımız, ilk ağızda, en azından 2,5 milyar dolar ola
caktır; şu anda edinilen bilgilere göre Avrupa Birliği, Türkiye'ye 2 milyar dolar mertebesinde bir 
yardım yapmayı öngörmektedir; ancak, bunun ne şekilde yapılacağı konusunda da sarahat yoktur, 
açıklık yoktur. Denilmektedir ki "malî yardım konusunda prensipleri koyarız, ilerideki anlaşmalar
la kabul edilir, açıklık getirilir." Türkiye bunu kabul etmemelidir, bu aşamada eline ne'geçeceğini 
bilmelidir. 

Bakınız, yapılan bir araştırmaya göre -uluslararası bir kuruluş tarafından- Türkiye tam üye ol
duğu takdirde, şu andaki ekonomik durumu itibariyle, Avrupa Birliğinden yılda 10 milyar dolar ka
dar yardım alabilecektir, buna hakkı vardır. 

Komşumuz Yunanistan bugüne kadar, 30 milyar dolardan fazla, yardım almıştır. Tabiî, bu çok 
önemli bir husustur; ama, Türkiye'ye sadece size Gümrük Birliği yeter, bununla idare edin; işte, 
Akdeniz fonundan, sosyal fondan size birkaç kuruş veririz, bununla idare edersiniz denirse, Avru
pa Birliği üyeliğinin sağladığı fonlardan istifade etme hakkından Türkiye mahrum tutulursa, bu, hiç 
şüphesiz, kabul edilmesi mümkün olmayan bir husus olacaktır. 

Diğer, değinmek istediğim bir husus: Türkiye, önce Gümrük Birliğini gerçekleştirecek ve bel
ki -o da belki- sonradan tam üye olacak, tek ülke olduğu için, Avrupa Birliği tarafından alınacak 
kararlarda, söz hakkı olmayacaktır. Bu kararlar kendisini ilgilendirebilecektir; yani, Türkiye'yi. 
Hatta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uygulanan ambargoya, bizim de katılmamız istenebile
cektir; ama, Türkiye bu kararlar alınırken, orada, söz sahibi olmayacaktır. 

Bu bakımdan, üzerinde önemle durulması gereken diğer bir konu da, Türkiye'nin karar meka
nizmalarına mutlaka katılmasıdır. Bu, Gümrük Birliği konusuyla sınırlı tutulacak, önceden bilgi 
verme, istişare etme şeklinde -öyle anlaşılıyor ki, bunu yapacaklardır- böyle bir şey, karar verme 
mekanizmasına katılma anlamına gelmez; bunun kabulü mümkün değildir, Türkiye bunu kabul et
memelidir. 

Diğer taraftan -bildiğiniz gibi- 1986 yılında anlaşmalardan doğan bir hüküm olarak, işçileri
mizin, vatandaşlarımızın, serbest dolaşım hakkı getirilmişti; ancak, bu uygulamaya konmadı ve er
telendi. Bu konuda da Avrupa Birliğinin Türkiye'ye yeni yeni bir tarih vermesi şarttır. 

Diğer taraftan, tekstil alanında uygulanan kotaların ve kısıtlamaların mutlaka kaldırılması ge
rekir. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu saydığım beş altı husustan sonra, belki de üzerinde en çok önem
le durmamız gereken husus, Kıbrıs meselesidir. Bakınız, Kıbrıs'ın kuruluşuna yol açan 1959 Lond
ra ve Zürih Antlaşmaları son derece açıktır. Bu antlaşmaların 8 inci maddesine göre "Türkiye ve 
Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları uluslararası kuruluşlara ve ittifaklara, Kıbrıs müracaat ede
mez, üye olamaz." 

Yine, aynı antlaşmanın 23 üncü paragrafında İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'ye bazı imtiyaz
lar verildiği belirtilmektedir. 1960 Garanti Antlaşmasının 1 inci maddesinde de açıkça aynen söy
le denilmektedir: "Kıbrıs Cumhuriyeti, her ne şekilde olursa olsun, herhangi bir devletle kısmen ve
ya bütün olarak siyâsî veya ekonomik bir birliğe girmemeyi taahhüt eder." Bunları uzatmak müm-
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kün. Aynı antlaşmanın 2 nci maddesi, yine bu hususa değiniyor ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Ana
yasasının 50-1/ a maddesi de, biraz önce okuduğum 8 inci maddeyi» yani, Kıbrıs'ın tam üye olama
yacağım tekrar ifade ediyor. 

Bütün bu antlaşmaların zabıtlarından çıkarılan sonuç da, Kıbrıs'ın, Türkiye ve Yunanistan'ın 
birlikte üye olmadıkları teşkilatlara girmesini önlemek şeklindedir. Böylece, Kıbrıs'ın bölünmeme
si şeklindedir; ama, bakınız, şimdi hepimiz görüyoruz ki, Gümrük Birliği ile Türkiye öyle bir hale 
getirildi ki, maalesef, bunları tartışmadık, Türkiye'de kamuoyu bunu tartışmadı. Sokaktaki vatan
daşa söylediğiniz zaman, bir iki kelimeyle geçiştiriyor; ama, bu anlaşmanın bize ne getirip ne gö
türdüğünü kimse bilmiyor. Hatta, bu konuyla çok yakından ilgili olanlar bile, iki elin parmak sayı
sını geçmeyecek sayıdadır. Maalesef, üzülerek söylüyorum, konuyu, A'dan Z'ye, bütün teknik hu
suslarıyla bilenler, Türkiye'de son derece azdır, işte, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ancak bu
gün görüşebiliyoruz. Bunların çok daha önceden yapılması gerekirdi. 

Şimdi, hem sizin hakkınız olan bir Gümrük Birliği konusunda, size birçok yokuşa sürmeler ya
pacaklar; yani, tam üyelik olmayacak diyecekler, malî yardımlarda az veririz diyecekler, karar me
kanizmasına giremezsiniz diyecekler, tekstil kotalanm biraz daha gecİktirsek diyecekler; ondan 
sonra da, karşılığında, bak sen girersin; ama, Kıbrıs'ın da tam üyelik müracaatını kabul et diyecek
ler. Maalesef, bu Hükümet, bunu, kabul etmiştir ve bunun sorumluluğunu, bunun ağır sorumlulu
ğunu omuzlarında taşımaktadır. Hem de kim kabul etmiştir; şu andaki Dışişleri Bakanı, şubat ba
şında Londra'da bu hususu resmen kabul etmiştir. 

Bu Hükümetin değişeceğini hepimiz bilmekteyiz. Bir kere, Türkiye'nin geleceğini ipotek altı
na almaya, böyle bir hükümetin hakkı var mıdır? Hiçbir hükümetin hakkı yoktur; ama, bu Hükü
metin hiç hakkı yoktur. Bu konuya Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal el koymak mecburiyetin
dedir. Türkiye'ye, bütün bunlar, o şekilde prezante edilmiş, takdim edilmiştir ki, Türkiye, Gümrük 
Birliğini bir lütuf gibi, bu Hükümet, Gümrük Birliğini kendisine yapılmış bir lütuf gibi algılama 
gafletine düşmüştür. Bu tuzağa düştükten sonra da, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, şımarık 
bir çocuk gibi davranıp, bütün tavizleri elde etmeye çalışan Yunanistan'a, sanki, karşı çıkışıyor eda
sıyla, bakın ne diyor: "Siz, Türkiye'nin Gümrük Birliğini engellerseniz, biz de sizin Kıbrıs'ın tam 
üyelik müracaatım ele almayız." Yani, tersten de olsa, bir ilişki kurmuş oluyor. Halbuki, buna hiç 
haklan yok. Gümrük Birliği tamamen teknik bir sorundur. Kıbrıs'la, demokrasiyle, insan haklarıy
la en ufak bir alakası yoktur. Bunlar, Avrupa Birliğine üyelik konulannın bazı gerekçeleri olabilir; 
ama, teknik bir konu olan Gümrük Birliğinin gerekçelerini oluşturmazlar. 

Bütün bunlara rağmen, siz, bu konuda sessiz kalırsanız ne olur; zimnen bu bağlantıyı kabul 
etmiş olursunuz; yani, ben Gümrük Birliğine gireceğim, Kıbrıs'ın da tam üyelik müzakerelerini Av
rupa Birliği başlatacak. Ne zaman; önümüzdeki yıl yapılacak zirve toplantısından sonra. Ne zaman; 
ondan 6 ay sonra; yani, 1997 başında. 

Ben sanıyorum ki, değerli arkadaşlarım, Kıbrıs, şu anda elimizden çıkmıştır. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin'altından, bütün hukukî ve siyasî argümanları, şu anda alınmıştır.Bunu engel
lemek için önümüzde çok kısa bir zaman vardır. O da, 6-7 Mart tarihidir. Bu tarihe kadar çabuk 
davranmazsak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinih^bir gün tarihe karıştığını, o da çok kısa bir za
manda... Ben, bunu 1998 yılı başı olarak görüyorum; çünkü, 1997 yılında başlayacak görüşmeler, 
çok kısa sürede neticelendirilecek ve Kıbrıs tam üye olarak alınacaktır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Güner, fazla merak etme, Refah Partisi gelir o zamana 
kadar. 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Sayın Ecevit, olabilecekleri, çok güzel bir biçimde özetlediler. 
Kıbrıs üye olduğu takdirde... Zaten, bildiğiniz gibi bizim dışımızda bütün dünya, Rum tarafı diye 
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algılamıyor; Kıbrıs'ın temsilcisi olarak Rum kesimini görmekte. Dolayısıyla, başvuruyu 1990 yı
lında yaptıklarında, Avrupa Birliği bu konuda en ufak bir şey söylemedi, dosyayı bir kenara koy
du ve bugün, işte bu kararı aldı; çünkü, o zaman, buna hakkı olmadığını bilmekteydi; ama, Güm
rük Birliği karşılığında fırsat bildi ve kararını aldı. ; 

Şimdi, Kıbrıs Rum kesimi, bütün Kıbrıs adına müracaatını yapmıştır. Dolayısıyla, Avrupa Bir
liği, tam üye olarak aldığında, oraya girecek olan Rumlar, bütün Kıbrıs üzerinde, Avrupa Birliği 
de, bir üyesi dolayısıyla, bütün Kıbrıs topraklan üzerinde hükümranlık hakkı iddia edebilecektir; 
bu işin hukukî yönü. Dolayısıyla, KKTC'nin elinden bütün siyasî ve hukukî argümanlar çekilmiş 
olacaktır. 

Hatasını kabul eden Hükümet, bundan dönmek için bakınız ne yapıyor: Diyor ki: "Böyle bir 
durum olursa, biz de KKTC ile bütünleşiriz." Hayır efendim, bu tamamen bilgisizlikten kaynakla-: 
nan bir açıklamadır; çünkü, Gümrük Birliğini gerçekleştiren bir Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs ile bir-
leşebilmesi için, Avrupa Birliğinden izin alması gerekecektir ve hiç şüphesiz, böyle bir izin de ve
rilmeyecektir. Dolayısıyla, şu anda yapılması gereken, bu yönde bir çabaya girmek, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ile derhal savunma ve işbirliği anlaşmasını imzalamak, ekonomik bütünleşme
ye gitmektir. Biz, Anamuhalefet Partisi olarak, burada size yardımcı olmaya çalışıyoruz, Sayın Hü
kümete yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konu, bir parti meselesi değil, bütün Türkiye'yi bütün Ku
zey Kıbırıs'ı ilgilendiren bir sorun. Maalesef, öyle bir âlemdeyiz ki, devletin itibarı da kalmadı. Bu 
konulan, kim, nasıl ele alıyor; onu da bilmiyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta neler oluyor; onu da bilmiyoruz. 
Burada parti içi sorunlar, iç politika... Orada gene aynı şekilde... ve maalesef, Kıbns göz göre gö
re elimizden gidiyor. Gümrük Birliği, bunun bedeli olmamalı. Bize ne fayda ne zarar getireceği ke
sinlikle bilinmeyen bir Gümrük Birliği, hele hiç olmamalı. 

Çok değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda mutlaka, burada bir genel görüşme açmamız ve 
konuyu ortaya koymamız gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısaca özetlemek gerekirse, Gümrük Birliği ve Avrupa 
Birliğine üyelik bizim arzumuzdur; zaten bundan dolayı da Anavatan Partisi olarak 1987 yılında 
tam üyelik başvurusunu yapmış bulunmaktayız; ama, ne pahasına olursa olsun, hele hele Kıbrıs'ı 
taviz vererek Gümrük Birliğine ve Avrupa Birliği Üyeliğine hayır. Gümrük Birliği, mutlaka Avru
pa Birliği üyeliği yolunda olmalıdır; bir aşama olmalıdır, bir etap gibi kabul edilmeidir. Nihaî he
defimiz tam üyeliktir, Türkiye, dünyadaki bütünleşme hareketlerinin dışında kalamaz. Eğer, insa
nımızın mutluluğunu istiyorsak, daha demokratik, daha hür bir ortamda yaşamasını istiyorsak, böy
le bir kuruluştan uzak kalmamızda fayda değil, zarar vardır; ama, bu Hükümet, maalesef, pazarlık 
gücünü kullanamamıştır, bu konuda elde olan kozları kullanamamıştır. 

Diyeceksiniz ki, ülkenin haline bakın, siyasî, ekonomik durumuna bakın, bu Hükümetin du
rumuna bakın; hangi güçle buna karşı koyacak. Hayır, bu Hükümetin gücü yoktur; ama, Türki
ye'nin büyük gücü vardır; işte onu kullânamamışlardır. Türkiye'nin bugün jeopolitik konumu dola
yısıyla, stratejik önemi dolayısıyla, ekonomik potansiyeli dolayısıyla dünyanın sayılı ülkelerinden 
biri olmaya -iyi idare edildiği takdirde- namzet olan bir ülkenin çok büyük kozları vardır. Bu Hü
kümet, maalesef, o kozları da harcamıştır, harcamak şöyle dursun, üstüne üstelik Kıbrıs'ı da Güm
rük Birliği karşılığında taviz olarak vermiştir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Siz ne yaptınız acaba!.. 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Gümrük Birliğine, kısacası, evet; ama, ne pahasına olursa olsun 
evet değil. 

Gümrük Birliğine Türk usulü giriyoruz. Geçenlerde, çok değerli ekonomi yazıları yazan bir 
köşe yazarı böyle demekteydi; o kadar güzel ifade etmiş ki, yumurta kapıya gelince görüşmeye baş-

- 299 -



T.B.M.M. B : 8 1 1 .3 .1995 0 : 4 
lıyoruz, son dakika. Onlar da, bizi, Türk usulü alaturka olduğumuzu bile bile buraya almaya çalı
şıyorlar. Acaba neden; bunu bir sormaz mısınız kendi kendinize. Demek ki bir yararlan var. 

Kıbrıs elden gidiyor. Bu Hükümetin, Türkiye'nin geleceğini ve Kıbrıs'ın geleceğini ipotek al
tına almaya hakkı yok. Türkiye Büyük Millet Meclisinin mutlaka onayı alınmalı. 

BAŞKAN - Sayın Güner, son 3 dakika efendim, toparlar mısınız... 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Teşekkür ederim, hemen toparlıyorum. 
Avrupa Parlamentosunun teknik olarak bu konuyu inceleme hakkı yoktur; ama, öyle anlaşılı-, 

yor ki, demokratikleşme diyecekler, insan hakları diyecekler; bu konuyu Avrupa Parlamentosuna 
götürecekler. 

Peki, onlar, Avrupa Parlamentosunun -hakları olmadığı halde- onayını alacaklar da» biz, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde bu işi enine boyuna konuşmayacak mıyız, onaylamayacak mıyız?(!) 

Nerede 6-7 Martta kabul edilecek ortak karar metni?(!) Hiçbirimizin elinde var mı bu metin? 
Sayın Ecevit'e soruyorum: Kendilerinde var mı?.. Sayın Genel Başkanımın elinde var mı?.. Diğer 
arkadaşlarda var mı?.. Belki, iktidar partisine mensup bir iki arkadaşımızın elinde bu taslak metin 
var; ama, şu anda, 6-7 Martta imzalanacak olan belgeden hiçbirimiz, Yüce Meclis -en azından- ha
berdar değil, kamuoyu haberdar değil; böyle şey olmaz. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Bu yetki Hükümetin Sayın Güner. 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Şimdi, Gümrük Birliği dolayısıyla bir iki kuruş yardım gelecek 

diye, içine düştükleri ekonomik durumdan kurtulmak için Gümrük Birliğine dört elle sarılanlar, 
Türkiye'ye ne kadar büyük kötülük yaptıklarının farkında değiller. Onları uyarmak, Anamuhalefet 
Partisi olarak bizim görevimizdir; bu maksatla, bu genel görüşmenin açılmasını talep ettik. Ama
cımız, bu konuyu hiç tartışmamış olan değerli kamuoyumuzun, bu konuda bilgi sahibi olması, teh
likelerin bilincine varmasıydı. Bu görüşme, bu bakımdan -hiç olmazsa- bir nebze faydalı olmuştur 
diyorum 

Kıbrıs konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir genel görüşmeyle konuyu mutlaka ele 
alması gerektiğini tekrar arz ediyorum. Bu, kapalı bir genel görüşme de olabilir. 

Gitmek üzere olan bu Hükümetin, Türkiye'nin geleceğini çok önemli ölçüde etkileyecek bir 
konuda nasıl karar alabileceğini hayretle izlemekteyim. 

Çok değerli arkadaşlarım, önümüzdeki konu son derece önemli bir konudur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Hükümetin, Sayın Başbakanın, Dışişleri Bakanının mevcut olmadığı bir toplan
tıda, bu konunun ele alınmış olması da, Sayın Hükümetin bu konuya ne kadar önem verdiğinin, ne 
kadar alaturka usullerle bu işi götürmekte olduğunun en iyi göstergesidir; ama, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi buna müsaade etmemelidir; ben, etmeyeceğine inanıyorum. Türkiye'nin geleceğini bu 
Hükümetin ipotek altına almasına izin vermemeliyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Güner, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
Türkiye'nin, Avrupa Birliğiyle Gümrük Birliğine girmesi vesilesiyle açılmış olan genel görüşmede 
Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

21 Şubatta genel görüşme açılıp açılmamasıyla ilgili yapılan müzakerede, bazı hususlara te
mas etmiştik; ancak, bugün, bu genel görüşmede partimizin gerek Gümrük Birliği gerekse Avrupa 
Birliğine tam üyelik mevzuundaki görüşlerimizi, Muhterem Heyetinize arz etmeye çalışacağım. 
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Daha önceki görüşmede, Gümrük Birliğinin, Türkiye için Avrupa Topluluğuna üyelikle neti

celenecek bir geçiş dönemi olarak görüldüğünü, Hükümetin ve Gümrük Birliğine taraftar olan çev
relerin, Gümrük Birliğinin sonunda, Türkiye'nin mutlaka Avrupa Birliğine tam üye olması gerek
tiğini ifade etmişlerdi. Bendeniz de, 21 Şubattaki müzakerede, Avrupa Topluluğuna tam üyeliğin, 
bir Anayasa engeliyle karşı karşı olduğunu, Anayasanın 6 ncı maddesinde "Hâkimiyet kayıtsız şart
sız milletindir. Millet bu hâkimiyetini ancak Anayasada tarif edilen organlarla kullanır ve hiçbir 

, şahsa veya kuruma bu yetki devredilemez" şeklinde hüküm olduğunu, mealen ifade etmiştim ve bu 
hususta da Devlet Planlama Teşkilatımızın Beşinci Beş Yıllık Plan hazırlığı sırasında Avrupa Bir
liğiyle, o zamanki adı Avrupa Topluluğuyla tam üyelik hususunda sosyal meseleleri tetkik eden bir 
özel ihtisas komisyonuna rapor hazırlattığını, bu raporun da -elimde gördüğünüz gibi- Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu AET Raporu olarak 1983'te neşredildiğini; bu ra
porun 96 ncı sayfasında, Anayasanın 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmadan, Türkiye'nin, Güm
rük Birliğine tam üye olamayacağının ifade edildiğini belirtmiştim. Bakın, erbabı mütehassısın ra
porundaki cümle aynen şöyle: "Türkiye'nin AET'ye tam üye olarak katılması halinde Roma Ant
laşmasını ve AET organlarının yapmış olduğu tasarrufları kabul etmesi gerekmektedir. 

Böyle bir kabul, bazı egemenlik yetkilerinin AET organlarına bırakılmasını, bazı yetkilerin ise 
katılmayla birlikte, artık, katılan devlet tarafından kullanılmamasını zarurî kılmaktadır" diye devam 
etmekte ve "Onun için, mutlaka, Anayasanın 6 ncı maddesine, bu açıklık, ya egemenliği düzenle
yen 6 ncı maddeye karşılık olmak kaydıyla, egemenliğin uluslararası kuruluşlara kısmen devredi
lebileceğini öngören bir fıkranın eklenmesiyle sağlanabilir" diye devam etmektedir. 

Demek ki, bir .kere, bizim, topluluğa tam üyeliğimiz, bir anayasa engeliyle karşı karşıya ve 
millî hâkimiyetin bir kısmını, topluluk organlarına devretme meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, burada -ister istemez- acaba, kapitülasyonlar geri mi geliyor diye 
-nitekim, birtakım değerli basın organlarının, çok değerli köşe yazarlarının da ifade ettiği gibi-
Gümrük Birliği Türkiye'yi kapitülasyona mı götürüyor diye birtakım endişeler hâkimdir. Üstelik, 
kapitülasyonlarda o imkânı veren Osmanlı Padişahı, Osmanlı Hükümeti idi; şimdi ise, biz, bunu 
Brüksel'e teslim etmiş oluyoruz. 

Yine, tabiî, insan -ister istemez- Osmanlı'nın yıkılışı dönemindeki mandacılık zihniyeti tekrar 
hortladı mı diyor. Hatırlarsanız, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı sonunda, yıkılma döne
minde, memleketin dört bir taraftan işgal altında olduğu şartlarda, vatanseverler bir taraftan, Mus
tafa Kemalleri, Fevzi Paşaları, diğerleri, sarıklıları, kalpaklıları, Anadolu'da bir millî mücadele ha
reketini yürütmek ve ateşlemek için gayret ederken; yine, o dönemde, birtakım yazarlar birtakım 
çizerler birtakım kimseler de "Biz, kendimizi idare edemiyoruz, bırakalım da Amerikan mandası 
olalım. Bakın, Filipinleri dahi idare ediyorlar; bizi de idare ederler" diye teklifler vardı. Bir kısmı 
da "hayır, Amerikan mandası olmasın, İngiliz mandası olalım, İngiliz Muhipleri Cemiyetini kura
lım" diye yürüyorlardı. İşte, o şartlarda yapılan Millî Mücadeleden sonra, yapılan Lozan görüşme
lerinde -hatırlarsınız- bizim Murahhas Heyet Başkanı İsmet Paşa, Lord Curzon ile müzakere sıra
sında, bazı müstevlilerin, sömürgecilerin bazı taleplerini kabul etmeyince, Lord Curzon her sefe
rinde "İsmet Paşa, İsmet Paşa, bu reddettiğin talepleri şimdi cebimize koyuyoruz; bilahara bunları 
önünüze getirip kabul ettireceğiz" diye ifade etmişlerdi. Maaelesef, yıllar sonra, Türkiye'ye hâkim 
olan Batı taklitçisi iktidarlar zamanında, işte Lord Curzon'un cebine koyduğu, bugün çıkardığı bu 
taleplerin Türkiye'yi bu noktaya getirdiğini görüyoruz. (RP sıralarından alkışlar) Ve üzülerek ifa
de ediyoruz ki, İsmet Paşa'nın partisi de, maalesef, bugün bu talepler karşısında eğilmekte, Türki
ye'yi bir sömürge haline mi getirecek, sömürgeci ülkelerin sömürdüğü bir toprak parçası haline mi 
getirecek; buna da teslim olmaktadır; tabiî, bu, kaderin bir cilvesidir, ayrıca tartışılır. 
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Muhterem arkadaşlar, bir kere, Türkiye üye olmadan ilk Gümrük Birliğine giren ve taviz ve

ren bir ülke olmaktadır. Ben, üyeliğe taraftar olan arkadaşlar için bazı düşünceleri burada arz et
mek istiyorum. Yani, Türkiye, üyelik safhasında pazarlık konusu olacak olan bazı imkânları, daha 
üye olmadan karşı tarafa vermekte ve Türkiye pazarını Batılılara açmaktadır. 1970'li yıllarda çok 
tartıştığımız gibi, onlar ortak, biz de pazar olmaktayız. Gümrük Birliğinin, Türkiye için malî yükü 
vardır. Bu yük, gümrük ve eş etkili vergilerdendir. Maliyenin, takriben 3-4 milyar dolar mertebe
sinde bir vergi kaybı olacaktır. ' 

İkincisi, artan ithalat sebebiyle dış ticaret açıkları büyüyecek, borç artışı artacak ve borçlar se
bebiyle faiz ve taksit borç servisleri artacaktır. Nitekim, 1995 yılı için, Merkez Bankası raporların
da geçen 11 milyar 900 milyon dolar borç faiz ve taksit olarak ödenecektir. Bu, bugünkü parayla 
500 trilyon lira demektir; yani, bu millet, fakru zaruret içindeki bu millet, Batı'lı bankerlere, kurum
lara, 1995 yılında 500 trilyon lira faiz ödeyecek. Tabiî, Gümrük Birliği, artan ithalat dalgası sebe
biyle, daha da çok borçlanmayı getirecek daha da çok yük getirecektir ve tabiî, neticesinde, kapa
nan tesisler ve işsizlik dalgası gelecektir. ' 

Sanayimiz, Gümrük Birliğine hazır değildir; kapasite yönünden, teknoloji yönünden, kalite 
yönünden, girdi maliyetleri yönünden, enerji ve finansman maliyetleri yönünden, bugün, sanayi ve 
iş hayatı, yüzde 230 faizle kredi kullanma durumundadır ve verimlilik (prodüktivite) yönünden, re
kabet ortamlarından mahrumdur; araştırma geliştirme seviyesi bakımından, rekabet imkânlarından 
mahrumdur. Bütün bunlar, İstanbul Ticaret Odasının yapmış olduğu bir araştırmada da, orta ve kü
çük sanayiinin -ki, bu, 100 ve daha altında işçi çalıştıran iş yerleri demektir ki, büyük istihdam ye
ri buralardır- rekabet gücü olmadığını, anket neticesinde ortaya koymaktadır. Neticede, tesisler ka
panır, işsizlik dalgası bir sosyal felaket olarak, dalga dalga, bu memleketin üzerine gelir. 

Diğer taraftan, tarıma baktığımız zaman; tarımımız altyapı bakımından, tohum, verimlilik, su
lama ve diğer ihtiyaçlar bakımından, Toplulukla mukayese edilemeyecek kadar geri seviyededir ve 
Avrupa Birliğinin, tarımda fazlası vardır; buğdayda da, sütte de, süt mamullerinde de, ette de, bü
tün gıda maddelerinde fazlası vardır; milyonlarca ton buğday ihraç eden ve milyonlarca ton gıda 
maddeleri ihraç eden bir Topluluktur. 

Türkiye'nin rekabet şansı olmadığı için, bakınız, son on yılda, bilhassa, bu Gümrük Birliğine 
hazırlık sadedinde yapılmış olan, gümrüklerdeki ve fonlardaki indirim sebebiyle, memleketimiz, 
bugüne kadar, yakın zamana kadar tarım ürünlerinde ihracat yapan, ama, ithalat yapmayan bir ül
ke iken, bugün, ithalat, ihracatla başabaş noktaya gelmiş bulunmaktadır. İstatistiklere açar bakar
sanız, gıda maddeleri ithalatıçok süratle gelişmektedir, 1 milyar doları aşmış bulunmaktadır. Ya
ni, Türkiye'nin gıda maddelerinde, tarım ürünlerinde ihracatının ithalatı karşılama oranı, 1980*1 i 
yılların başında l'e 7 iken, yani, 7 satıp 1 alırken, bugün 1 satıp 1 alma noktasına, takriben başa
baş noktasına doğru yaklaşmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 7'den 1,3'e düşmüş bulunmak
tadır. Tarımımız için de Gümrük Birliği büyük felaket olacaktır. Birtakım çiftçilere ifade edildiği 
gibi, tam üye olunmadığı için, tarım sektörüne Topluluk bütçesinden de katkı sağlanamayacağı için 
Türk tarım sektörü, fevkalade zor şartlarla karşı karşıya gelecektir. 

Ayrıca, Gümrük Birliğine girildiği takdirde, ortak gümrük tarifesine uyum sebebiyle Türkiye 
üçüncü ülkelerden ithalat dalgasıyla karşılaşacaktır. Yine, Topluluğun tercihli ve tavizli ticaretle 
üçüncü ülkelere vermiş olduğu birtakım tavizler sebebiyle, üçüncü ülkelerden ithalatımız artacak
tır. ' 

Yine, Türkiye, dışticarette Avrupa Birliğinin ipoteği altına girecektir. Bundan kastettiğim şu
dur: Bakın, 1980'li yılların başında Topluluğun, Avrupa Birliğinin dışticaretimizdeki payı, yüzde 
30 mertebesinde iken, bugün yüzde 50'yi geçmiş, yüzde 52'ye ulaşmış bulunmaktadır. Bunun ma-
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naşı, iktisatta bir ticaret sapmasıdır; giderek, Türkiye'nin dışticareti Topluluğun ipoteği altına gire
cektir. Yarın herhangi bir siyasî meselede Türkiye, Toplulukla bir ihtilafa düştüğü takdirde, Top
luluk tarafından uygulanacak olan bir ambargo, Türkiye'nin dışticaretini tıkayacak ve Türkiye'yi 
felç edecek, fevkalade zor duruma düşürecektir. 

Yine, Türkiye, Topluluğun karar organlarının dışında kalmaktadır. Ticaretiyle ilgili, gümrük-
leriyle ilgili, çeşitli iktisadî hayatını düzenleyen mevzuatta, Topluluk tarafından alınan kararlara 
uymaya mecbur kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, bütün bunlara baktığınız zaman, Türkiye, bugünkü şartlar itibariy
le, yüzde 160'a varan enflasyon, yüzde 230 mertebesindeki piyasa faizleri, bütçe açıklan, dış borç
ları, iç borçları sebebiyle, Toplulukla Gümrük Birliğine müsait iktisadî şartlarda da değildir. 

Muhterem arkadaşlar, diğer taraftan, Avrupa Birliği, 1963'te başlayıp, 1995'e kadar devam 
eden bu hazırlık döneminde ve geçiş döneminde, Türkiye ile olan münasebetlerinde dürüst davran
mamıştır. Türkiye, bugün, gümrüklerini yüzde 10 ila 20 mertebesine indirdiği halde ve bütün ko
rumaları yüzde 19.8 mertebesine ithalatta indirdiği halde -toptan olarak söylüyorum- ithalatını li-
bere ettiği halde, Topluluk, maalesef Türkiye'ye karşı mükellefiyetini yerine getirmemiştir. Nedir 
bunlar; bakınız, Ankara Antlaşmasında ve Katma Protokolde ifade edildiği üzere, Topluluğun Tür
kiye'ye malî yardım yapması gerekmektedir. İlk üç protokolde yapılan malî yardım, toplam 900 
milyon dolar mertebesindedir; ancak, aynı Topluluk, Gümrük Birliği safhasında, Yunanistan'a 35 
milyar dolar, İspanya'ya 51 milyar dolar, Portekiz'e 17 milyar dolar yardım yapmış bulunmaktadır. 
Yine, Topluluk, Türkiye'nin ihracatının geliştirilmesi gerekirken, Ankara Antlaşması ve katma pro
tokolde hükümleri bunu amir bulunmaktayken, maalesef, Topluluk, Türkiye ihracatını, Türkiye'nin 
mukayeseli olarak üstünlük sağladığı sektörlerde, devamlı tıkamış bulunmaktadır; nedir bunlar: Bi
zim tekstil ihracatımıza uyguladıkları kotalar, antidampinğ vergileri, antisübvansiyon gibi, maale
sef Türkiye'nin ihracatını tıkayan hususlardır. 

Topluluk, Türkiye'nin tarım ürünlerine gümrükleri kademeli olarak 1 Ocak 1987'de kaldırmış 
bulunmaktadır; ancak, bunlar kâğıt üzerinde kalmakta, üçüncü dünya ülkelerine uyguladığı taviz
ler, Türkiye'nin Topluluğa tarım ürünü ihracatını engellemektedir; yani, Topluluk, kağıt üzerinde 
yazılı olan mükellefiyetlerinde, birtakım hileye ve desiseye sapmakta ve Türkiye ile ortaklığının 
şartlarına dürüst olarak riayet etmemektedir. 

Bir diğer husus da, Topluluğun, Türkiye'nin işgücünün serbest dolaşımını engellemesidir. Ant
laşmalara göre, 1986'da başlaması gereken serbest dolaşım, maalesef, bugüne kadar uygulanma
mıştır. . 

Muhterem arkadaşlar, 1963'ten 1995'e geldiğimiz Toplulukla 32 seneyi, 30 seneyi mütecaviz 
bu işbirliği safhasında ne yaptık; size rakamlarla arz edeyim. Bakın, 1963-1993 yılları arasındaki 
Toplulukla ticaretimizin rakamlarını çıkardım; nedir bunlar: 1963'ten 1993'e 30 yılda Topluluktan, 
97 milyar dolarlık ithalat yapmışız, 68 milyar dolar ihracat yapmışız, 29 milyar dolar bizim dışti-
caretimiz Toplulukla açık vermiş. Demek ki, burada yapısal bir dengesizlik var. Devamlı Toplu
lukla münasebetlerimiz Türkiye'nin aleyhine çalışmış bulunmaktadır. Sadece 1993 yılı için Toplu
luktan 13 milyar dolarlık ithalat, 7 milyar dolarlık ihracat ve takriben 6 milyar dolarlık dışticaret 
açığı var. Bu ortaklık kime yarıyor soruyorum muhterem arkadaşlar? 

Şimdi, birtakım parti temsilcisi arkadaşlar, efendim, biz burada üyeliğe taraftarız; ama, güm
rük birliğine de taraftarız, gümrük birliğinin şartlan şu olsun... Yani, bizi tabuta sokacaklar da, ta
butun yüksekliği, eni boyu ne olsun, siz bunu tartışıyorsunuz burada. Bizim söylediğimiz, gelin bu 
tabuta girmeyelim. 
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Muhterem arkadaşlar, Türkiye'ye söylenen bir yalan daha var, onu burada ifade etmek zorun

dayım. Nedir o; gümrük birliğine girersek ucuzluk gelecek deniliyor. Nasıl gelecek; bakın, Toplu
luğa ait bütün gümrükler eş etkili vergileri yüzde 10, yüzde 20 mertebesine kadar indirdik. Bugün 
Türkiye'de ucuzluk mu var?.. Soruyorum, bugün Türkiye'de ucuzluk var mı, niye yok; çünkü, siz 
Topluluktan ithalat dalgası gelince, ithalat artınca nasıl finanse edeceksiniz bunu; ya tekrar milyar
larca, on milyarlarca dolar borç alacaksınız, faiz ve borç batağına girmeye devam edeceksiniz ve-
ya ithalata hücum olmasın diye kurları yükselteceksiniz, ithal mallarını pahalılaştıracaksınız. İşte, 
bugün Türkiye'nin yaşadığı manzara bu... 

BAŞKAN •- Sayın Ayhan, son dakikanız efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, AB'den Türkiye'ye karşı daima hasma-

ne tavır var. Satırbaşları halinde geçiyorum. Kıbrıs meselesini değerli hatipler çok güzel anlattılar, 
ben o konuya girmiyorum. Ermenilerle ilgili destekleri var; Kıbrıs meselesi malum, Bosna'daki ta
vırları var; Azerî-Ermeni ihtilafmdaki tavırları var. Türkiye üzerine Ermeni emellerine desteği var 
ve Türkiye'de teröre destekleri var. 

Şimdi sözümü bitirirken şunları' söylemek istiyorum; yani, biz niye Türkiye'nin Gümrük Bir
liğine ve Avrupa Birliğine girmesine karşıyız; bizim değerlerimiz farklı, eksen takımı farklı eksen 
takımı. Bakın, inanç ve değerlerimiz farklı. • 

Geçen konuşmamda Ekonomist Dergisinin bir makalesini anlatmıştım, orada bir yerde "siz 
Topluluğa girmek için çok dindarsınız" diyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu millet Müslüman olmak istiyor, bu millet Müslümanlığı seviyor, Müslümanlığı yaşamak 

istiyor, Topluluk ise "Müslüman olursanız bize üye olamazsınız" diyor. 
Almanya Başbakanı Kohl'ün bir demeci var, "Topluluk bir Hıristiyan kültürünün ürünüdür" 

diyor. Topluluğun başkanlığını yapmış komisyon başkanı Jacques Delors'un üç defa beyanı var: 
"Hıristiyanlık ve Musevî kültürüne dayalı bir Topluluğuz, sizin bizde yeriniz yok" diyor. Avrupa 
Parlamentosunda -İngiliz eski parlamenteri- Richard Balfe'm demeçleri var; onlara girmiyorum. 

Bakın, geçenlerde bir soru önergesi verdim; bu Hükümetin bir bakanı, 14.Aralık,1994'te bir 
tebliğ neşretti. Tebliğde, köylerde içki satışına ruhsat yermek ve serbest hale getirmek istiyor. Ben, 
bunu bir soru önergesiyle sordum; "Niye verdiniz bunu; köylerin, küçük yerleşim yerlerinin ahla
kını, yapısını tahrip edeceksiniz" dedim. Gelen cevap "vermeye mecburuz efendim" diyor sayın ba
kan cevabında -ismini vermeyeyim- "çünkü, Avrupa Birliğine aday üyeyiz, Avrupalılara hesap ve
remeyiz" diyor. İşte, Avrupa'ya, Topluluğa girdiğiniz zaman, Türkiye'nin ahlakını bu hale getire
ceksiniz. 

Tabiî, Topluluk, Türkiye'ye "fazla dindar" deyince; bu sefer Sayın Başbakan ve bazı yetkililer 
"aman bizi alın; bizde dindarlık gelişiyor, köktendincilik gelişiyor, tekrar Viyana kapılarına dinî te
rör yaklaşır" diye, haşa Osmanlı dönemini de itham eden, ecdadımızın geçmişte İslama ve bu mil
lete yaptığı yüce hizmetleri de mâhkum eden bir üsluba sahip oluyorlar. 

İşte, bütün bunlar, bizim Toplulukla aramızdaki farklardır. Bizim, Türkiye olarak Topluluğa 
girmemiz de mümkün değil Gümrük Birliğine girmemiz de mümkün değil. İnşallah, biz, İslam ül
keleriyle İslam Ortak Pazarı, İslam Savunma Paktı ve inşallah İslam Birleşmiş Milletleriyle, üçün
cü dünya ülkelerinde İslam Topluluklarının bugün çektikleri zulümleri engelleyici, önleyici yeni 
bir güç merkezi olacağız. Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir; hatırlayacaksınız, akşamdan önceki 

çalışmamız saat 17.00'ye kadardır; ancak, üzerinde müzakereleri yürüttüğümüz iş de bitmek üze
redir, Binaenaleyh, bu işin bitimine kadar süre uzatımını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Tutu; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Avrupa Birliği ile Türkiye arasında oluşturulacak olan Gümrük Birliği konusunda açılan ge
nel görüşmeyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınız
dayım; Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği 
oluşturulması yeni bir olay değildir; Avrupa Birliğiyle, otuz yıldan fazla bir geçmişe sahip bulunan 
ortaklık ilişkilerimizin, anlaşmalarımızda öngörülmüş olan bir aşamasıdır. 

Türkiye Cumhuriyetinin, kurulduğu tarihten beri izlediği dış politikanın en önemli unsurların
dan biri, Batı' yla ilişkilerin geliştirilmesi olmuştur. Avrupa Topluluğu ile 1963 yılında imzalanan 
Ankara Antlaşması, cumhuriyetimizin bu temel siyasî tercihinin doğal bir sonucudur. Bu çerçeve
de, Avrupa Birliğine tam üyelik hedefimize bağlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. 

Gözden kaçırılmaması gereken diğer bir nokta, Avrupa Birliğiyle, giderek, güçlenen ilişkiler 
kurmanın ekonomik bir zorunluluk haline gelmiş olmasıdır. Bugün, Avrupa'da ve Avrupa'nın çev
resinde bulunan bütün ülkeler, Avrupa Birliğiyle ayrıcalıklı ilişkiler kurmak için yarış içindedir. 
Bütün bu ülkeler, dünyada oluşan üç ekonomik bloktan birinin dışında kalmanın, pazarları kaybet
mek anlamına geleceğini bilmektedirler. Bu nedenle, bugünkü ve daha önceki hükümetlerin, Av
rupa Birliğiyle ilişkilerin geliştirilmesi için harcadığı çabaları destekliyoruz. Gümrük Birliği, bu 
ilişkilerimizin geliştirilmesi için, karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu bir araçtır. 

Türkiye'nin, Avrupa Birliğiyle Gümrük Birliğini tesis etmek için, önemli fedakârlıklarda bu
lunmakta olduğu doğrudur. Böylece, şimdiki koruma duvarları kaldırılarak genç sanayimiz Avru
pa ile rekabet etme durumuna gelecektir. Üstelik Türkiye, tam üye olmadan Avrupa Birliği ile 
Gümrük Birliğine giden yegâne ülke durumunda olacaktır. Avrupa Birliği ile daha önce Gümrük 
Birliği yapmış olan ülkeler tam üyeliğin verdiği avantajlardan yararlanmışlar, Topluluğun kendile
rine tahsis ettiği büyük malî kaynaklar sayesinde kayıplarını en hafif şekilde atlatabilmişlerdir. 
Gümrük Birliğinin tamamlanmasıyla bizim için yeni bir dönem açılacaktır, ilişkilerimiz her yönüy
le gelişecektir, yıllardır çalıştırılmayan malî işbirliği yeniden başlayacaktır. Bu ortam, ilişkilerimi
zin tam üyeliğe doğru geliştirilmesi için gerekli yapının ortaya çıkması bakımından yararlı olacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tam 
üyelik müracaatı konusunda ileri adımlar atmış, son olarak da Yunanistan'ın ısrarı üzerine, Türki
ye ile Gümrük Birliğine gidilmesine karşılık Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle tam üyelik müzake
relerinin başlayacağı tarihin belirtilmesi noktasına kadar gelmiştir. Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine üye
liği, ancak, Ada'daki iki toplumun rızasıyla mümkün olabilir. Halbuki, Güney Kıbrıs Rum yöneti
minin tam üyelik başvurusu, Kıbrıs Türk Toplumunun oluru alınmadan yapılmıştır. Bu, Kıbrıs 
Cumhuriyetini kuran anlaşmalara aykırıdır. Kıbrıs'ta uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan den
geler ve kurallar vardır. Bölgede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengenin korunması gerekir. 
Bu denge bozulduğu takdirde beraberinde başka sorunları da getirecektir. Bu durum, Türk-Yunan 
ilişkileri açısından da yararlı olmayacaktır. 

Türkiye, bugüne kadar Avrupa Birliğinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tam üyelik başvu-
rusundaki tutumunun neden olacağı tehlikeli sonuçlara dikkat çekmiştir. Bütün bu gelişmeler için-
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de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yalnız bırakmamız söz konusu değildir. Hükümetimiz, bir ol
dubittiyle karşılaşılması halinde, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti ile bütünleşme yönünde gerekli 
adımların atılacağını açıklamıştır. Bu açıklamadan memnuniyetimizi, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu olarak çeşitli vesilelerle dile getirmiş bulunmaktayız. 

Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile kuracağı Gümrük Birliği iki tarafı birbirine yakınlaştıracak ve 
sorunlarımızın anlayış içinde ele alınacağı bir diyalog ortamı yaratacaktır. Bu ortamda, Kıbrıs so
runuyla ilgili görüşlerimizi ortaklarımıza daha iyi anlatabileceğiz. Böylece, Kıbns sorununa çözüm 
arayışına birlikte katkıda bulunabileceğimizi ümit ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekileri; Avrupa Parlamentosunun insan haklan konusundaki 
eleştirilerini, içişlerimize kanşmak olarak tanımlayanlayız. Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası 
antlaşmalar, insan haklannı, artık bir ülkenin içişi olmaktan çıkarmıştır. Kaldı ki, ülkemizdeki in
san haklarının bulunduğu konumdan hepimizde şöyle ya da böyle yakınmaktayız. Anayasamızın ve 
çeşitli yasalanmızın içerdiği antidemokratik hükümlerin hukuk düzenimizden ayıklanmasını isti
yoruz. Bu noktada en önemli görev Yüce Meclisimize düşmektedir. Türkiye, iç barışını, halkının 
refah ve mutluluğunu, daha fazla özgürlüklerin bulunduğu bir ortamda sağlayabilir. 

Değerli milletvekilleri, şunu kuvvetle vurgulamak isterim ki, Gümrük Birliğini, bizi tam üye
lik hedefimizden saptıracak bir olgu olarak görmüyoruz; aksine, tam üyelik yolumuzu kısaltacak 
bir araç olarak değerlendiriyoruz. 

Bildiğiniz gibi, 6 Mart 1995 günü Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin toplanarak, 
Gümrük Birliğine ilişkin karan alması beklenıriektedir. Yunanistan'ın, Gümrük Birliğine geçiş ka
rarının alınmasını engelleyen tutumunda değişiklik sağlandığı yönünde duyumlar alınmıştır. Bu so
nucun açıklık kazanmasını ve teyit edilmesini umuyoruz. 

Türkiye'nin daha önce açıklamış olduğu tutumunda bir değişiklik olmamıştır. Hükümetimiz, 
Avrupa Birliği ile ortaklık ilişkilerini, yasal zemininde, asıl hedefine doğru geliştirme iradesine sa
hip olduğunu, her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa Birliği içindeki engellerin bu şekilde aşılma
sından ancak memnuniyet duyarız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gümrük Birliğine öngörüldüğü şekilde geçildiği takdir
de, bizim de üzerimize düşen yükümlülükleri zamanında yerine getirmemiz ve Avrupa ile bütün
leşmemize yardımcı olacak önlemleri bir an önce almamız doğru olacaktır. Bu konuda Meclisimi
ze büyük görev düşmektedir. Hükümetimizin bu amaçla getireceği önerileri, Yüce Meclisimizin 
destekleyeceği ümidiyle sözlerime son veriyor, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına Yüce 
Meclisi en içten saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tutu, özel teşekkür ediyorum; sağ olasınız efendim. 

ALİ İBRAHJM TUTU (Erzincan) - Kısa ve öz. 

BAŞKAN - Kısa olduğunu biliyorum efendim. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Ve öz efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi söz sırası Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Kiler-

cioğlu'nun. 

Buyurun Sayın Kilercioğlu. 
Sayın Kilercioğlu çok daha öz ve kısa konuşurlar; kendilerini öyle tanıyorum. 
Buyurun efendim. 
DYP GURUBU ADINA ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Konuşmama başlamadan evvel bendeni önceki konuşmacı arkadaşlarımızdan bazıları, Kıb

rıs'ın elden gittiği konusunda çok ciddî sözler söylediler; bu şekildeki sözler, halkımızı incitebilir-
hemen, şunu açık olarak belirteyim ki, Kıbrıs, Türk Milletinin yüce ve millî bir davasıdır. Bu ulu
sal davadan, Türk Milleti, tarihinin hiçbir döneminde vazgeçmemiştir; bunun için Türk Milleti şe
hit vermiştir; Türk Milleti bu davasına sahiptir. Onun için, sözlerime başlamadan evvel belirteyim 
ki, Kıbrıs davasına, bugünkü Hükümetimiz de tam anlamıyla sahiptir ve bunu müteaddit defalar da 
açıklamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Avrupa Birliğine girme konusundaki siyasal arzusunu otuzi-
ki yıl önce, Ankara Antlaşmasıyla belirlemiştir. 1973'te yürürlüğe girmiş olan Katma Protokolle de 
Gümrük Birliği için, yirmiiki yıllık bir geçiş dönemi tanınmıştır. Burada, bir noktanın altını çizmek 
istiyorum: Bu aşamada mesele, Gümrük Birliğine girip girmeme tartışması da değildir; asıl sorun, 
Gümrük Birliğine girişin koşullarının ve zamanlamasının belirlenmesi ve hazırlıklarımızın istenen 
seviyede -ki, burada, birçok değerli konuşmacı, bunları açık olarak belirttiler- tamamlanmasıdır. 

Gümrük Birliği, aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamını ve dış po
litikasını yakından ilgilendiren hayatî bir konudur. Bu bakımdan, Yüce Meclisimizde, konunun her 
yönüyle tartışılması çok yerinde, uygun bir karardır. Hemen belirtmeliyim ki, Gümrük Birliği, her 
şeyden önce ülkemiz ile Topluluk arasında imzalanan, Yüce Meclisimiz tarafından onaylanmış bu
lunan ve antlaşmalardan kaynaklanan bir konudur. Burada, önemli olan husus, biraz önce de belirt
tiğim gibi, Türkiye'nin menfaatlannın en iyi şekilde korunmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, tarihin her döneminde, komşuları ve tüm dünyayla dostane 
ilişkiler ve işbirliğinde bulunmuştur ve bulunmaya da büyük gayret göstermektedir; bu arada, Ba
tı ve diğer bazı bölge ülkeleriyle, siyasî, savunma ve ekonomik paktlar seviyesinde ilişkiler kurmuş 
ve bu kuruluşlar içinde de bulunmaktadır. Bu anlamda, Batı ile ve özellikle Avrupa ile siyasî, eko
nomik, ticarî ve güvenlik konularında ilişkilerimizi hep önplanda tutmuşuzdur. Bu durum, sadece, 
Türkiye'nin güvenliği veya jeostratejisinin gündeme getirdiği bir sonuç değildir; bütünleşmenin ya
nında, ekonomik ihtiyaç ve beklentilerin de bir neticesidir. • 

Gümrük Birliği, dünyanın güçlü ekonomik yapısını, büyük pazarını ve teknolojisini oluşturan 
Avrupa Birliğiyle bütünleşmemiz ve tam üyeliği gerçekleştirmemiz yolunda atılmış, en önemli, ile
ri bir adımdır. Ayrıca, bu bütünleşmenin, komşularımızla, bütün Türk cumhuriyetleriyle, Ortadoğu 
ülkeleriyle ekonomik ve siyasî ilişkilerimizi daha da güçlendireceğinden bir şüphemiz yoktur. El
bette ki, uluslararası ilişkilerde önemli olan husus, karşılıklı menfaatlardır. Önemli olan, Türki
ye'nin menfaatlannın daha ağır basmasının sağlanmasıdır. 

Gümrük Birliğinin, uzun vadede, özet olarak, sanayimizin gelişmesine, verimliliğinin artma
sına katkıda bulunacağı aşikârdır. Rekabet gücünü artıracak teknolojiye katkısı yanında, maliyetle- / 
rin düşmesine ve neticede Türk tüketicisine de yardımcı olacaktır. Yapılan araştırmalar, Gümrük 
Birliğine girmeye hazırlanan Türk imalat sanayiinin, Avrupa ile rekabete sınırlı ve ölçülü düzeyde 
hazır olduğunu, Avrupa Birliği ülkeleriyle tam rekabet için, ekonomik istikrarın sağlanması gerek
tiğini de göstermiştir. Elbette ki, bazı hazırlık isteyen konular da mevcuttur. 

Geniş birkısım sanayici kitlesinin rekabete hazır olduğu belirlenmiş olmakla birlikte, bazı has
sas noktaların varlığı da söz konusudur. İmalat sanayii sektörünün olumsuz yönde etkilenmemesi 
için bazı önlemlerin hemen alınması da, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur: Aynı şey
ler, tarım, hatta hayvancılık ve gıda sektörleri için de söz konusudur. 

Değerli milletvekilleri, Yunanistan'ın Gümrük Birliği vetosunu kaldırması için daha önce ileri 
sürdüğü şartlar arasında, Yunan tekstil ürünlerinin Türk ürünlerine karşı korunması ve Türkiye'ye 
yapılacak yardım miktarında indirim yapılması talebinde bulunması, dikkat çekici bir konudur. 
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Tarafların, bütün bu hususları çok iyi incelemesinde, değerlendirmesinde ve gereken tedbirle

rin de süratle alınmasında menfaati arımız vardır. 
Burada, Gümrük Birliğine giderken, Türkiye'nin menfaatinin korunması kadar, Topluluğun 

Türkiye'ye karşı uyguladığı yönteme ve gündeme getirdiği bazı şartlara da, önemli bir nokta ola
rak, özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Diğer bir deyimle, Avrupa Birliğinin, Türkiye'nin tam 
üyeliği konusunda bugüne kadar net bir tutum sergilememesi dikkat çekicidir. Gümrük Birliğine 
girişin önüne bazı engeller konulurken, Türkiye'nin, Avrupa Birliğiyle tam üyeliği gerçekleştiril
meden ve önünde bazı perdeler mevcutken Gümrük Birliğine kabulü öngörülen tek ülke olduğunu 
arkadaşlarımız, üzerinde önemle durarak belirttiler. Diğer yandan, tam üyelik olmadan, bu kabul
lerin, bazı konularda menfi yönde etkileri olacağı da şüphesizdir. Diğer bir deyimle, Avrupa'daki 
gümrük tarifeleri dolayısıyla, karar alacak organlar içinde olmadığımızı da burada dikkatle vurgu
lamak isterim. Gümrük Birliğinin kendi içerisinde aldığı gümrük tarifeleri kararlarının üçüncü ül
kelerle ilgili alacağı kararlala uyumlu olma zorunluluğunu da hatırlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, Gümrük Birliğine kabulüne karşılık Kıbrıs'ın Avrupa Bir
liğine kabulü için giriş görüşmelerine başlanılması hususunda taviz verdiği konusundaki söylenti
lerin ve değerlendirmelerin gerçekle bir ilişkisi olmadığını burada belirtmek isterim. Biraz evvel de 
söylediğim gibi, Türkiye'de, bugünkü Hükümetimiz başta olmak üzere birçok kişi, bunu müteaddit 
defalar açıkça söylemişlerdir. Kıbrıs'ta bir taviz söz konusu değildir. Önemli olan, iki halkın 1974 
yılı öncesine dönülme imkânlarının, o şartları kaldıracak bir yapının ve Türkiye'nin temel görüşle
ri içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Halkının onaylayacağı bir yaşamın mevcudiyetidir. Yoksa, Kuzey 
Kıbrıs, geçmişte olduğu gibi bugün de, Anavatanıyla en güçlü bağlarla bağlıdır. 

Burada bir noktayı belirtmek istiyorum: 1960 Antlaşmasında, her iki garantör ülkenin dahil ol
madığı ekonomik ve diğer kuruluşlar içerisine Kıbrıs'ın alınamayacağı maddesi vardır. Evet, değer
li arkadaşlarım, bu madde, bugün elimizde en kuvvetli bir tutamaktır; ama, unutmayalım ki, geç
mişte birçok hükümet, 1960 Antlaşmasının yırtıldığını, bir tarafa atıldığını söylemekten de geri kal
mamıştır. , 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin Gümrük Birliğine kabulünün, bugün, önüne konan bazı ya
bancı unsurlar da vardır. Sadece Kıbrıs değil -biraz sonra onlara da temas edeceğim- insan haklan 
ve demokratikleşme konuları da gündemdedir. Gerek Türkiye ve gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti, konuyu her defasında bu açıklıkla gündeme getirirken, Avrupa Birliğince, iki toplum ara
sındaki sorunların halledilmesi, hatta daha ileri gidilerek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorun
ların halledilmesi Topluluğa tam üyelik açısından bir şart olarak, zaman zaman gündeme getiril
miş; ama, bunlar karşısında 1991'lere kadar da ciddî çıkışlar olmadığı hepimizce hatırlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Toplulukça, Türkiye'nin Gümrük Birliğine girişi için Yunan engelinin 
aşıldığına dair bazı açıklamalar, maalesef, yapılmaktadır. Bu açıklamalar "bunun için Yunanistan'a 
ne tavizler verilmiştir; bunlar hangi koşula bağlıdır" sözlerini de,ıbir noktada, kendiliğinden gün
deme getirmektedir. Topluluk yetkililerinin, Kıbrıs'ın tam üyeliğinde her iki toplumun da yararlan
ması tek koşuluna, iki tarafın bir araya gelmesi ve tarafların soruna bir çözüm yolu bulması gerek
tiğine dair açıklamalar yaptığı da açıktır. Kıbrıs sorununa, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve ta
raflar arasında sürdürülen görüşmelerle çözüm aranmaktayken, bunun Avrupa Topluluğu platfor
muna çekilmesi de dikkat çekici bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Gümrük Birliğine girişimizle ilgili olarak, biraz önce arz ettiğim 
hususlarda Kıbrıs sorunu, özellikle Yunanistan tarafından ortaya atılmış ve maalesef, Topluluk 
üyeleri de Yunanistan'ın her zaman olduğu gibi bu şımarık çocuk karakterine taviz vermişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, burada bir noktaya daha temas etmek istiyorum: Kıbrıs'ın Topluluğa 
üyeliği konusunda mevzubahis olan -sadece benim şahsî kanaatim değildir- Kıbrıs'ın tümüdür ve 

- 3 0 8 -



T.B.M.M. B : 8 1 1 .3 .1995 0 : 4 
bu konunun da vuzuha kavuşturulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bazı değerlendirmelerde yan
lış noktalara doğru da gidebiliriz; ama, bir gerçek var ki, 6 Şubat 1995'te yapılan, Dışişleri Baka
nımızın katıldığı toplantılarda, konu, büyük bir açıklıkla gündeme getirilmiştir ve Kuzey Kıbrıs'ta 
yapılan değerlendirme toplantılarında, hepimizin şüphesini zail edecek, kaldıracak -konuşmalar, 
değerlendirmeler değil-kararlar alındığı da bilinmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye olmadıkça, Kıbrıs'ta Türkiye'nin 
kabul ettiği bir çözüm sağlansa bile, Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine tam üye olarak alınmasını kabul et
mek mümkün değildir. Eğer, Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye olmamışsa, Kıbrıs Türk Halkının 
Türkiye ile irtibatı elbette ki kesilecektir. Bunun diğer bir deyimle anlamı, dolaylı bir enosis'tir. Bu
nu, Türkiye, Yüce Meclisimiz çok açık olarak bilmektedir. Onun için, diyorum ki, Kıbrıs'ta taviz 
vermek mümkün değildir. (DYP sıralarından alkışlar) Bu, Ada'yı bölünmeye götürür ve barışa in
dirilecek en büyük darbedir. Bunun içindir ki, Hükümetimiz de, bu gibi gelişmeler karşısında, 
Ada'nın alacağı kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türkiye ile olan ilişkisi konusunda -
çok açık olarak söylenmiştir; bunu, müteaddit defalar tekrar ettik- Yavru Vatanla Türkiye'nin en
tegrasyonu sağlanacaktır... Bu konu gayet açıktır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun).- Bu sözleri ileri sürenlerden bir tanesi bile şimdi bu salonda 
yok sayın hatip. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Sizinkiler nerede?!. 

ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliğinin bu gibi tu
tumuna, bu gibi konulara elbette ki, tarihin her devrinde, siyaset sahnesinde, masalarda rastladık. 
Şunu da açıkça söyleyeyim ki, Türkiye, zaferleri meydanlarda kazanmıştır; ama, siyaset masaların
da bazı kayıpları olmuştur. Bundan, Türk Milleti ve Yüce Meclis ders almıştır. Onun için, Kıbrıs 
üzerindeki bütün tereddütleri hepimizin atıp, geleceğe daha güvenle bakmak mecburiyetimiz var
dır, değerli arkadaşlarım. 

Burada, diğer bir konuya daha temas edeceğim. Bu da, iki sunî unsurun Toplulukla aramıza 
konulmasıdır. Bunlardan bir tanesi, insan hakları, diğeri de demokratikleşme... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliğine hangi hükümler 
çerçevesinde girdiği ve gireceği açıktır. Türkiye, bunun dışında, sunî olarak yaratılan bazı unsurla
rı tartışma konusu yaptırmayacağı gibi, başka bir konunun da ele alınmasını kesinlikle reddetmeli
dir. Kıbrıs, insan haklan ve demokratikleşme konularında Türkiye'nin tutumu gayet açıktır. Kıbrıs 
sorunu -biraz önce sizlere arz ettim; bir noktayı da belirtmek istiyorum- 1974 yılında, Barış Hare
kâtıyla halledilmiştir. Türkiye'nin Kıbrıs sonınu diye bir sorunu yoktur; varsa, bu sorun Yunanis
tan'ın sorunudur, Kıbrıs Rumlarının sorunudur. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Doğru da... Şimdiye kadar bu niye söylenmedi? , 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) - Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin na

sıl bir hal tarzı aradığı da gayet açıktır. Bu hal tarzı hepimizce biliniyor, Yüce Türk Milleti tarafın
dan biliniyor. Meclis, buna, her yönüyle sahiptir. O bakımdan, bunun üzerinde tartışmaya da ihti
yaç yoktur. Biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu inançla, bu fikirlerle yoldayız ve bu konumu
za da bu şekilde bakmaktayız. Bu konuda Hükümetimizin yapacağı bütün çalışmalarda da yanın-. 
dayız ve onu destekliyoruz. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Hükümet sizi dinlerse... 
BAŞKAN - Sayın Kilercioğlu, toparlar mısınız efendim. 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, insan hakları konusuna gelin

ce... Maalesef, bu konu zaman zaman saptırılmaktadır. Türkiye'nin, Olağanüstü Hal Bölgesinde te-
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rörle mücadele ettiğini daima hatırlamalıyız. Bunun dışında, eğer, insan haklarından şikâyet eden
ler varsa, Bosna'ya uzansınlar, Azerbaycan'a uzansınlar, Çeçenistan'a uzansınlar, Ortadoğu'ya 
uzansınlar, gitsinler... Özellikle Batı'ya sesleniyorum: Batı'nın, bu acizliğini, bu sessizliğini göre
rek, Türkiye'nin kendi iç meselesi olan bir konuda daha hassas olması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu gidişle, 6-7 Martta Ortaklık Konseyi toplanacaktır. Yunanistan'ın, 
Türkiye'nin Avrupa Birliğine girişi karşısında takındığı tavrı da, maalesef, üzüntüyle karşılamakta
yız. Yunanistan, bunu bir fırsat bilerek bazı şartları gündeme getirmiştir ve maalesef Topluluk da 
bize zaman kaybettirmiştir; ama, artık, Türkiye gerçekleri bugün geçmişe nazaran daha açık olarak 
görmektedir. O bakımdan geleceğe daha ümitle bakıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi, Türkiyemizin geleceği parlaktır. Sahip olduğu
muz genç nüfus, coğrafyamız, kaynaklarımız, dostalarımızın da düşmanlarımızın da odak noktası 
haline gelmiştir. Bunları çok iyi değerlendirmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bir noktayı, tekrar belirtmek istiyorum; Birleşmiş Milletler gö
zetiminde yıllardır devam eden görüşmelerin, Avrupa Birliği tarafından bir gözlemci atanmasıyla 
başka istikametlere doğru çekildiği bir gerçektir. , 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi şu şekilde tamamlayacağım: Sahip olduğu büyük pazar gücü 
yanında, gelişen dünya koşullan içinde jeopolitik açıdan arz ettiği önemin verdiği pazarlık gücünü 
de, Türkiye'nin, çok iyi kullanması lazım. Ayrıca, eksiklerimiz zaman varken giderilmeli, gereken 
tedbirler ortaya konulmalı ve eksikler tamamlanmalıdır. DYP Grubu olarak, ulusal menfaatlarımı-
zın korunması ve idamesinde daima Hükümetimizin yanında ve desteğinde olduğumuzu da belir
tir; Yüce Heyetinize sayıgılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kilcrcioğlu, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakan, söz talebiniz var mı, olacak mı? 
DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO - Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Avrupa Birliği ülkeleriyle yaklaşan Gümrük Bir
liğini ele almak için yapılan toplantının sonuna geldik. Öncelikle, Kıbrıs konusunda yapılmış olan 
eleştirileri ve sunulan görüşleri yanıtlamak istiyorum. 

Gümrük Birliği ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Avrupa Birliğine üye olmak için yaptığı 
müracaat arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Ortada iki farklı konu vardır. Kıbrıs Türk tarafı ve 
Türkiye, başından itibaren, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyeliği için yapmış olduğu müracaata, 
her aşamada, hukukî ve siyasî bakımdan itiraz etmiştir. Bunun, 1960 antlaşmalarıyla bağdaşmadı
ğını, gerekçeleriyle birlikte, Avrupa Birliği organlarına ve Avrupa Birliği ülkelerine açıklıkla an
latmıştır. Bugün, farklı bir yaklaşım içinde değiliz. 

Kıbrıs'ta bir çözüm olmadan, bölünmüş bir ülkeden birinin Topluluğa alınması, çözüm çaba
ları için bir engel teşkil edebileceği gibi, Ada'da mevcut bölünmeyi daha da derinleştirecektir. Yıl
lardır, garantör ülke olarak Türkiye, bu konu üzerinde dikkatle durmaktadır. Bizden önceki hükü
metler gibi, Hükümetimiz, bu yönde kararlıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs, bizim için ulusal bir davadır. Hükümetimiz, Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinin her yönde desteklenmesi ve antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükle
rinin yerine getirilmesi için kararlıdır. Biz, her zaman, Kıbrıs'ta yaşayabilir bir çözümün, Kıbrıs'ta
ki iki halkın ve onları temsil eden iki ayrı yönetimin hür iradesiyle ortaya çıkarılmasını istedik. 
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Kıbrıs'ta, dili farklı, dini farklı, kültürü farklı iki farklı toplum yaşamaktadır. Bu gerçeği her

kes kabul etmektedir. Bu özelliği dikkate almayan bir çözüm ne gerçekçi olabilir ne de kalıcı ola
bilir. Bugün, dün olduğu gibi, Hükümetimizin, Türkiye için bu konuda verebileceği hiçbir ödün 
yoktur. Burada, gücümüzü, Türk Ulusundan ve onun iradesini temsil eden Yüce Meclisten almak
tayız. 

Avrupa, Türkiye'nin dış dünyayla ilişkilerinde her zaman önemli bir yer tutmuştur. Özellikle 
cumhuriyetin kuruluşunu izleyen yıllardan itibaren, Avrupa ülkeleriyle, giderek yoğunlaşan, geli
şen siyasal, ekonomik, iktisadî, sosyal ve kültürel ilişkiler içinde olduk. Bu ilişkiler* ulusumuzun 
çağdaşlaşma konusunda yüz yılı aşan çabalarının doğal bir devamı niteliğindedir. Çoğulcu demok
rasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramlar, birlikte kabul ettiğimiz temel değerlerdir. Bu 
yönde temel seçimini yapmış olan ve Batıyla ilişkilerine dış politikasında kalıcı bir yer vermiş olan 
ülkemizin, Avrupa Birliğinin kurulması amacıyla ortaya çıkan hareketlere kayıtsız kalması şüphe
siz düşünülemezdi. 

Nitekim, 1963 yılında, Türkiye, Avrupa Topluluğu ile bir ortaklık bağı kuran Ankara Antlaş
masını imzalamıştır; 1970 yılında Katma Protokol imzalanmıştır. 1980'lerin başında durgunluk 
devresine giren ilişkiler, nihayet, 1987 yılında, Hükümetimizin Avrupa Topluluğuna tam üyelik 
başvurusunda bulunmasıyla da yeni bir dönem başlamıştır. Topluluğun, Lizbon ve Kopenhag zir
veleri sonucunda yayımlanan bildirileriyle, Avrupa'daki yeni gelişmeler çerçevesinde, ülkemizin 
kazandığı büyük önem kabul edilmiş ve ortaklık ilişkilerini Ankara Antlaşmasında belirlenen pers
pektife uygun olarak geliştirme ve Gümrük Birliğini tamamlama iradesi ortaya konulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yürütülen teknik görüşmeler, bir-kaç konu dışında ta
mamlanmış bulunmaktadır. Gümrük Birliğiyle ilgili karar, 6 Mart 1995 tarihinde yapılacak Ortak
lık Konseyi toplantısında, büyük olasılıkla, kabul edilecektir. Bu kararın alınmasının yanı sıra, Av-

• rupa Birliğini oluşturan 15 üye ülke, Türkiye ile Topluluk arasında malî işbirliğinin yeniden başla
tılması konusunda bir deklarasyon kabul edecektir. Malî yardımın proje yardımlarını içermesi hu
susunda görüş birliği mevcuttur. Bunlara ilave olarak, ülkemize makro ekonomik yardımın da sağ
lanması hususunda görüşmeler sürdürülmektedir. 

Gümrük Birliği, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında, bütün bu unsurları içerecek, ayrıca, siya
sî ve güvenlik alanlarında yeni işbirliği ve dayanışma olanaklarını beraberinde getirebilecek bir 
adım atılması anlamına gelmektedir. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilecek Gümrük Birliği, ekonomi
mizi ve toplumumuzu tam üyeliğe hazırlama yolunda kaydedilmiş önemli bir hamle oluşturacaktır. 

Gümrük Birliği, ortaklık ilişkilerimizde bir ara amaçtır. Bizim nihaî amacımız Gümrük Birli
ğiyle sınırlı olmayıp, Avrupa Birliğine tam üyeliği sağlamaktır. ' 

OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ömrünüz vefa etmeyecek... 
DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO (Devamla) - Gümrük Birliğinin kurulmasıyla, ekono

mide rekabet artacak; bunun sayesinde, tüketicimiz daha kaliteli malı daha ucuza elde etme olana
ğı sağlayacaktır. Sanayimiz, tüm girdilerini, dünya fiyatlarından ithal edebilecek; bu suretle, verim
liliği artacaktır. Sadece 60 milyonluk Türkiye pazarı için değil yaklaşık 400 milyonluk bir tüketici 
kitlesi için üretim yapılacaktır. İthalat, belki artacak; ancak, ihracat hızlanacaktır. Sermaye hareket
leriyle beraber istihdam sorunumuza önemli bir katkı sağlanacaktır. 

Sonuç olarak, soğuk savaş sonrası, Avrupa, temelden bir değişim içine girmiştir. 3 EFTA ül
kesinin de 1.1.1995 tarihinde katılmasından sonra, sadece ekonomik boyutlarıyla sınırlı olarak de
ğerlendirilse dahi, Avrupa Birliği, Avrupa Kıtasının en önemli cazibe, odağı olma konumunu güç
lendirecektir. Öte yandan, merkezî ve Doğu Avrupa ülkeleri ekonomilerinin bu bütün içinde enteg
re edilmesi için ciddî bir siyasî iradenin bulunduğu da ortadadır, 
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Bu oluşumların, ülkemizin Avrupa pazarındaki payına zarar vermesi ihtimali azımsanmama-

lıdır. Kaldı ki, 1996 yılında yapılacak hükümeti erarası konferans, önümüzdeki dönemde, Avrupa 
Birliği bünyesinde gerek genişleme gerekse derinleşme tartışmalarına yeni bir şekil verecektir. Bu 
gidişi kontrol etmenin ve muhtemel zararları engellemenin tek yöntemi, Toplulukla mevcut ilişki
lerimizi, ortaklık hukukunun imkânları doğrultusunda geliştirmektir. 

Biraz evvel konuşan değerli konuşmacılarımızdan biri "serbest dolaşım, Gümrük Birliğine fe
da mı ediliyor" diye bir endişesini ifade etti. Kişilerin serbest dolaşımı, Gümrük Birliğine ilişkin 
müzakerelerde, gerçekten, gözardı edilmemiştir. Nitekim, Gümrük Birliği karar taslağının 1 inci 
maddesinde, bu kararın, Ankara Antlaşmasıyla Katma ve Ek Protokollerin hükümlerine halel ge
tirmeyeceği kaydolunmaktadır. Bu çerçevede, serbest dolaşım konusunda, bu anlaşmalarla sağla
nan güvenceler baki kalmaktadır. 

Gümrük Birliği, Anayasamıza ve egemenliğin devrine aykırıdır" biçimde de bir görüş oldu. 
Gümrük Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Avrupa Birliği üyelerinin ulusal parlamentola
rınca onaylanmış bulunan Ankara Antlaşması ve ekini oluşturan katma protokolden kaynaklanan 
ahdî bir yükümlülüktür. Başka bir deyişle, Gümrük Birliği, tarafların parlamentolarınca onaylan
mış antlaşmalardan kaynaklanan bir ahdî yükümlülüğün, yine aynı antlaşmalarda belirlenmiş olan 
tarihte yürürlüğe sokulmasıdır. Bu bakımdan ne Anayasaya aykırılığı ne de egemenliğin devri söz 
konusu değildir. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Yeni unsurlar var Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO (Devamla) - Taraflar, Gümrük Birliğinin işleyişine et
ki edebilecek kararlarını, ancak bu mekanizmanın öngürdüğü istişareyi tamamladıktan ve dolayir 
sıyla karşı tarafın bu konudaki görüşünü aldıktan sonra yürürlüğe koyabileceklerdir.' Kaldı ki, rrien-
faatlar uyuşmadığı sürece, bir tarafın, diğer tarafın aldığı kararları uygulama zorunluluğu da-bulun
mamaktadır. Başka bir deyişle, görüş ayrılığı'bulunan konular, Gümrük Birliğinin kapsamının dı
şında kalacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gümrük Birliğini oluşturan yapı içinde yalnızca Hristi-
yan ülkelerin bulunduğu ve Türkiye'nin bir Müslüman ülke olduğu için kabulünde sıkıntı duyuldu
ğu yolunda da bir görüş ifade edildi. İslama hizmet, herhalde Hristiyan toplumların dışında durmak 
değil; tersine, içine girerek, İslamın ne denli mükemmel bir din olduğunu kanıtlamaktan geçse ge
rektir. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Biz, size anlatamıyoruz Sayın Bakan; onlara nasıl anla
tırız? . '• -

DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO (Devamla) - Arif olan anlar efendim. (CHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

Efendim, Gümrük Birliğiyle ilgili görüşmeler halen devam etmektedir. Ancak, sonuç olarak 
şunu söylemek istiyorum: Türkiye'nin, Gümrük Birliğine kabulü ve nihai amacı olan Avrupa Bir
liğine girişi, Güney Kıbrıs'ın, Avrupa Birliğine veya Gümrük Birliğiyle ilgili hiçbir görüşmesinde, 
birlikte değerlendirilen konular olmamıştır, olmayacaktır. Bizden önce, hükümetler, Kıbrıs konu
sunu, bir ulusal konu olarak, bir ulusal mesele olarak ele almışlardır; bizim Hükümetimizce de böy
le alınmaktadır ve hiçbir ödün verilmesi söz konusu olmayacaktır. 

Ben, sözlerimi burada tamamlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum ve.mutlu bayramlar dili
yorum. 

Teşekkür ederim. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

- 3 1 2 -



T.B.M.M. B : 8 1 1 .3 .1995 0 : 4 
Kişisel söz talebinde bulunan?.. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ecevit, buyurun efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önerge sahiplerinden 
biri olarak yaptığım ilk konuşmada, Gümrük Birliği konusuyla Kıbrıs konusu arasındaki bağlantı
lardan kaynaklanan kaygılarımı ayrıntılı biçimde belirtmiştim. Şimdilik onları yinelemeyeceğim; 
ancak, Gümrük Birliği konusunun özüyle ve ayrıntılarıyla ilgili bazı konulara değineceğim. 

Bir kere, birçok değerli hatibin de belirttiği gibi, Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye olmaksı
zın» hatta tam üyelik konusunda yeşil ışık bile almaksızın Gümrük Birliğine giren tek ülke olacak
tır. Önceden yaşanmış emsali yoktur. Onun için, son derece de titizlikle üzerinde durmamız gere
kir. 

Burada, benim kanımca var olan bir yanılgıya değinmek isterim: Özellikle, sayın İktidar söz
cüleri, Türkiye, eğer Gümrük Birliği sürecini kesinleştirirse, sonuçlandırırsa; yani, bu sonuç ta
mamlanacak, Gümrük Birliği tamamlanacak olursa, Avrupa Birliğinde tam üyelik yolunun da Tür
kiye'ye açılmış olacağını öne sürüyorlar. Bu, aşın bir iyimserliktir; görünür gelecek için gerçekleş
mesi söz konusu olmayan bir konudur. 

Aslında, Gümrük Birliği, Avrupa yolunda Türkiye için son durak haline getirilmiştir. Ekono
mileri ve demokrasileri bizim gerimizde olan bazı ülkeler bile, bu Gümrük Birliği durağında dur
maksızın, o durağa takılmaksızın Avrupa'yla birlik hedefine doğru ilerlerken, Türkiye için, senin
le ilgili son durak, senin gelebileceğin son durak Gümrük Birliğidir, bundan ötesini bekleme sin
yalleri açıkça verilmektedir. 

Bunun da nedeni şudur: İki kutuplu dünya varken, Türkiye, Batı Avrupa için, güvenlik açısın
dan da büyük önem taşıyordu; fakat, artık, Batı Avrupalıların değerlendirmesine göre -gerçekte öy
le olmasa bile, onların değerlendirmesine göre- Türkiye, Batı Avrupa için, güvenlik açısından eski 
önemini yitirmiştir, sadece pazar olarak, verimli bir pazar olarak önem taşımaktadır ki, gerçekten 
öyledir; çünkü, 60 milyon nüfuslu, tüketim eğilimi yüksek, yabancı mal tüketme merakı, eğilimi de 
bir hayli yüksek bir büyük pazardır Türkiye pazarı. Avrupa Birliği, bu pazarı elde ettikten sonra, 
artık, Türkiye'ye başka herhangi bir ödün verme gereğini duymayacaktır görünür gelecek için. 

Tabiî, buna rağmen, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinden, eğer iyi değerlendirilirse bazı ya
rarlar sağlamamız söz konusu olabilir. Her şeyden önce, Türk tarımını ve sanayiini, Avrupa Birli
ğinin gelişmiş ülkeleriyle eşit koşullar altında rekabete hazırlayıcı bir süreç olabilir; ama, sürecin 
böyle işleyebilmesinin bazı vazgeçilmez koşulları vardır. Bunların en başında da, Avrupa Birliği
nin, kendi üye ülkelerine sağladığı malî desteğin eşini, benzerlerini Türkiye'ye de sağlaması mut
laka güvence altına alınmalıdır. 

Geçen haftaki konuşmamda belirttiğim gibi, Avrupa Birliği, üyesi olan ülkelere 100 milyar 
ECU'lük, yani, 100 milyar doların üstünde destek sağlamaktadır sanayi için. Ayrıca, bütçesinin ya
rıdan çoğunu da tarım kesiminin desteklenmesine ayırmaktadır; fakat, ne bizim sanayimize kesin
leşmiş bir destek vaadi vardır ne de tarım kesimine bir destek vaadi vardır. Biraz önce konuşan de
ğerli Bakan Sayın Alpago, proje bazında destek verileceğini söylemiştir; ama, makro ekonomik ba
kımdan bir desteğin hâlâ tartışılmakta olduğunu burada açıksözlülükle ifade etmiştir. Türkiye'nin, 
yıllardan beri, kesinleşmiş olan maddî haklarını bile esirgeyen Avrupa Birliğinin, şu aşamada, Tür
kiye'ye birtakım ek malî yardımlar vereceğini ummak da, bence, aşırı bir iyimserlik sayılır. 

Şimdi, düşünün; Türkiye, nüfusunun yarısına yakını, hâlâ geçimini tarımdan sağlayan bir ül
ke ve -bildiğim kadar- Türkiye'de geçimi tarıma bağlı olan nüfus, bütün Avrupa Birliği ülkelerin
deki geçimi tarıma bağlı olan nüfusla eşittir ve Avrupa Birliği, o ülkelere, geçen yıl, tarıma destek-
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le ilgili olarak, Türkiye'nin bir yıllık bütçesine denk bir yardımda bulunmuştur. Şimdi, Türkiye'de 
öyle bir destek yok; ancak, pazarlama aşamasında, ürünlere iyi kötü bir taban fiyat, destekleme 
alım fiyatı veriliyor. Onun da paraları bazen aylarca geç ödeniyor -pancar konusunda tanık oldu
ğumuz gibi- buna karşılık, kendi tarımını cömertçe destekliyor Avrupa Birliği. Eğer, aynı cömert
liği bize de gösterecek olmazsa, bu konu sağlama bağlanmazsa 6 Marta kadar; o zaman, zaten, son 
yıllarda artan tarım ürünleri veya işlenmiş tarım ürünleri ithalatı dolayısıyla çok güç durumda kal
mış olan tarımımız, büsbütün çökme noktasına gelebilecektir; köylümüz büsbütün perişan olacaktır. 

Öte yandan, bazı büyük holdingler, büyük sanayi kuruluşları, biraz kendilerine çekidüzen ve
rerek, Avrupa Birliği ülkeleriyle rekabet edebilir duruma gelebilseler bile, yakın gelecek için, kü
çük ve orta ölçekli sanayilerimiz açısından böyle bir iyimserliğe kapılamayız; çünkü, onlar, devlet 
desteğinden son derecede az, düşük bir oranda yararlanmaktadırlar; fakat, bir yândan da, küçük ve 
orta ölçekli sanayiler, son yıllarda, Türk ekonomisinin en dinamik öğeleri durumuna gelmişlerdir; 
en geniş istihdam olanaklarını onlar sağlamaktadırlar. îlk aşamada, eğer, gerekli dış destek sağlan
maz ise, orta ve küçük ölçekli sanayiler çok büyük zarar görecektir; birçoğu, kapılarını kapatmak, 
işçilerini çıkarmak zorunda kalacaktır ve Türkiye'de zaten çok ciddî boyutlara varmış olan işsizlik, 
o zaman, bugünkünden daha da ileri noktalara varacaktır. 

Avrupa Birliği ülkelerinin, bize Gümrük Birliği karşısında neler sağlayabileceği konusunda 
iyimserliğe yer yoktur; çünkü, dediğim gibi, kesinleşmiş haklarımız bile esirgenmektedir, kesinleş
miş malî yardımlarımız yıllardır ödenmiyor. Serbest dolaşım hakkının 1986 yılında tanınması, ant
laşmanın kesin bir hükmü olduğu halde, açıkça Avrupa Birliği ülkeleri "biz, bu hakkı tanımayaca
ğız" demişlerdir. Şimdi, Sayın Bakan, işte "zımnen bunun kabul edildiği anlamına gelir" gibi bir 
ifade kullandılar. Herhalde kendileri de kabul buyururlar ki, bu ancak bir temenniden ibarettir, bir 
aşın iyimserliktir. Yoksa, şu aşamada Türklere, yurttaşlarımıza serbest dolaşım hakkının tanınma
sı söz konusu değildir. 

Ayrıca, hizmetler sektörü; Avrupa Birliğinde serbest dolaşım ve yerleşim hakkı elde edeme
yecektir. Oysa hizmetler sektöründe Türkiye çok iddialıdır. Örneğin, müteahhit firmalarımızın 
Rusya'da ve başka bazı ülkelerdeki başarıları bellidir. Taşımacılık konusunda Türkiye çok ileri git
miştir. Bunlara belirli avantajlar sağlanmadığı takdirde, o kesimler de ciddî bir zarara uğrayacak
tır. . • • ' • • , . .' 

Şimdi, bütün bunlar güvence altına alınıyor mu; bilmiyoruz. Yani, malî destek, belli ki, güven
ce altına alınmamış. Dolaşım serbestliği, hizmetlerin serbestliği, bunlar güvence altına alınmamış. 
6 Marttan önce, Hükümetin bu konularda, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Türk kamuoyuna 
çok kesin ve ayrıntılı bilgiler vermesi gerekirdi. 

Bu arada, Türkiye, kendisini bağlayacak olan kararlara, o kararların oluşumuna katkıda bulu
nabilecek midir; görünüşe göre, bu olanak da Türkiye'ye sağlanmıyor. 

Öte yandan, Avrupa Birliğinin, üçüncü ülkelere yönelik gümrük tarifeleri, ticaret anlaşmaları. 
Türkiye'yi ne ölçüde bağlayacaktır? Bu konularda da Türk kamuoyunun ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin hiçbir bilgisi yoktur. 

Geçen haftaki konuşmamda da belirttiğim gibi, katıldığım bir panelde -Anavatan Partisinin 
düzenlediği bir panelde- devletin bu konuda en yetkili üst düzey bürokratlarından biri, açıkça, bu, 
üzerinde durduğum önemli, yaşamsal önem taşıyan ayrıntıların devlet sırrı olduğunu, en yakın 
dostlara bile açıklanamayacağını ifade etmiştir. Bu nasıl devlet sırrı oluyor? Güvenlikle ilgili de
ğil, ekonomiyle ilgili; sosyal yaşamla ilgili;'yani, bütün toplumu ilgilendiriyor ve eğer demokrasi, 
şeffaflık, saydamlık demekse, bunların, ayrıntılarıyla, Türk kamuoyuna, 6 Marttan önce mutlaka 
açıklanması gerekir. 

• ' . . ' • ' ' . • • • ' ' • ' ; • ' ' ' . ' . 
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Öte yandan, konunun, mutlaka, Parlamentomuza, Türkiye Büyük Millet Meclisine de onay 

için getirilmesi gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Aksi halde ne olacaktır; Avrupa Parlamentosu bu konuyu görüşüp, onaylama veya onaylama
ma yolunda karara bağlamış olacaktır; ama Hükümet "bizim memleketimizde Parlamentodan onay 
almaya gerek yok" der konuma düşecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, aslında, çok daha iyi koşullarla Gümrük Birliğine katılabilecek 
durumdadır; çünkü, dediğim gibi, Türkiye, Avrupa Birliği için çok önemli, vazgeçilmez önemde 
bir pazardır. Ayrıca, Türkiye ile ilişkilerini de, bir ölçünün ötesinde gevşetmek -başka nedenlerle, 
Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle- Batı Avrupa'nın işine gelmemektedir; onun için, Türki
ye'nin elinde büyük bir pazarlık gücü vardır; ama, maalesef, Türkiye, bu pazarlık gücünü yeterin
ce kullanamamıştır. 

Hükümete, izin verirlerse, üç tavsiyede bulunmak istiyorum: 

1.- Bu konu, mutlaka Parlamentonun onayına sunulmalıdır. 

2.- Sayın Bakan gerçi Kıbrıs konusunda hiçbir ödün vermeyeceğimizi söyledi; elbet hiçbirinin 
içinden gelmez ödün vermek; bunu kabul ediyorum; ama, yürürlükteki uluslararası antlaşmaların 
bağlayıcı hükümlerine karşın, Türkiye razı olmasa da, Kıbrıs'ı, Avrupa Birliğine alma sürecini baş
latmıştır Avrupa Birliği, O halde, Türkiye, buna tepkisini derhal göstermek zorundadır. Bu da an
cak Kuzey Kıbhs Türk Cumhuriyeti ile şu veya bu biçimde, şu veya bu ölçüde entegrasyonla gös
terilebilecek bir tepkidir. Aksi halde, biz, ne kadar uluslararası antlaşmalara değinirsek değinelim, 
Avrupa Birliği, tıpkı dolaşım serbestliği konusunda olduğu gibi, yine bildiğini okuyacaktır. Onun 
için, bu konuda, Türkiye, zaman yitirmeksizin benim önerime göre, özerklik ilişkisi yönünde bir 
adım atmak zorundadır. 

3.- Avrupa Birliğiyle daha önce yaptığımız anlaşmalarda, bizim tam üyeliğimizin incelenece
ği hükmü yer almaktaydı. Brüksel'de, 6 Martta eğer bir karara varılacaksa, o kararda da, bu hük
mün; yani, üyeliğimizin en azından inceleneceği hükmünün, mutlaka belirtilmesi sağlanmalıdır. 

Bu konuda yapılacak çalışmalarda, Hükümete, memleketimiz hayrına başarılar diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ecevit, teşekkür ediyorum. 
Kişisel söz talebinde bulunan ve ikinci sırada olan Sayın ibrahim Kumaş; buyurun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Konuşma süresi ne kadar? 
BAŞKAN - Sayın Kumaş'ın konuşma süresi 10 dakikadır efendim. 

Siz iftarınızı edebilirsiniz kuliste Sayın Asiltürk; ezan okunmuştur. 

Buyurun Sayın Kumaş. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millet Partisi olarak, he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
1959 yılından bu yana, ülke yönetiminde bulunanlar, Avrupa Topluluğuna girme çabasını de

vam ettiriyorlar. Son olarak, 19 Aralıkta imzalanması gereken Gümrük Birliği antlaşmasını, çeşit
li bahanelerle, Avrupa Topluluğu imzalamadı. 
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Gerekçeleri: Demokrasinin temel ilkelerine uymaya; DEP'li milletvekilleriyle ilgili verilen 

mahkeme kararlarının derhal geçersiz kılınmasına; Kürtlerle, yani, PKK ile masaya oturulmasına; 
Türkiye'nin, insan hakları standartlarına uymasına ve Kıbrıs'tan taviz vermesine... 

Sayın Bakan, burada, Kıbrıs'tan taviz verilmediğini, böyle bir talepleri olmadığını ifade etti; 
ama, dünya kamuoyu ve herkes de biliyor ki, Kıbrıs'tan taviz vermeyi talep etmişlerdir, zorlanmış
tır bu konuda. Türkiye ile ilgili, Avrupa Parlamentosunun, aşağılayıcı, onur kırıcı kararlarıyla, ül
kemizi, bağımsız bir ülke değil de, sömürge ülkesi gibi görmelerini kabul etmek mümkün değildir. 

Batılıların bu tavırları karşısında onurlu bir tavır sergileyeceğimiz yerde, Sayın Çiller, bir İn
giliz gazetesine yaptığı röportajda "Türkiye'nin başvuruda ilerleme sağlamaması ile, kendi ülke
mizdeki değil, tüm Ortadoğu'daki köktendincüere bir işaret göndermiş olacak. Gümrük Birliğine 
girmek, Batılı yaşamı seçmektir; bunun tersi, Türkiye'yi Cezayir'e döndürmektedir" demektedir. 
Yani, siz, bizi almazsanız, Türkiye, Cezayir'e dönecek!.. 

Değerli milletvekilleri, Türk hükümetleri yanlış politikalar peşinde koşmaktadırlar, kısa süre
li politikalar yürütmektedirler. Bu konuda yeterli çalışma ve hazırlıkları yoktur. Şu an, Avrupa Bir
liği mevzuatı 100 bin sayfayı bulmuştur; bunlar, Türkçeye çevrilmemiştir bile. Yani, bu, bir bakı
ma şuna benzer: Bir bankaya gidersiniz kredi almak için, dört sayfalık bir kredi formu koyar önü
nüze banka. Onu okumaya üşenirsiniz, imzalarsınız altını; aleyhinize mi kararlar var,'lehinize mi; 
bunu bilemezsiniz. Şu an, Avrupa Birliğine gireceğimiz anlaşmayla ilgili, geniş, detaylı bir bilgi
mi z'yoktur; Türkiye kamuoyunun da bilgisi yoktur, bir oldubittiye getirilmektedir. 

Avrupa Birliği... Aslında, daha önce bu birliğin adı, Avrupa Ekonomik Topluluğuydu, Ortak 
Pazardı. Şimdi, ismi ne oldu; Avrupa Birliği. Biz, o zamanlar şunu söylüyorduk kamuoyuna: "Or
tak Pazar, millete mezardır." 

Sayın Bakan dedi ki: "İslam ülkesi olarak girmenin bir zararı olmaz." Değerli milletvekilleri, 
Türk toplumunu, Hıristiyan Batı Avrupa ülkelerinde yok ederler. Kimliğimizi, varlığımızı yok 
ederler... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Çok büyük bir cüret değil mi? Türk tarihini nasıl göz ardı 
ediyorsunuz? Biz, onları asırlarca yok ettik. Nasıl söyleyebiliyorsunuz bu sözü?!. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Doğrudur; oraya da geleceğim Sayın Saraçlar. 
Şimdi, Hükümetin iki tane kurtuluş simidi var. Birisi, özelleştirme. İkincisi ve en önemlisi 

Gümrük Birliğine katılırsak, Türkiye bugünkü darboğazdan, ekonomik çıkmazdan kurtulur... Bu, 
son derece yanlıştır; Elin adamları, sizi geçindirmezler, kusura bakmayın. Yani, bizi geçindirirler, 
para verirler, imkân sağlarlar ve bizi bu enflasyondan da, bu ekonomik darboğazdan da çıkarırlar 
zannediyorsunuz... Yağma Hasan'ın böreği yok; hiç görülmemiştir böyle bir şey. Bu, bir Şark kur
nazlığıdır, uyanıklıktır. 

= Ülkemizde, İstiklal Savaşı öncesi çaresizliğe düşen, umutsuzluğa kapılan, halkına yabancılaş
mış birtakım aydının, çareyi, Amerikan mandasına, İngiliz mandasına girmekte gördükleri gibi, bu
gün de, bazı kişiler, çareyi, olarak, Avrupa Birliğine girmekte görmektedirler. Bu, yanlıştır. Ülke
yi idare edenler, Türk Halkına sormadan bu yanlışlığı yapamazlar. Eğer, Türk Milletine güveniyor
sanız, ona inanıyorsanız, Türk Halkına sorarsınız, referanduma gidersiniz, girelim mi, girmeyelim 
mi diye; onun kararına da saygı duyarsınız. 

Türkiye'yi, bir emrivakiyle Avrupa Topluluğu içine sokmaya çalışmak, Çanakkale şehitlerimi
zin, İstiklal Harbi şehitlerimizin, uğrunda savaştıkları davalarına ihanettir. Avrupa Birleşik Devlet
lerinin bir üyesi haline getirildiğimizde, istiklalimizi (bağımsızlığımızı) yitiririz. Ülke insanımızın 
Hıristiyanlaşmasına-Allah korusun-mani de olamayız. 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bu ülke insanı hiçbir zaman Hıristiyan olmaz; şüpheniz mi 

var sizin? Elhamdülillah, hiçbir zaman olmayacaktır. Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - İnşallah. Duamız odur. Ben, aynı dualara katılıyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Şüphenizmi var sizin? 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Tereddütlerim var. 
Milletimiz, artık, suskunluğunu aşmalı ve etki edeceği kuruluşlar neyse, o kuruluşlar aracılı

ğıyla, Türkiye'yi, sonu ölümle sonuçlanacak intihar girişiminden korumalıdır. Hangi siyasî parti, 
teşekkül ya da sivil toplum örgütü içinde olursa olsunlar, bu girişime, bu intihara karşı kesin tavır 
ve tepkilerini ortaya koymalıdırlar. 

Geçen hafta, Tokat'ta "Güneş Televizyonu" adına bir mahallî televizyonda, ANAP ve DYPnin 
dışında, diğer partilerin katıldığı bir açıkoturumda, hepsinin birleştiği bir nokta vardı: "Bu konu ka
muoyunda tartışılmalı ve referanduma gidilmelidir" demişlerdir; ortak kararlarıdır bu. 

Millet Partisi olarak, millî planda da milletlerarası planda da böyle bir anlaşmayı tanımamak
tayız ve hiçbir zaman da tanımayacağız. Hiçbir şekilde, Millet Partisi için, bu anlaşmanın muteber-
liği ve meşruiyeti söz konusu değildir. 

Değerli milletvekilleri, hani bir atasözü vardır "denize düşen, yılana sarılır" diye; Türkiye, de
nize düşmemiştir; Türkiye'nin önünde büyük imkânları vardır, tarihî geçmişi de vardır. Umutsuz
luğa düşmenin gereği yoktur. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Hepsini inkâr ettiniz biraz önce... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Hayır... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - İnkâr ettiniz beş dakika evvel. Mahvettiniz Türkiye'yi!.. 

Teslim ettiniz Avrupa'ya Türkiye'yi!.. 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Ülke meselelerimizin çaresini ve çözüm yollarını tarihimiz

de bulmak mümkündür. Türkiye Cumhuriyetini kuran, İstiklal Savaşını yapan, ülkeyi felaketten 
kurtaran, hür ve bağımsız kılan Kuvayı Milliye ve İstiklal Savaşımızın mukaddes belgeleri; Erzu
rum, Sivas Kongrelerinin ve Meclisimizin açılış belgeleri yürürlüktedir. Bu belgeler ışığında, dev
letimizin yeniden yapılanmasını sağlayabilir; ülkemizi, bütün dertlerden kurtarabiliriz. 

Şimdi, biz, bu belgelere bağlıyız. Eğer, Atatürk ve silah arkadaşlarının, millî mücadele,yapan 
kahramanların, bu ülkeyi hür ve bağımsız kılanların değerlerine bizim kadar sahip çıkmış olsanız; 
körü körüne, hiçbir hesap kitap yapmadan, böyle bir topluluğa Türk Halkını, Türkiye'yi götüremez
siniz. 

Daha, topluluğa girmeden, 19 Aralıkta bize dikte ettirdikleri "PKK ile masaya oturun, demok
ratik hale gelin, Kıbrıs'tan taviz verin" diyen insanlar, yarın, bu topluluğa girdiğinizde ne diyecek
lerdir; bunların aldıkları kararlara uymayacak mısınız o zaman... 

Değerli milletvekillleri, bu topluluğun bugün bir bayrağı vardır; bu topluluğun parası vardır; 
bu topluluğun başkenti vardır; bu topluluk, Avrupa birleşik devletleridir. Bu devletler içerisinde siz 
de bir eyaletsiniz. Burada, siz çoğunluk değilsiniz, azınlıksınız; onların almış olduğu,'vermiş oldu
ğu kararlara da o gün uymak mecburiyetindesiniz. O zaman, siz, istiklalinizi kaybedersiniz. O za
man, İstiklal Harbinin emanetlerine sahip çıkmamış olursunuz. 

Bizim, bu konudaki görüşümüz şudur: Konu, enine boyuna kamuoyunda tartışılmalıdır ve 
Türk halkına, referanduma sunulmalıdır. 

Ben, inşallah, Türkiye'nin böyle bir intihara gitmeyeceğini, Batılıların da almayacağını düşü
nüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Kumaş, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme tamamlanmıştır. 

Konunun önemine binaen ve emsal teşkil etmemesi tespitiyle, bir temenni vardır; okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda genel görüşmeye konu olan, Türkiye 
ile Avrupa Birliği arasında kurulacak olan Gümrük Birliği ilişkisinin Anayasanın 90 inci maddesi 
uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde uygunluğunun onaylanması zorunluluğu olduğu kanı
sındayız. Çünkü: 

1 - Biçimsel olarak, ortaklık konseyi kararı gibi görünen Gümrük Birliği, özünde, Ankara An
laşmasında ve Katma Protokolde değişiklikler getirmektedir. Bu değişikliklerin aşağıdaki konular
da olacağı anlaşılmaktadır. 

a) işgücünün, serbest dolaşımın engellenmesi. 

b) Fikrî ve sınai mülkiyet Haklarıyla patent düzenlemeleri. 
c) Geçiş döneminin uzatılmasında tarafların mutabakatının aranması. (Ankara Anlaşması 

madde 4 - Katma Protokol madde 61) 
2 - Gümrük Birliğine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararının, Avrupa Parlamentosunda ve dileyen 

üye devletlerin parlamentolarında görüşüleceği ve onaylanacağı anlaşılmaktadır. Gümrük Birliği 
statüsünü yeniden düzenleyen Ortaklık Konseyi Kararının, Anayasanın 90 inci maddesi hükmü 
karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisince uygunluğunun onaylanmaması düşünülemez. 

3-Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği ilişkisi, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini, 1995 ilâ 2000 yılları arasında bir takvim içerisinde belli yasaları çıkarma zorululuğuna sok
maktadır. Bu zorunluluk, yeni statü (uygulama anlaşması) olarak nitelendirilse bile, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayını zorunlu kılmaktadır. 

Saygılarımızla arz ederiz. 
Bülent Ecevit . Muharrem Şemsek 

Zonguldak Çorum 
DSP Genel Başkanı MHP Genel Başkan Yardımcısı 

İbrahim Kumaş Muhsin Yazıcıoğlu , 
Tokat Sivas 

MP adına BBP Genel Başkanı 

M. Vehbi Dinçerler Avni Akyol 
Ankara Bolu 

Emin Kul Hasan Hüsamettin Özkan 
Istanbu İstanbul 

M. İstemihan Talay Nami Çağan 
İçel İstanbul 

Ender Karagül 
Uşak 

BAŞKAN - Değerli miletvekilleri bir de önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Gümrük Birliği konusundaki genel görüşmede ortaya çıkan gerçekler, Tür
kiye'nin Gümrük Birliğine girmesinin zararlarını açık bir şekilde göstermektedir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bulunan partilerin büyük çoğunluğunun millî menfaatlanmıza aykırı olarak nite
lendirdiği bu teşebbüste ısrar eden Hükümetin, Başbakan ve Bakanlar Kurulu hakkında, genel gö
rüşmenin sonunda, Yüce Mecliste soruşturma kararı alınmasını, Refah Partisi Grubu olarak arz ve 
teklif ediyoruz. 

Saygılarımızla. Oğuzhan Asiltürk 

Refah Partisi Grup Başkanvekili 

Sayın Asiltürk, Meclis soruşturmasının çok ağır müeyyideler taşıdığını siz de bilir ve takdir 
edersiniz. Bir yargılamanın başlangıcıdır. Bunun için, Anayasamız, özel düzenleme yapmıştır. Bu
nun bir prosedürü vardır; 100 üncü madde gayet açıktır. Bu bakımdan, önergeniz üzerinde herhan
gi bir işlem yapmam, bu haliyle işlem yapmam, mümkün değildir. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan; o zaman, prosedürüne 
uygun olarak yaparız. 

BAŞKAN - Tabiî, o, her sayın milletvekilinin, 100 üncü maddede belirtilen sayı kadar sayın 
milletvekilinin, en tabiî hakkıdır. 

VI.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1, - Genel Kurulun çalışma saatlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN-T Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

No: 171 / Tarih: 1.3.1995 

Genel Kurulun 1.3.1995 Çarşamba günkü Birleşiminin 20.00-23.00 saatleri arasındaki oturu
munun yapılmamasının Genel,Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüş
tür. 

Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

İhsan Saraçlar Mahmut Oltan Sungurlu 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Ali İbrahim Tutu Abdüllatif Şener 

CHP Grubu Görevlisi RP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Öneri üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, buna göre, birleşimi kapatacağım; ancak, izninizle -bir bayram tatiline 

giriyoruz ve hepiniz adına olacağını da zannettiğim- Yüce Milletimizin, yurtdışında bulunan yurt
taşlarımızın; bugün, canları, namusları, dinleri, imanları ve hayatiyetleri uğruna mücadele veren 
Bosna-Hersek, Çeçenistan, Azerbaycan, Filistin, Kıbrıs gibi yerlerdeki din kardeşlerimizin ve soy
daşlarımızın mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Genel Kurul üyelerimizin bayram
larını da, ayrıca, Başkanlık olarak tebrik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu günler olsun. (Alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, 2 Mart 1995 Perşembe gününün resmî tatil olması hasebiyle, denetim 

konulannı sırasıyla görüşmek için, 7 Mart 1995 Salı günü saat 15'00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati:18.04 

- , : " ' © - - • 

VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1,~ İstanbul Milletvekili Mustafa Baş 'in, Ortodoks Fener Rum Patriğine ilişkin Başbakandan 

sorusu ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın yazılı cevabı (7/5656) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Türkiye aleyhine faaliyetleri ile kamuoyunu meşgul eden Fener Rum Patriği Barthclemeos'un 
tüm Ortodoksların ruhani liderliği için uzun süredir gayret gösterdiği bilinmektedir. Bu niyetini ger
çekleştirmek için Yunanistan ve Rusya ile işbirliği içinde olduğu bilinmektedir. Lozan Andlaşma-
sı ile sadece istanbul'da bulunan Ortodoks cemaatinin lideri olması gereken patriğin Belçika Lük-
semburg'a yaptığı ziyaretlerle hem devlet başkanı gibi karşılanmış hem de temsilcilik açma teşeb
büsünde bulunmuştur. En son olarak Yunanistan'dan kendisini ziyarete gelen heyetler için Patrik
haneye Bizans bayrağı çektirdiği bildirilmektedir. Bu duruma göre : 

• 1. SSCB'nin dağılmasından sonra Rusya, Yunanistan, Sırbistan, Kıbrıs Rum devleti ve Erme
nistan'ın Türkiye'ye karşı bir haçlı ortaodoks cephesi oluşturdukları ve bu cephenin oluşmasına 
Patriğin öncülük ettiği doğru mudur? 

2. Uzun vadeli olarak düşünülürse böyle bir cepheye karşı Türkiye'nin şahsiyetli bir devlete 
yakışır sorumluluk taşıyan tedbirleri var mıdır? 

3. Patrik Barthelemeös yurt dışında hangi maksada matuf faaliyet göstermektedir? 

4. Patrik Bartehelemeos Avrupa Parlamentosuna hangi sıfatla takdim edildi? Fener Rum Pat
riği mi, yoksa ekumenik (evrensel) Patrik olarak mı? 

5. Tüm dünya ortodokslarını Fener Rum Patrikhanesi çatısı altında toplama gayretleri doğru 
mudur? Doğru ise Hükümet olarak içte ve dışta ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

6. İstanbul surları içinde eski Bizansı yeniden diriltmek ve Vatikan örneğinde olduğu gibi 
müstakil bir devlet oluşturma çabalarını Hükümetiniz ne kadar ciddiye almaktadır? Şimdiye kadar 
bu olayla ilgili Hükümetinizce ne gibi işlemler yapılmıştır? Hangi sonuç alınmıştır? Tedbir olarak 
neler yapılması planlanmaktadır? r 

Patrik Barthelemeös seyahatlerinde havaalanının VİP salonlarını hangi sıfatı ile kullanmakta
dır? 
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T.C. 

Dışişleri Bakanlığı 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı: SPLD/25-2087 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 2.1.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lÖ.00.02-7/5656-12383/45684 
sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Murat Karayal çın 
Başbakan Yardımcısı ve 

Dışişleri Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın 

Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

Bilindiği gibi, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi bir Türk kurumudur ve etkinliklerini Türk 
yasaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Lozan Konferansı sırasında Fener Rum Ortodoks Pat
rikhanesi 'nin statüsü hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açıkça belirlenmiş ve Lozan Kon
feransına katılan tüm taraflar Patrikhane'nin varlığını, İstanbul'daki Rum Ortodoks Azınlığa yö
nelik dinî etkinliklerle sınırlı işlevi olan bir Türk kurumu olarak sürdürmesini kabul etmişlerdir. 

Günümüzde de Patrikhane'nin işlevleri Lozan'da belirlenen anlayış ve Türkiye Cumhuriyeti'-
nin lâik ve demokratik ilkeleri uyarınca İstanbul'daki Rum Ortodoks Azınlığa yönelik dinsel faali
yetlerle sınırlandırılmıştır. 

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ve görevlilerine, diğer Türk vatandaşlarının ötesinde, ay
rıcalık ve bağışıklıklar tanınmamıştır. Bu bağlamda, Patrikhane ve görevlileri gerek yurtdışındaki, 
gerek Türkiye'deki etkinlikleriyle ilgili olarak tüm Türk vatandaşları ve kurumlarının hak ve yü
kümlülüklerine sahiptirler. , 

Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Avrupa Parlamentosu'nun daveti üzerine 19 Ni
san 1994 tarihinde anılan Parlamento'nun genel kurulunda bir din adamı olarak kabul görmüş ve 
siyasal nitelik taşımayan bir konuşma yapmıştır. Bu vesileyle Patriğe "ekümenik" sıfatını vermek 
isteyen üçüncü çevreler olmuştur. 

Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılması ertesinde, milliyetçi ve dinci akımların güçlen-
mesiyle bölge ile ilgili çalışmalarda Ortodoks dünyasına yönelik öğelerin ön plana çıkarılmasına 
başlandığına tanık olunmaktadır. Bunun sonucunda Yunan/Rum lobilerinin, Fener Rum Ortodoks 
Patrikhanesi için Lozan'dan bu yana benimsenen çerçeveyi zorlayan girişimlerinin de arttığı mü
şahede edilmektedir. 

Bu meyanda, Patrikhane'ye "Vatikan benzeri bir statü kazandırılması" gayretleri olduğu yö
nünde spekülasyonlar ortaya atılmaktadır. Bu konuda Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholome-
os'un Kasım 1994'te Belçika, Hollanda Lüksemburg'a yaptığı ziyaret sırasındaki beyanlarının ha
tırlanmasında fayda görülmektedir. Patrik Bartholomeos, Patrikhane'nin kesinlikle bir "devlet" 
olamayacağını ifade etmiş, kendisinin de bunu arzulamadığını belirterek, Türk devletinin yasaları
nın ve anayasasının Patrikhane'yi korumakta olduğunu kaydetmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ata-
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türk ilkeleri çerçevesinde din farkı gözetmeyen faaliyetleri sayesinde kendilerini güvence içinde 
hissettiklerini söylemiştir. 

Bu tür spekülasyonlara cevaben tarafımızdan, Patrikhane'nin Türk yasalarına tabi bir kurum 
olduğu, Patrikhane'ye "ekümenik" sıfatının yerilmesinin mümkün olmadığı açıkça bildirilmekte
dir. ' 

2. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Ortadoğu Politikasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın yazılı cevabı (7/5732) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede

rim. 

Fuat Çay 

Hatay 
1. Avrupa Gümrük Birliği kapılarının kapandığı şu günlerde, coğrafyamızdan doğan başka 

ekonomik alternatifler düşünülüyor mu? 

2. Düşünülüyorsa, Ortadoğuda etkin bir ekonomik güç olmak için ne gibi stratejiler yapılmak
tadır? 

3. Irak'a ekonomik ambargonun öncülüğünü yapan ülkelerin bile, ambargo sonrası pazarı kap
mak için yoğun çabalar sarfettiği bir sırada, bir bakıma kendimize uyguladığımız ekonomik ambar
goyu ne zaman kaldırmayı düşünüyorsunuz? 

> : ' .': .. :T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/24^2086 

Konu ; Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığa muhatap 13.1.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5732-12490/45933 
sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Murat Karayalçın 

Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın 
Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

1. Gümrük Birliği, Avrupa Toplulukları ile Türkiye arasında ortaklık ilişkisini kuran 1963 ta
rihli Ankara Anlaşması ve bu Anlaşma'nın ekini oluşturan 1970 tarihli Katma Protokol ile öngö
rülen bir yükümlülüktür. 1995 yılında tamamlanması öngörülen bu süreç ülkemizin Avrupa Birli
ği (AB) ile ilişkileri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Gümrük Birliği sadece iki taraf arasında dış 
ticaretin liberalleştirilmesini sağlayacak bir düzenleme değil, tam anlamıyla ekonomik bütünleşme
ye temel oluşturacak bir süreç niteliğindedir. 
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6 Mart 1995 günü yapılacak Ortaklık Konseyi toplantısında kabulü öngörülen karar, Gümrük 

Birliği'nin daha iyi işlemesi için iki tarafın almasını öngördüğü ilave tedbirleri içermektedir. Yu-
. nanistan'ın bilinen uzlaşmaz tutumu sonucunda 19 Aralık 1994 günü yapılan Ortaklık Konseyi'nde 

bu karann kabulünün ertelenmiş olması, hiçbir şekilde Gümrük Birliği'nin ertelenmesi anlamına 
gelmemektedir. Sözkonusu karann önümüzdeki Ortaklık Konseyi'nde alınması için gerek AB için
deki çalışmalar, gerekse Türkiye ile AB arasındaki görüşmeler sürdürülmektedir. 

Türkiye, ahdi yükümlülüklerden kaynaklanan Gümrük Birliği ile Yunanistan tarafından orta
ya atılmış olan konular arasında bir irtibat kurulmasının yanlışlığını her vesileyle vurgulamaktadır. 

Türkiye'nin iktisadî, ticarî, coğrafî, siyasî ve sosyal gereksinimleri AB ile ilişkilerindeki sta-
ratejisini belirlemiştir. Bu strateji, mevcut Ortaklık Anlaşmaları temelinde, Avrupa'daki bütünleş
me sürecine dahil olmaya yöneliktir. 

Dünya'nın en büyük ekonomik gücünü ve en geniş pazarını oluşturan AB ile bütünleşme yo
lunda atılan her adımın, Türkiye'nin dünya ekonomisiyle bütünleşmesini ve bu meyanda küresel
leşme sürecinde hak ettiği yeri almasını kolaylaştıracağı tabiidir. Bu durum ışığında, AB ile ilişki
lerini tam üyelik perspektifinde ileri götürmek, Türkiye'nin temel dış politika hedefleri arasında ye-
ralmaya devam etmektedir. Gümrük Birliği, bu bağlamda, Türkiye-AB ilişkilerinin daha da derin
leşmesine ve böylece nihai hedef yönünde ileri götürülmesine katkıda bulunacaktır. 

Öte yandan, ülkemizin AB ile Gümrük Birliği'ne gitme yönündeki kararı, coğrafyamızdan 
kaynaklanan bölgesel işbirliği alanlarının gözardı edildiği anlamına da gelmemektedir. Türkiye bu
güne kadar, İslam Konferansı Örgütü ve başkanlığını yaptığı İslam Konferansı Örgütü Ticarî ve 
Ekonomik İşbirliği Daimi Komitesi aracılığıyla İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini sağlamlaştır
mak suretiyle, bölge kalkınması için kaydadeğer çaba sarfetmiştir. Keza, Türkiye'nin girişimi ile 
kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla üye ül
kelerdeki refah düzeyini artırarak bölge barışına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Aynı şekilde Türkiye, bağımsızlıklarını yeni kazanan Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetleri'nin 
Türkiye, Pakistan ve İran tarafından kurulmuş olan Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne katılmalarını sağ
layarak, bölgesel bütünleşme ve işbirliğine önemli bir katkıda bulunmuştur. 

2. Türkiye, Orta Doğu'da kalıcı, adil ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesi yolundaki tüm ça
baları desteklemekte, ayrıca, bölgede ekonomik kalkınma ve işbirliğinin kurulması yönündeki gi
rişimlere imkânları ölçüsünde katkıda bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, İsrail, Mısır, Ürdün, Filistin Özerk Yönetimi ve Lübnan ile ikili ve mümkün ol
duğu takdirde ve ölçüde, çok taraflı ekonomik işbirliği tesisine çalışılmakta ve somut projeler ge
liştirilmektedir. Nitekim, Sayın Başbakanımız geçen yıl Kasım ayında Filistin Özerk Bölgesi, İsra
il ve Mısır'a yaptığı ziyaretler sırasında taraflara bazı somut ekonomik işbirliği projeleri önermiş
tir. Bu önerilerin yaşama geçirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Öte yandan, ülkemiz, Orta Doğu bölgesinin yeniden imarı kapsamında Lübnan'da ve Filistin 
Özerk Bölgesi'nde altyapı projelerine ilgi göstermekte ve projelerde yer almaya çalışmaktadır. Bu 
bağlamda, özel ve kamu sektörü temsilcilerinden oluşan bir teknik heyetimiz 1994 Ekim ayında 
Gazze ve Eriha'ya gönderilmiş ve bu heyetimizin temas ve incelemeleri sonucunda bölgeye yapa
bileceğimiz ekonomik katkılar belirlenmiş olup, bazı firmalarımızın bu yöredeki altyapı işlerinde 
başka ülkeler firmalarıyla ortaklaşa faaliyet göstermeye başlamışlardır. Öte yandan, Bayındırlık ve 
İskân Bakanımız, Sayın Halil Çulhaoğlu başkanlığında üst düzey yetkililer ve müteahhitlerimizden 
oluşacak bir heyetin 12-16 Mart 1995 tarihlerinde Lübnan'ı ziyaret etmesi öngörülmektedir. 
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Bölgedeki ekonomik işbirliği için gerekli finansman mekanizmalarının kurulmasına yönelik 

çalışmalara da aktif olarak katılan ülkemiz, son olarak Orta Doğu'da Bölgesel Kalkınma Bankası 
kurulması ile ilgili toplantılara iştirak etmektedir. 

İhraç ürünlerimizin bölgede rekabet edebilir nitelikte olması dolayısıyla bölgeye yönelik ihra
catımızın artırılması çalışmaları da hızlandırılmıştır. 

3. Irak'a yönelik ambargo Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 6 Ağustos 1990 tarihin
de aldığı 661 sayılı kararla uygulamaya konulmuştur. Dolayısıyla, Birleşmiş Milletler üyesi tüm ül
keler bu ambargoya uymak zorundadırlar. Ambargonun kaldırılması, Birleşmiş Milletler'in her
hangi bir üyesinin yetkisinde olmayıp, ancak Güvenlik Konseyi'nde alınacak yeni bir kararla ger
çekleşebilir. 

Böyle bir gelişmeye kadar, ambargonun Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaşayan vatandaş
larımız üzerindeki olumsuz etkilerinin mümkün olan ölçüde giderilmesi için, Birleşmiş Milletler'in 
çizdiği çerçeve içinde kalınarak, gerekli önlemler alınmaktadır. Bu bağlamda, Habur sınır kapısı 
yoluyla Irak ile ticaretin canlandırılması bu önlemlerin bir örneğini teşkil etmektedir. 

3. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi 'nin, Bayburt'un huzurevi ve yetiştirme yurdu ihtiyacı
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Onay Alpago'nun yazılı cevabı (7/5846) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Onay Alpago tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

1. Bayburt ihtiyacı olan bir huzurevi ve yetiştirme yurduna ne zaman kavuşacaktır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 27.2.1995 
Sayı: B.02.0.007/0294 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 27 Ocak 1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5846-12661/46488 sayılı yazınız. 
ilgi yazınız ekinde yer alan önerge nedeniyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğünden alman yazının bir örneği ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Onay Alpago 
Devlet Bakanı 

TC. 
Başbakanlık 17.2.1995 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.1.SÇE.0.65.00.01/YT-1/0061 
Konu : Bayburt ili hk. 

Devlet Bakanlığına 
İlgi: 30.1.1995 tarih ve B.02.0.007/0154 sayılı yazınız. 

Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin Bayburt ilinde Huzurevi ve Yetiştirme Yurdu yaptırıl
masına ilişkin yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir. 

- 3 2 4 -



T.B.M.M. B:81 1.3.1995 0 : 4 
Bayburt Valiliğinden gelen talep üzerine 1994 yılı yatırım programına 150 kişilik Çocuk Yu

vası ve 10 daireli lojman teklifi Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Ancak Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığınca yatınm programına alınmamıştır. Bayburt ilinde Huzurevi ile Çocuk Yuva
sı yaptırılması için ileriki yıllarda yatırım programına teklifi yapılacak ve programa girmesi doğ
rultusunda da çalışmalar sürdürülecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Zuhal Arnaz 

Genel Müdür V. 

325 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
81 İNCİ BİRLEŞİM 1 , 3 » 1995 ÇARŞAMBA Saat : 13.00 

. ' • • ' . . . , , : 1 . ." 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

en>-'—<ag;jsB*" »a» 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 12 arkadaşının, Gümrük Birliği 
konusunda, (8/60); Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Avrupa 
Birliği ile imzalanacak Gümrük Birliği Antlaşmasının Türk ekonomisine etkileri konu
sunda (8/55); Zonguldak Milletvekilli Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, Türkiye ile Av
rupa Birliği arasında hazırlık çalışmaları yapılan Gümrük Birliği konusunda (8/58) 
Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Gümrük Birliği konusunda (8/61) 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme. 

. 3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

_ ı _ 
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SÖZLÜ [SORULAR 

*1. — îstanbul Mlilletvekili Halit D umankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişîdn Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Mlilletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*4. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanındansözlü soru önergesi (6/309) 

*5. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL.'sınm üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye .Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/325) 

*6. -— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaıman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) . -

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) 

*8. — İstanbul Milletvekili1 Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 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 Halüt 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. — îstanbul 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) 

J3« — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, 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'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/419) 

*15. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

*16. — 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) 

• *İ8. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

19. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTFsino alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

*20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

21. ~- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, . KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet 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 soaı önergesi (6/502) 

• - 3 — 
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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 (6/507) ' 

26. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

ı I 

27. — Bayburt Mülletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

28. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 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 oıtel 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 ihVkin 
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 Korkutâta'ntn, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

i - . ' • . : 

35. —Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Baş'-li
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

3.6. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesî  (6/540) 

*37.— Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi lnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

• \ • 

\ " 

_ 4 — 
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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 §evket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

*41. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEİOin Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

42. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

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) (1) 

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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

48. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer'alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

51. — Afyon Mületvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

— 5 — 
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52. -— Afyon Milletvekili Gaffar Yaikm'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
iilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

•53, — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (İ) 

54, __ İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerline gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü sorti önergesi (6/592) 

$6< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*57ı — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, 1EK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler 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 soru 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) 

ÖL — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

62. —: İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*64. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/782) (İ) 

*65. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarca!ı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

66. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OY AK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

. • . - - 6 _ 
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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 ilişki/A 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 meclisi üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*71. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nuh, İ. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemline 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. — istanbul 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'nıın, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

76. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıın, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

77. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıın, 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'mn, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*8ö. —-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 Büyükşehk Belediyesi ve 
diğer ilçe 'belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

*83. — Giresun Milletvekili 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 üişkin 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 HaliÜ 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 Bakanmdan 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, Şıraak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

92. — İstanbul Milletvekili 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 Ertekiın'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 Bakanından 
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 som önergesi (6/640) 

*96, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

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 
Bakanından 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'ın, 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 
ocaklarma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 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 ilişkin 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^ 
lerindc çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 
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111. -i. Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan isçilere iliş'kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

112. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından, 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) ' 

114. -— 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-
darhişar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

116. •_Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

117. — 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.t Seyitömer ve Tunç-
bilck 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 soru 
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'mn, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 
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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. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin 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. — istanbul Milletvekili: Halit Dumankaya'nın, bir yakıtımın sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*132.— Bolu Milletvekili Ab'bas înceayan'm, 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'nun, «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 
sözlü 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) 

__ ı ı «_ 



6 

SÖZLÜ SORULAR : 

143-,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694) 

144. — İstanbul 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 Başbakan 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 Eklettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

154 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'riın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet (Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Alaşehir Ko
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< — Bayburt Milletvekili Babattin Elçi'nin, Bayburt'da kok 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 Tarrm 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

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

165â — 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. — îstan'bul 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) 

170< — 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 Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

174. — Kahranrıarnaraş 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) 

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

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı-durdurulan-çimento fa'brikasma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

180. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora 
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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümeroank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

184< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
•görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

185.— istanbul 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. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe, alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769) 

188. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanlan 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'm, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

193. — İstanbul Milletvekili Hant 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 soru 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 Bulut'ım, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

203. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
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 Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) >•; • • 

208. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/805) 

209. — Karaman Milletveklili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde, yergi 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) (İ) 

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.—' DenMi 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. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapıları yardımlara ilişkin Bayındırlık Ve İs-
k£n Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

223. •— 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) 

— 16 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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 sözlü 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. — Ağn 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 soru önergesi (6/887) (1) 

228. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

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 Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkim 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'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayindırlık 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 soru önergesi (6/893) (1) 
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234. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Muğla ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

235. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

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'ım, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

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 sorulana 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 Köyişleri 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 sorulana ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

244. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndaiı Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

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

' 246. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) . < 
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247j— Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan, yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân 
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) (1) 

253. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ Hindeki 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 Seçkincr'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 Erişin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki 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 soru önergesi (6/936) (1) 

258. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale ilindeki 'belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Balkanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

259. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki 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 ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş timdeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

261. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başlbakandan sözlü sora 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 personelli ı ihtiyacına illişfcin Sağlık Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/852) 

264. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, 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 İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sora 
önergemi (6/854) 

266. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'ln, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp gö'türülme-
diğıne 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 Demir'in, 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 (6/1089) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personelline 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'ın, 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'ın, Manisa - Saruhanh'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. -— İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

279. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

280. — İstanbul Milletvekili Halit 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 Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Valkıfbank'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 soru 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 sora önergesi (6/867) 

287. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne üişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 
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288.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan'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. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan , 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

291i —̂  Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

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

293. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 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 Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

297.. - istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'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 haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

300. — istanbul 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.— İstanbul 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) 

307;, — Erzurum Milletvekili Abdulüah 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 Ormanın-
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 Başbakandan 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. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) {1) 
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319. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından, sözlü soru önergesi (6/1077) (1) 

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 Alını Satım 
işlemleri 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) 

326., — 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 İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

330. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

331. — İstanbul 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
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333. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir 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 ibrahim 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 
Başbakandan 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 11 Kültür Müdürünün 
görevden almış 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 tskân 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'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/957) 
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348. — Kayseri Milletvekili Seyfi §aiıin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soıiı 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 Balkanından 
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 som 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 
Okulu 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) , 
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• 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. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (1) 

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 İlçe 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 Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgÜi 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. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli İl Başkanının îzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1) 

374. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

375. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın,, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 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) 

382a — 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 îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 

385- — IBilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il 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 iskân 
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 som 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 'İçişleri 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. — İstanbul 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 soru 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 ASKİ 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, KEMT-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 (6/1İ 84) (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 alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

406. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'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 Baş'm, Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

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

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

410. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'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 Yardımcisından 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 kararma 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 (6/1.030) 

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 Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

426. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin 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, yapılan 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 Saglı'k 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 Banlk 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 bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1202) (1) 

44ü. — 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. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

444. — 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) 

445. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Ge
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1264) (1) 

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

447. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.İ.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

448. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1) 
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449. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, • tarihî. eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

450. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1266) (1) 

451. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürünün usul
süz atamalar yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1267) (1) 

452. —• İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğünde 
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/1268) (1) 

453. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğüne dı
şarıdan emekli sözleşmeli personel alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1269). (1) 

454. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

455. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

456. — İstanbul Milletvekilli Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kumlu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1270) (1) 

457. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının reklam 
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1) 

458. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Refah Partisinin Bosna için topla
dığı yardım parasına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) (1) 

459. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1) " 

460. — 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) 

461. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.Ş.'ne 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1275) (1) 

462. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sora önergesi (6/1276) (1) 

463. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 
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464. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

465. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 

466. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güneydoğu sınır bölgelerinden 
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1279) (1) 

467. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

468. — İstanbul Milletvekili Algan Hâcaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl-. 
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1) 

469. T- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

470.— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (1) 

471. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

472. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

473. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt 
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (1) 

474. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1) ' 

475. — Amas'ya Milletvekili Cemalettiri Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

476. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1) 

477. — l'sfaribul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü sora Önergesi (6/1287) (1) 

478. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 
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479. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

480. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (1) 

481. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1) 

482. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1) 

483. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 

484. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1295) (1) 

485. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) 

486. — istanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, Gaziantep Et-Balık Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1) 

487. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) 

488. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

489. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1)-

* 490. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Adapazarı Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve Balık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1) 

491. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1) 

492. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

493. — Adana Milletvekili ibrahim Özdiş'in, enerji politikalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1305) (1) , 
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494. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

495. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, askerlik görevini yerine getirirken 
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1) 

496. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) (1) 

497. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Bağ Kur üyelerinin sorunlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1308) (1) 

498. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf fu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

499. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1) 

500. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin BaşbaJkandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 

501. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

502. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alman üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

503. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1) 

504. — 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) 

505. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1) 

506. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başlkamna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

507. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1) 

508. — Ankara Milletvekili <H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gay-
rimen'kullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1) 

509.— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 
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510. —' Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1) ' -

511. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

512. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) ' 

513. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Er Öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (1) 

514. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 

515. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1336) (1) 

516. — Manfisa Milletvekili Faruk Saydam'm, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1338) (1) 

517. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

518. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından s*özlü soru önergesi (6/1071) 

519. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

520. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Omıan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

521. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

522. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan (kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

523. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

524. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 
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525. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaildı'mn, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

526. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

527. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.l.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

528. — İstanbul Milletvekili Engin Güııer'in, Başbakan'm ABD Başkanı Clinton ile 
yaptığı görüşmenin zapta geçirilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1344) (1) 

529. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

530. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

531. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

532. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

533. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

534. — Ankara M'illletvekilii 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) 

535. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 

536. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 

537. — Kütahya MlilletvekiK 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) 

538. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeçiler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1) 

539. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın yazılı matbuatlarının 
yaptırıldığı yerlere ilişkili Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1353) (1) 

— 38 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

540. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 

541. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1) 

542. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 

543. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Müdürünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1358) (1) 

544. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürüne ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi (6/1359) (1) 

545. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Marina Mü
dürünü teftişle görevlendirilen müfettişe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1360) (1) 

546. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğü tara
fından ihaleye sunulan Kuşadası Akaryakıt İkmal istasyonuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1361) (1) 

547. — Biiecîk Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı 
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1) 

548. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'm Malî durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1) 

549. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1) 

550. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emeldi olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 

, önergesi (6/1101) 

551. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

552. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1) 

553. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

554. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alman 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 
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555. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) (1) 

556. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«iskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

557. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 

558. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

559. — 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) 

560. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) 

561. — Bilecik .Milletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1) 

562. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1) 

563. — 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) 

564. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

565. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin iBaşbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396) (1) 

566. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

567. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiiler'in, Kahramanmaraş - Ayvah 
ve Klavuzlu barajlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1398) (1) 

568. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (1) 

569. — istanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yatanlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 
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570. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1) 

571. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) . 

572. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin 
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-, 
gesi (6/1401) (1) 

573. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

574. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

575. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

576. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1) 

577. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

578. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

579. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1) 

580. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

581. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

582. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen (kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

583. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) . 

584. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkam hak
kındaki 'bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

585. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kilıçaslan'ın, basında «Kraliçenin büyük 
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (1) 
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586. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nm bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1121) / • 

587. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

588. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

589. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1) 

590. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1407) (1) 

591. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.KJB.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1) 

592. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

593. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

594. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

595. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

596., — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

597. — • İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

598. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
«Kararname Skandali» başlıklı halbere ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1409) (1) 

599. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

600. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1133) 

601. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

.— 42 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

602. •— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

603. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1) 

604. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1) 

605. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, TRT'de yayınlanan «Din ve 
Ahlak» programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1413) (1) 

606. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölü'nün korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) (1) 

607. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

608. —r Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

609. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE 
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1416) (1) 

610. —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nuıı, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

611. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaîı'nın, Tanıtma Fonu'nun faaliyetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1417) (1) 

612. — 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) 

613. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER, hakkında iler) 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

614. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141) 

615. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

616. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

617. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (1) 
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618. - r Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1420) (1) 

619. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, Kayseri'de 27 Mart Mahallî Seçim
lerinde görev alan sandık görevlilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1421) (1) 

620. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

621. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1) 

622. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ım, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuş-
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

623. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

624. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) ,,, 

625. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

626. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

627. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

628. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (İ) 

629. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154) 

630. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

631. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli İl Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1426)(l) 

632. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1) 
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633. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Almanya'da çalışan işçilerimizin tasarruf
larının Türkiye'de değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1428) (1) 

634. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

635. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nca DC-9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1) 

636. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, îzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) 

637. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, T.S.E. Genel Sekreteri hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) (1) 

638. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1) 

639. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

640. — Konya Mületvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1) 

641. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

642. — Ankara Milletvekili Ömer. Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

643. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

644. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

645. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1) 

646. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1) 

647. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

648. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1) 

649. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

650. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, §ıraak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 
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651., — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1440) (1) 

652. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

653. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

654.— izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

655ı —izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

656. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219) 

657., — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

658. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

• 659. ,— izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

660.— izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) , 

661. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

662. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

663. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

664^ — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

665. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

666. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 

667. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

668.— izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 
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669, — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

670, — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 

671- — Czınir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) 

672. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* îzmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

673. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

674., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

675, — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

676., — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

677. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

678. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletme
leri, Murgui İşletme Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1456) (1) 

679. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

680. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, zeytin üreticilerinin destek
lenmesine ve Gemlik Suni İpek Fabrikası işçilerinin ücretlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1457) (1) 

681. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1458) (1) 

.682. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesi tarafından yurt dışından getirilen otobüslere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1459) (1) 
-' 683. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, yolsuzluk olaylarına adı karışan 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1460) (1) 

684. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, T.H.Y. tarafından doğıtılan pas 
biletlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1461) (1) 

685. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen ihra
cat kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (1) 
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686. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, AGİK tarafından Erzurum'a 
bir heyet gönderileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1463) (1) 

687. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul Sheraton Oteline iliş
kin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

688. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Üniversitesi Has
tanesinde tesettürlü hanımların refaketçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1464) (1) 

689. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gençlere ve ev hanımlarına 
verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1465) (1) 

690. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Bergama'da siyanür ile 
ayrıştırma yöntemiyle altın çıkarılmasına izin verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1466) (1) 

691. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

692. —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) 

693. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) • . . „ • ; ' 

694. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, haftalık bir dergide yayınlanan «Si
gortada Vergi Oyunu» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1467) (1) 

695. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248) 

696. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru.önergesi (6/1249) 

697. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 

698. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile 
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 

699. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin. Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

— 48'— . 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

700. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

701. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her 
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamak» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

702. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

703.— îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

704. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

705. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259) 

706. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260). 

707. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

708. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) 

709. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) 

710. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) 

711. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergii borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

712. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383) 

713. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Azerbaycan'daki Türk Büyükelçili
ği Eğitim Ataşeliğinde görevli öğretmenlere.ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1384) 

714i — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1385) 
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715. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nm, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1336) 

716. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'riın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) 

717. — Konya Milletvekili Mustafa Ünakiı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1388) 

718. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaîdı'mrı, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1389) 

719. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nm; Devlet Personel Rejimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390) 

720. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nm, ferdî spora ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/1391) 

721. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nm, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) ' 

722. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393) • 

723'. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1394) , 

724. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1395). 

725. — İstanbul MilletvekiJi Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava (kirliliği sorununa 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesji (6/1441) 

726. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ve Istı-
ranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

727. — Rize Milletvekilli Ahmet Kahirin, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

728.,— İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, geçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) . 

729. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

730. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1446) 

731. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, kayıp olduğu ileri sürülen bazı 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447) 
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732. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkiler Başkan
lığında görev alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448) 

733. —'Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

734. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından da
ğıtılan takvime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) 

735. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının 
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesli (6/1451) 

736. — Konya Milletvekili Mustafa Ünâldı'nın, Konya Ovası Projesi'ne ilişkin 
Başbakandan-sözlü soru önergesi (6/1452) 

737. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Çeçen'istan'a yapılan yardımlara ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

738. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
'KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İt — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2â —r- Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu .Rapora (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Rapora (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6,7.1992) 

4 . — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5, — Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. —• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Harndi Üçpıııarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığrve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993) 

10. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31,12.1993) 

X 13, — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, Devlet Eski 'Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyisileri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10,1.1994) 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 15.— Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

16. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X İS. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (î/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994) 

19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yışı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22< — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23^ —- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (l/48cS, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

•25.—-- İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değişi irilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Rapora (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
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Baklanda Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

29. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667,1/649) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 18.4.1994) . 

30. •— .18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi : 24.1.1995) 

31. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve. Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan'm 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Gü
ven" Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi :'3.7.1992) 

X 33. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 562) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, Eğit
sel ve Bilimsel İşbirliği Temci Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (î/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 
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X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/627) (S. Sayısı: 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

XI 37. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı: 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994) 

X 40. — Türidye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti 'Arasında' Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansıı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.199,4) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi: 15.7.1994) 

43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayıâı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

44. —' Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. Sa
yısı : 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

45. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) {Dağıtma tarihi : 3.5J1993) 
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46. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanveikilı içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

47. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kaibulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı îcra 
ye İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

49. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis-
yonlaın raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10Ü992) 

50. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4,3,1993) 

51. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve .1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş M'illetvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) ı(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

52. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tovfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S, Sayısı : 321) {Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

53. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 
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54.— Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan. ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

55. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı • 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.İ992) 

X 56.— Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuıı Tasarısı ve Adalet 
ve Plan vo Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

57. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Vedlmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik. Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26,1.1993) 

X 58* — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

59. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2,1993) 

60. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

61. - - - Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu 
Kumluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

62. — Çeşitti Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi :' 14.5.1992) 

63. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (î/303) (S„ Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

64. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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65. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1Ü77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

66. — Manisa Milletveldiİi Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) {Dağıtma.' tarihi : 27.4.1992) 

67. — Adıyaman. Milletvekili Celâl Kürkoglu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının. Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtıma tarihi : 25.5.1992) 

68. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilieri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan/ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) . 

69. — Trabzon Milletvekili Kcrnalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli vo 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürarlülkten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, • İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

70. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoglu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

71. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm^ Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

72. - - Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

73Ü — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

74. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/257) (S, Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

75j — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (2/264) (S/Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatrnış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9,1992) 

,77. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri îç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

78. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Da'ir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

79. — -İstanbul. Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Pvaporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

80. — İstanbul Milletvekilli İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

811., — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S; Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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82. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10 1992) 

83. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965'Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

84. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

85. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

86. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

.87. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

88. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka-
uun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

91. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapcrıı 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

92. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
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Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büîçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

93. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) • , . ' 

94. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Kavisleri komisyonları raporları (î/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
U.1.1993) 

95. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı. Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

98. -— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S, Sayısı :~ 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

101. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Rapora (2/102) (S. Sayısı : 28S) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Rapora (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2,1993) 
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103. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

104. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut. İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

105. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

106. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4,3.1993) 

107. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosî a! Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi.-: 4.3.1993) 

108;, — iki li ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Rapora (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

109. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)' 

l lö. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20'Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

111. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
.Teklifi ve 'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) • 

112. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komis
yonu Rapora (1/512) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
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113. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanım Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

114. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/53?) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

115. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

116. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi : 1S.5.1993) 

117. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) ) 

118H —. Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, il Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu E.aporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi.:.20.5.1993) 

119. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1 /364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

120. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

121'H — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

122. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, işçi* Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alırıma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

123. — Sivas Milletvekili Abdullatif §ener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

124. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha-
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rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993)' 

126. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

127. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 7.12.1993) 

128. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Taildbi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 130. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

131. — Eskişehir Milletvekili î. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcüar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

132. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
JCanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

133. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl. 
masına Dair Kanun Teklifi ve-Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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X 134. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

135i — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

136. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

137. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı iş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğmdan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

138. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

139. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

140. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

141. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak inşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

142. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanım Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

143. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Mülletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

144. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı: 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 
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145. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3,1994) 

146. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

148. — İş MahkemelerininKuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

149. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1 /654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerü Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) / 

152. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

154. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçli Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı .• 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayış: : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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156. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla "Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

158. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan. Doğan'm Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ye Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

159. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı, ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

160. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve •Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

161. —• Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

162. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 163. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :, 
28.3.1994) 

164. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

165. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 166. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camimin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
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İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

167. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

168. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

169. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

170. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

171. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerdin, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarfihi : 3.6.1994) 

172. — îzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

173. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

X 174. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

175. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/10S7) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

176. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
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177. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

178. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

179.— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 
X 180. .— Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda

ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

181. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

182. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması- ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

183. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştmlerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

184. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 185; -— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhurfiyeti Arasında Tarım Alanın-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

Î87. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu,Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
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X 188. —- Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

189. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının-Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 191. — Türkiye Cumhuriyeti. ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 192. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 195. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

196. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X197. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
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X 199. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

200. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 201. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

202. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 203. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

v Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 
X 204. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli

ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı: 739) (Dağıtma tarihi.: 22.11.1994) 

206. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X 207 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 
X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi: 26.12.1994) 
X 209. — Dünya Turizm Teşkilatı Tuzluğunun Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
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İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

210. — İstanbul Milletvekili Satiri Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

211. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

212. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

213. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile il özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlamasf ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 215. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 216. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) -
X 217, — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
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X 218. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında işbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

219. ~- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi :10.2.1995) 

• . » » ,• 

220. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

221. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

; 222. — üler Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) ; 

223. •— Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Kornisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi ; 
10.2.1995) 

224. —Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1-995) 

225. ,— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in,.2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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