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

1. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, ortaöğretimde uygulanan 
ders geçme sistemiyle, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması 

2. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Ziraat Bankası ve tarım 
kredi kooperatiflerinden kredi alan çifçilerin durumuna ilişkin gündem dışı 
konuşması 

3. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, basında kıyak emeklilik olarak 
adlandırılan 4080 sayılı Kanuna ilişkin gündem dışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
4080 sayılı Kanunun, bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1759) 
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Sayfa 
2. — Hollanda ve Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakam Şahin Ulusoy'a, 

dönüşüne kadar, Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1760) 343 

3. —Romanya'ya Cumhurbaşkanı Ion Ilıescu'nun resmî davetlisi olarak 
Romanya'yı resmen ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e , 
dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1761) 343 

4. —Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1762) ' 345 

5. — (10/198) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1763) 345 

6. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 5.1.1961 tarih ve 237 numa
ralı Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/1277). 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/415) 346:352 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 343 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Afşin-El-
bistan Termik Santralinin kiraya verilmesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları 
araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 343 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 353 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 353 
. 1. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, bütçede özürlüler için ödenek 

ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Atti-
la'nm yazılı cevabı (7/5574) 353:354 

2. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut Özal Tıp Merkezi için ay
rılan ödeneğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın ya
zılı cevabı (7/5608) 354:355 

3. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Antakya İlçesi sağlık persone
line ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5677) 355:356 

4. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Reyhanlı İlçesi sağlık persone
line ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5679) . 356:357 

5. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Altınözü İlçesi sağlık persone
line ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5680) 357:358 

6. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Yayladağı İlçesi sağlık persone
line ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5681) 358:359 

7. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın.Güneydoğunun ekonomik yapısına iliş
kin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/5682) , 359:360 

8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Altın Frank'm değerine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/5775) 360 

- 3 2 8 -



T.B.M.M. B : 8 2 7 . 3 . 1 9 9 5 0 : 1 

Sayfa 
9. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, özel bir televizyonda anti-laik ve Cum

huriyet aleyhinde konuşma yaptığı iddia edilen bir şahsa ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/5787) 360:361 

10. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı se
yahatlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın, yazılı cevabı 
(7/5803) 361:362 

11.— Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Bayburt İlindeki taşımalı il
köğretim uygulamasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'ın ya
zılı cevabı (7/5844) 362:363 

12. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Erzincan Başbağlar katli
amından sonra kamu davası açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 

.Mehmet Moğultay'ın, yazılı cevabı (7/5845) 363:364 
13. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, ders kitaplarının özel matbaala

ra bastırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın ya
zılı cevabı (7/5853) 364:365 

14. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, öldürülen bir TBMM personeline iliş
kin sorusu ve Adalet Bakam Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/5866) 365:366 

15.. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kay seri-Akkışla-Gani şeyh 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın 
yazılı cevabı (7/5909) 366:367 

16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Çeçenistan'a yapılan yar
dımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in yazılı 
cevabı (7/5922) 367:368 

17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN Personel ve 
Eğitim Dairesi Başkanı hakkındaki bir davaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/5932) 368:369 

18. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Yazıbaşı Kö
yü sağlık evi inşaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı ce
vabı (7/5965) 370 

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün,'Tokat -Reşadiye Keçiköy 
İlkokulunun bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5973) 370:371 

20. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik'e alman yeni işçi
lere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in yazılı cevabı 
(7/6024) 371:372 

21. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul'da gözaltına 
alındığı iddia edilen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ' 
yazılı cevabı (7/6032) 372:373 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, Yatırımları ve ihracatı Teşvik Kararnamesine iliş
kin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan; 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, 1989 yılında yüzde 70'i bir yabancı şirkete satılan 
USAŞ'm, sözleşme dışı uygulamalarına ve THY ve diğer havayolu şirketlerine verdiği ikram hiz
metlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialanna ilişkin gündem dışı konuşmasına devlet Bakanı Ali 
Şevki Erek, 

Cevap verdiler. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya da, İstanbul İli Maltepe İlçesinin Esenkent bölgesinde, 
iki adet imar planı tadilinde usulsüzlük ve yolsuzluk bulunduğu iddialanna ilişkin gündem dışı bir 
konuşma yaptı. . 

Bosna-Hersek'e gidecek olan Devlet Bakanı Yıldırım Âktuna'ya, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Bekir Sami Daçe'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne, 

Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4073 Sayılı Kanunun bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderildiğine, 

İlişkin Cmhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Giresun Milletvekili Yavuz Köymen ve 10 arkadaşının, özelleştirme uygulamalan konusunda 
(10/230); 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 11 arkadaşının, ihracatı teşvik uygulamalarının so
nuçlarının araştınlması amacıyla (10/231), 

Birer Meclis araştırması açılması talebine ilişkin önergeleri okundu; önergelerin gündemde 
yerini alacağını ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve yurtdaşlanmızın karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sos
yal ve kültürel sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla kurulan (10/21, 47), 
Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmesi, gidile
cek ülkelerle, gidecek komisyon üye sayısı ve inceleme süresinin öncelikle TBMM Başkanlığınca 
tespit edileceği hususu 15.7.1993 tarihli 128 inci Birleşimde kararlaştırılan ve; 

Söz konusu Komisyon üyelerinden; 

Danimarka, İsveç ve Norveç'e, Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Kınkkale Milletvekili Ab-
durrahman Ünlü, Malatya Milletvekili B. Gazi Barut, Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz ve Burdur 
Milletvekili Ahmet Şeref Erdem'den oluşan 5 kişilik grubun gidiş-dönüş dahil, 28 Mart - 6 Nisan 
1995 tarihlerinde (Danimarka 4 gün, İsviçre 4 gün, Norveç 2 gün) 10 gün; 

Rusya'ya, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek, Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, 
Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu ve Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'tan oluşan 4 kişi
lik grubun gidiş-dönüş dahil, 28 Mart - 4 Nisan 1995 tarihlerinde, 8 gün; 

Suudi Arabistan'a, Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç, Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap 
Gülpınar ve Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'dan oluşan 3 kişilik grubun, gidiş-dönüş dahil, 

.28 Mart-4 Nisan 1995 .tarihlerinde 8 gün, 

Olması,,gerekli ve faydalı mütalaa edilen, Komisyon önerisinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

- 330 -



T.B.M.M. B : 8 2 7.3.İ995 0:1 
Bitlis Milletvekili Kâmran înan ve 12 arkadaşının, Gümrük Birliği konusunda (8/60); Çorum 

Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Avrupa Birliği ile İmzalanacak Gümrük Birliği 
Anlaşmasının 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 Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Gümrük Birliği konu
sunda (8/61), bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel 
görüşme tamamlandı. 

Söz konusu genel görüşme münasebetiyle; 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulacak olan Gümrük Birliği ilişkisinin, Anayasanın 90 

inci maddesi uyarınca, TBMM'de, uygunluğun onaylanmasının zorunlu olduğu kanaatiyle : 

Biçimsel olarak Ortaklık Konseyi kararı gibi görünen Gümrük Birliğinin, özünde, Ankara 
Antlaşmasında ve Katma Protokolde değişiklikler getirdiğine ve bu değişikliklerin; 

İşgücünün serbest dolaşımının engellenmesi; 

Fikrî ve sınaî mülkiyet haklarıyla patent düzenlemeleri; 

Geçiş döneminin uzatılmasında tarafların mutabakatının aranması; 

Şeklinde olduğunun; 

Gümrük Birliğine ilişkin ortaklık Konseyi kararının, Avrupa Parlamentosunda ve dileyen üye 
devletlerin parlamentolarında görüşüleceğinin ve onaylanacağının, 

Anlaşıldığına; 

Gümrük Birliği Statüsünü yeniden düzenleyen ortaklık Konseyi Kararının, Anayasanın 90 in
ci maddesi uyarınca TBMM'nce, uygunluğunun onaylanmamasının düşünülemeyeceğine; 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği ilişkisinin, TBMM'ni, 1995-2000 yılla-. 
rı arasında bir takvim içerisinde belli yasaları çıkarma zorunluluğuna sokmakta olduğuna; bu zo
runluluk, yen statü (Uygulama Anlaşması) olarak nitelendirilse bile, TBMM'nin onayını zorunlu 
kıldığına, 

İlişkin, DSP Genel Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek, MP adına Tokat Milletvekili İbrahim Ku
maş, BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, Ankara Milletvekili M. Vehbi 
Dinçerler, Bolu Milletvekili Avni Akyol, İstanbul Milletvekilleri Emin Kul, Hasan Hüsamettin Öz
kan, Nami Çağan, İçel Milletvekili M. Istemihan Talay ve Uşak Milletvekili Ender Karagül'ün 
müşterek temennisi okundu. 

Gümrük Birliği konusundaki genel görüşme sonucunda ortaya çıkan gerçeklerin, Türkiye'nin, 
Gümrük Birliğine girmesinin zararlarını açık bir şekilde gösterdiğine; TBMM'nde bulunan partile
rin büyük çoğunluğunun millî menfaatlerimize aykırı olarak nitelendirdiği bu teşebbüste ısrar eden 
Başbakan ve bakanlar hakkında, genel görüşme sonunda, Yüce Mecliste, soruşturma karan alınma
sına ilişkin, RP Grubu Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhân Asiltürk'ün tezkeresi okun
du; 

Başkanlıkça, Anayasanın 100 üncü maddesinde öngörülen prosedüre uygun olmayan bu tez
kerenin işleme konulamayacağına ilişkin bir açıklamada bulunuldu. 

Genel Kurulun, 1.3.1995 Çarşamba günkü birleşiminde 20.00-23.00 saatleri arasında çalışma
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
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Başkanlıkça, milletimizin, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın; Bosna-Hersek, Çeçenistan, 

Azerbaycan, Filistin ve Kıbrıs'ta bulunan din kardeşlerimizle soydaşlanmızm ve milletvekillerinin 
Ramazan Bayramları tebrik edildi. 

7 Mart 1995 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.04'te birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Abbas İnceayan Ali Günaydın 
Bolu Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 

— - — © — — — . 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
7J.1995SALI 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan "Başörtülü hem

şireye önce santral memurluğu sonra sürgün" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Basında yer alan "Kıbrıs Rum Kesimi A.B.'ne 
alınırsa K.K.T.G. ile birleşiriz" şeklindeki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

3. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personel ücretlerine yapılacak zamma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, istanbul İl Mahallî Çevre Komisyonunun aç

tığı bir ihaleye ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/6332) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.2.1995) 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul İl Mahalli Çevre Komisyonunun aç
tığı bir ihaleye ilişkin İçişleri Bakariından yazılı soru önergesi (7/6333) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.2.1995) 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Hazine adına tescil edilen miktar fazlalık
larının ilgililerine devrini öngören kanuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6334) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

4. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelcn'in, basında yer alan "Savunma alımları ihaleden 
kaçırıldı" "İsrail'e trilyonluk kayırma" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/6335) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerine 
yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6336) (Başkanlığa geliş tari
hi : 24.2.1995) . " • •' 
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6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TKB'nın yurt dışına ihraç ettiği bonolara 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6337) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Aşkabat Camii inşaatına ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6338) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6339) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

9. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul İl Mahallî Çevre Komisyonunun aç
tığı bir ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6340) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.2.1995) 

10. — Aydm Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6341) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

11.— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6342) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Seydişehir Alüminyum Tesislerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6343) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

13. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Etibank Genel Müdürlüğü tarafından Seydişe
hir'de bir fabrika kurulacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6344) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1995) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmcz'in, Rusya Federasyonu İstihbarat Ser
visi Başkanının Türkiye ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6345) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.2.1995) 

15. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
ki Kararnameye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6346) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.2.1995) 

16. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Savunma Sanayiine ilişkin Maliye Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/6347) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

17. —' İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Savunma Sanayiine ilişkin Millî Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6348) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

18. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Savunma Sanayiine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/6349) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

19. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir yerel gazetede çıkan habere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6350) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

20. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul-Sarıyer-Büyükdere'deki bir arsaya iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6351) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1995) 

21.• — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank'tan kredi ve teşvik alan firmalara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6352) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

22. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul-Sarıyer-Büyükdere'deki bir arsaya iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6353) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2,1995) 

23. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Didim-Akbükkoyu'ndaki iki otele ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6354) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

24. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Didim-Akbükkoyu'ndaki iki otele ilişkin İçişle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6355) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1995) 
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25. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, savaş uçağı kullanan pilotlara ve oğlunun asker

liği hakkındaki iddialara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6356) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.2.1995) 

Meclis Araştırma Önergesi 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Afşin-Elbistan Termik 

Santralinin kiraya verilmesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

— © — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 
III - YOKLAMA 

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

(Antalya Milletvekili Gökberk Ergenekon'a kadar yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 
Sayın İnan, size, Gümrük Birliği hakkında gündem dışı söz verecektim; ama, yarın Sayın Dı

şişleri Bakanı tarafından Meclise bir açıklama yapılacağım duydum; hakkınız baki kalmak üzere, 
bugün, size söz vermiyorum. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Teşekkür ediyorum Saym Başkanım. 
VI. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, ortaöğretimde uygulanan ders geçme siste

miyle, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - Ortaöğretim sistemiyle öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları hakkında, Sayın 

Çelebican'a söz veriyorum; buyurun. 
GÜRHAN ÇELEBÎCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ortaöğretimde uy

gulanan kredili ders geçme sistemiyle öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları hakkında konuşma
ma başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 21 inci Asrın ilk çeyreğinde, 100 milyonluk nüfusuyla, belki de Avru
pa'nın en büyük ülkesi olacak Türkiye'nin, dünyadaki en ileri ve kalkınmış 10 çağdaş devletin ara
sına girme hedefine ulaşabilmesi için, kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmesi şarttır. Bu
nun gerçekleşmesi ise, insan kaynağımızın en mükemmel şekilde yetiştirilmesine ve kullanılması
na; kısacası, bugün, ilkokul dahil tüm öğretim kurumlannda öğrenim gören gençlerimizin millî örf, 
âdet ve ananelerimizi kaybetmeden kazanacaklan başarıya bağlıdır. Bu başarıya ulaşmanın ilk şar
tı, iyi bir aile eğitimi, ikincisi ise okulda verilen çağdaş eğitim ve öğrenimdir. 

Değerli arkadaşlanm, kredili ders geçme sistemi gibi diğer ülkelerde kullanılan metotları uy
gulamaya karar verirken, evvela, kendi maddî kaynaklarımızın bu maksat için yeterli olup olmadı
ğını araştırmak, özellikle öğretmenlerin yeterli ölçüde hazırlanmasına imkân sağlamak, öğrencile
rin bilinçlenmesine itina göstermek gerekir. Şayet, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirecekle
ri spor salonu, kütüphane ve laboratuvarlar ile müzik, folklor ve resim gibi çalışmalara mahsus ma
haller mevcut değilse, okul idaresi kredili Öğrenim programını hazırlamak için yeterince eğitilme-
mişse, öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni sistemin müfredatıyla ilgili tereddütleri varsa ve öğren
ciler bu sistem hakkında, önceden yeteri kadar bilinçlcndirilmemişse, okuldaki bu faaliyet, maksa
da uygun bir neticeye elbette ulaşamayacaktır. Tam anlamıyla uygulanamayan kredili sistem sebe
biyle, öğrencilerin kendileri avare, değerli öğrenim saatleri boşuna boşuna heba olmakta, zamanla
rı, civardaki pastane veya kahvehanelerde harcanmaktadır. 

Evet, okullarda uygulanan bu sisteme bağlı müfredat programıyla, öğrenci seçme ve yerleştir-
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me sınavları arasındaki paralellik yerine aykırılık bulunması, özel öğretmen ve özel ders ihtiyacını 
yaratmış ve dolayısıyla, saat başına 3 milyon liraya kadar varan ders ücretleri de velileri son dere
ce bunaltmış bulunmaktadır. En büyük yararı, kayıtdışı ekonomiye katkı sağlamak olan bu düzen
le ilgili olarak, Millî Eğitim Bakanımızı ve özellikle, Maliye Bakanımızı gerekli tedbirleri almala
rı için, uyarmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gençlerimizi bu durumdan kurtarmanın çareleri mutlaka bulunmalıdır. 
Yeni bir sistem uygulanmadan evvel hangi imkânların gerektiği araştırılmalı; şayet, istenilen şart
lar sağlanamıyorsa, klasik sistemden vazgeçilmemelidir. Sonra, ortaöğretimde çok ciddî bir düzen
lemeyle meslekî yönlendirmeye dönük eğitim yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, özel sektörün, özellikle vakıfların yükseköğrenim kurumlan açmaları 
teşvik edilmeli; öğrenciler, bu okullara, her mesleğin kendi özelliklerine uygun bir yöntemle yapı
lacak seçme sınavları sonunda kabul olunmalıdır. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kurulmadan; yani, 1974 yılından önce, fakültelerde 
uygulanan öğrenci kabul sisteminin çok daha başarılı neticeler verdiği de gözden kaçırılmamalıdır. 
Böylece, arzu edilen meslek dallarında yükseköğrenim yapmak şansı büyüyecek ve buna paralel 
olarak, bu okullara rağbet de artacak, neticede, özel yüksekokulların sayısı çoğalacak ve pek tabiî, 
devlet okullannın yükü azalacaktır; belki de, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kalkacak, 
YÖK'ün, sadece, Türkiye'nin ihtiyacı olan mesleklere göre öğrenci sayısıyla ilgili planlama yap
ması ve kamuoyunu uyarması yeterli olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, hevesli olduğu meslek dalında iyi bir öğrenim yapmak arzusuyla yurt
dışına gitme şansını ve imkânını bulan gençler, ya öğrenimlerini tamamlayıp geri gelmekte ya da 
maddî imkânlarını kaybettikleri için Türkiye'ye dönmekte ve yurtdışındaki başarılan intibak için 
yeterli ise, öğrenimlerine, ülkemizdeki aynı seviye ve branştaki okullarda devam etmektedirler. 

Bu yıl, Yüksek Öğretim Kurulunun yayımladığı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kıla
vuzunun 5 inci sayfasında bulunan ve yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyenlerle ilgili 1 inci 
maddenin ikinci fıkrası, beşinci bendinde "1995-1996 yılında kendi paralarıyla yurtdışında yükse
köğrenim görmek isteyenlerin 1995 ÖSYS sınavına girmeleri zorunludur. Adaylann yurtdışında 
öğrenim görmek istedikleri dallar Türkiye'de hangi puan türüyle öğrenci alıyorsa, o puan türünün 
hesaplanmasında kullanılacak testleri cevaplamaları gerekir" denilmektedir. 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
GÜRHAN ÇELEBlCAN (Devamla) - Bir saniye, Sayın Başkan; bitiriyonım. 
Bu maddeyle ne demek isteniliyor, doğrusu, anlamakta güçlük çekiyorum. Yani, öğrenci seç

me ve yerleştirme sınavına girmeyenleri ve girip de kazanamayanları yurtdışında okulların kabul 
etmemeleri için YÖK tarafından yapılan bir teşebbüs bulunduğu mu ima ediliyor, yoksa, yurtdışı
na gidip birkaç yıl okuduktan sonra Türkiye'deki bir okula yatay geçiş yapmak isteyenlere, öğren
ci seçme ve yerleştirme sınavında yeterli puan alamamişlarsa, bu şans tanınmayacaktır mı denili
yor; bu ne biçim mantıktır, ben, hakikaten, bir türlü anlayamıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gençlerimizin iyi bir öğrenim yapmasını istiyor muyuz yoksa istemiyor 
muyuz ? Bir genç, Türkiye'de, istediği, arzu ettiği dalda öğrenim yapma imkânı bulamadıysa; ya
ni, birinci tercihe değil, ikinciye değil, hatta daha sonrakine göre bile değil, başka bir okula yerleş-
tirildiyse, herhangi bir sebeple sınava giremediyse veya sınavda başarılı olamadıysa, bu gencin yurt 
dışında öğrenim şansını yok mu ediyoruz? Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında başarılı olama
mış bir gencin sürekli başarısız kalacağını mı peşinen kabul ediyoruz? Birçok gencin, başarısız bir 
tecrübenin ardından pek parlak neticeler elde ettiğini pekala biliyoruz ve görüyoruz. 

Bu sebeple, yurtdışına öğrenimi veya yurtdışından Türkiye'ye yatay geçişi peşinen önlemek 
isteyen bu mantığı anlayamıyorum; çağdaşlıkla, demokrasiyle ve insan haklarıyla bağdaştıramıyo-
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rum. Hiçbir yararı olmayan ve alelacele verilerek öğrencilerimizin sınav arifesinde morallerini bo
zan bu kararın hemen tashih edilmesini ilgililerden önemle rica ediyorum. 

Sözlerime burada son veriyor, hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürhan Çelebican. 
Efendim, ben hepinizin adına hepinizin bayramını kutluyorum. Şu hareket dursun; hatibi din

lemek güç oluyor. 
2. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinden 

kredi alan çiftçilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - Sayın Coşkun Gökalp, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinden nakdî ve 

aynî kredi alan çiftçilerle ilgili konuşmanız için; buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben de Sayın Başkanım 

gibi, geçmiş bayramınızı kutluyor, Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılarımı, sevgilerimi sunu
yorum. 

60 milyon insanımızdan, yaklaşık 30 milyonunu ilgilendiren bu konuda bana söz verdiği için, 
Sayın Başkana da, ayrıca teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu bayram münasebetiyle de olsa, değerli milletvekili arkadaşlarımın 
çoğu, kendi seçim bölgelerine gitmişlerdir. Tarım kesimiyle ilgili olan arkadaşlarım, kendi seçim 
bölgelerindeki sıkıntıyı, en az benim kadar yaşamışlardır; ben, öyle düşünüyorum. (Gürültüler) 

Sayın Başkanım, eğer, kıymetli arkadaşlarım konuşmalarını keserse, ben konuşmama devam 
edeceğim. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
Ben, siz başlamadan o ricada bulundum. Sayın Gökalp, devam ediniz. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, ben, bu konuda çok kez söz aldım; bundan sonra da almaya devam ede

ceğim. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Muhalefetteyken aldın. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bağışlayın, belki buradaki arkadaşlarımın bazılarını ingi-

lendirmeyebilir; ama, beni ilgilendiriyor bu konu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Hükümete söylüyorsunuz değil mi? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bu konuşmam Genel Kurula. Mesaj belli, gideceği yer bel

li; belli tabiî. 
Ben size somut örnekler veriyorum değerli milletvekilleri. Bakınız, 1993 yılında, tarım kredi 

kooperatiflerinin, üyelerine tanımış olduğu kredi limiti 45 milyon liradır. 1994 yılında bu rakam, 
60 milyon liraya çıkarılmış, yani sadece 15 milyon lira artmış... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Kim yaptı onu? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Kimin yaptığı önemli değil, soruna çare bulmak önemli; ko

nu o. Tabiî, çareyi Hükümet bulacak... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Çare sizsiniz, siz bulacaksınız. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Hükümette olan partiler bulacak ve ben bulacağım, bulmak 

zorundayım... (ANAP sıralarından alkışlar) Bulursam burada otururum... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Vatandaş bilsin onu. « 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bulamazsam, önümüzdeki dönemde, halk, beni o tarafa 

atar... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Öyle yağma yok. 
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COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Muhalefet kanadına atar. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Evet, doğru. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bakınız, beyler, 1994 yılında, yani bundan 12 ay önce 1 ton 

üst gübreyi, bahar gübresini çiftçimiz 1 milyon 756 bin TL'ye alıyordu. Şimdi, aradan 12 ay geç
miş, değerli milletvekilleri... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - 11 milyon lira. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bu gübrenin fiyatı -ton cinsinden- 8 milyon 200 bin TL ol

muş tarım kredi kooperatiflerinde; ama, tarım kredi kooperatifleri, henüz İç Anadolu Bölgesinde, 
özellikle bu gübre kredisini verip de çiftçilere, gübre atmasını sağlayamamıştır. Tarım kredi koope
ratifleri, hâlâ, deposundaki mevcut gübreyi çiftçiye1 verememektedir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Neden?.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Neden mi... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Kim yaptı bunu? 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Gübre yok... Karaborsa... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Gübre var. Yeterince yok da; kısmen var; ama; olanı da ve

remiyor. Neden veremiyor; bakınız, 60 milyon lira limiti 9 uncu, 10 uncu ayda çiftçi ikrazat döne
minde almış, kapatmış; yani, şimdi, bir çiftçi tarım kredi kooperatifine gidip de "bana gübre ver" 
dese, kooperatif müdürü açacak sayfasını, bakacak "kardeşim sen 1994'ün 9 uncu ayında, 10 uncu 
ayında gübreni aldın, bitirdin; limit doldu" diyecek. Eğer, İç Anadolu Bölgesinde, bir tane tarım 
kredi kooperatifi müdürü, bir tane çiftçisine kredi verdiyse... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, bağlayalım lütfen. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Gübre karaborsada 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - ...60 milyonun üzerine çıkardıysa -buradan söylüyorum-

gelin, yakamdan tutun... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Kime söylüyorsun, kime?!. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - İlgililere söylüyorum. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Oraya söyle... 
EYÜP AŞİK (Trabzon) - Siz, Hükümet değil misiniz!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Ben daha buraya geceli beş gün oldu, bir hafta oldu. Şim

di, bütün olumsuzlukları Cumhuriyet Halk Partisine mi yıkacaksın; olur mu?!. Allah'tan kork! 
(CHP sıralarından alkışlar) 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Birleşmeseydiniz. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Ben, kendi icraat dönemimden sorumluyum; olur mu böy-

leşey. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Var mı öyle yapmak... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partili olarak ben, eğer bundan sonra Hü

kümette yer alırsak, Hükümet olduğumuz dönemden sorumlu olacağım. Geçmiş siyasal iktirdarın 
tutarsızlığını, inançsızlığını (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) Cumhuriyet Halk Par
tisine mi yıkacaksınız, ANAPTılar?!. ' ••. I. 

Ben, bu konuya... 
BAŞKAN - Efendim, bağlayalım lütfen. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Bu konuya, Hükümetin... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Coşkun Bey, SHP'yi reddediyor musunuz? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Hükümetin değerli üyelerini, ilgililerini ve parlamentoda 
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bulunan tüm arkadaşları bu konu için duyarlılığa çağırıyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Kime söylüyorsun, kime!. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bakınız beyler, elimde bir liste var, rakam rakam burada 

okumayacağım: Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, ABD, Bulgaristan... Yani, 
30'a yakın ülkeden, 1992,1993,1994 yılında buğday ithal etmişiz; kendi çiftçimize vermediğimiz 
parayı, elin adamına döviz olarak veriyorsunuz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Gübre karaborsada... 
COŞKUN. GÖKALP (Devamla) - Buna hakkınız yok.; döviz diye Hazinemiz kıvranıyor; bu 

kadar lükse sahip değiliz ülke olarak, ulus olarak... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, bağlayalım lütfen. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Oraya söyle, oraya... Sola bak, oraya bak söyle. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Sayın Başkanım, saygılarımı sunup, bitireceğim. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 

. COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Açlığın ayak sesleri gelmeye başladı; uyarıyorum yetkilile
ri. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Bravo!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Çiftçi, kendi kaderine terk edildi. Dünyanın hiçbir ülkesin

de, çiftçi, kendi kaderine terk edilemez; devlet, çiftçiyi desteklemek zorunda, kollamak zorunda, 
gözetmek zorunda. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Bravo; tebrik ediyorum, doğru söylüyorsun!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Geçmiş dönemlerde olduğu gibi... 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - İşte, sıkıntılar oradan başlıyor zaten. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - . . . özellikle, 1980'den bugüne kadar söylüyorum; çiftçi, ha

yallerle avutulmasın, yalanlarla kandırılmasın. 
Saygılarımla, sevgilerimle. (CHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar [!]) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, arkadaş, İktidar milletvekilidir. İktidarın va- . 

zifesi, kürsüden böyle şikâyet etmek değildir. İktidarı beğenmiyorsa, Hükümetten çekilsin. 
BAŞKAN - Sayın Grup Başkanım, böyle usul var mı... 
Buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkanım, gündem dışı konuşmaya muhalefet parti

sinin cevap verme hakkı olmadığını biliyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, gündem dışı konuşmaya muhalefet partisinin cevap 

verme hakkı olmadığını biliyorum; ama, bir hususun tutanaklara geçmesi lazım. 
Şimdi yeni hükümet kuruluyor. Bir yandan, koşar adım hükümete girme bir yandan da yeni bir 

beyaz sayfa açma gayretlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu hükümete giren, sorumluluğa da 
ortak olacaktır. Bir yandan tenkit edip bir yandan hükümete girmek tutarlı bir davranış değildir. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
CENGÎZ BULUT (izmir) - Sayın Bakan bu konuşmaya cevap versin. 
BAŞKAN - Sayın Bulut, lütfen... 
Ama, bütün buna rağmen, ben, Sayın Gökalp'ı tebrik ediyorum; çünkü, -belki kaçırdınız bir 

cümlesini- Gökalp "bunlar düzelmezse ben burada oturmam, orada otururum" dedi. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Oranın garantisini kim veriyor?.. (ANAP ve RP sıralarından al-
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kışlar) < 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Fevkalade bir cesaret; yani, burayı kaybettikten sonra, yine bu çatı altına gelebiliyorsanız, o 

kendi gayretiniz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon).-Öyle, her gelene beyaz sayfa yok. 
BAŞKAN - Efendim, üçüncü söz Sayın Gaffar Yakm'ın. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Son söz efendim. 
3. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, basında kıyak emeklilik olarak adlandırılan 4080 sa

yılı Kanuna ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN —7 Mart 1995 tarihinde basında çıkan "kıyak emeklilik" hakkında gündem dışı ko

nuşmak üzere, Sayın Gaffar Yakın; buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bayramda, kıyak 

emeklilik... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - 1986'da siz başlattınız. 
HASAN AKYOL (Bartın) - Kim başlattı bu işi?.. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - ...konusunu soran insanlara derdimi anlatmaktan bıktım. 
Emekli bir milletvekili değilim, kendi milletvekilliği maaşıyla da geçinen bir milletvekiliyim; 

ama, bu konuda, duymuş olduğum rahatsızlıkları sizlere arz etmek ve gereğinin yapılmasını iste
mek için söz almış bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, beş bin yıllık Türk Devletinin devamı olan bir devlettir ve bu
gün bizler, yetmişdört yıl önce kanla, terle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletimizi 
temsil eden şerefli milletvekilleriyiz. Hepimiz, binlerce, onbinlerce Türk insanının temiz reyleriy-
le buraya, onlara hizmet etmek için gelmiş olan milletvekilleriyiz. En İyi sistem, de demokrasidir; 
bunda hepimiz hemfikiriz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve sistemin itibarını, önce milletvekilleri kendileri korumak 
zorundadırlar. Davranışlarıyla, hareketleriyle ve yaptıklarıyla birinci derecede sorumluluk, önce 
milletvekillerine düşmektedir. Daha sonra da halkımızın tüm kesimlerinin, basın-yayın kuruluşla
rının demokrasinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünlüğünü ve saygınlığını koruma zorun
luluğu Vardır; yani, kişilerin yapmış olduğu hataları veya belirli dönemin yapmış olduğu hataları, 
sisteme ve Millet Meclisine mal etmek yanlış bir tutumdur. 

Milletvekili, sorumlu davranmak zorundadır. " Bal tutan parmağını yalar " tarzında deyim ha
line gelmiş atasözünün davranış biçimleri yanlıştır. Milletvekilleri, bugün, milletimize imam me-
sabesindedirler; davranışlarıyla, yaptıklarıyla ve her türlü hareketleriyle örnek olmak zorundadır
lar. Halkta ne ise, milletvekillerinde de aynısının olması lazımdır. 

Milletvekilliği, onurlu bir görevdir ve Türkiye'de yaşayan herkes, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde milletini temsil etmek ve milletvekili olmak istemektedir, bu doğal bir durumdur; ama, sis
teme yönelik olarak sistemden kaynaklanan, seçim sisteminden kaynaklanan, İçtüzükten kaynakla
nan, devletin tıkanıklığından ve organizasyon bozukluklarından kaynaklanan hataların, ucuzcu po
litikalarla milletvekillerine fatura edilmesi yanlış bir tutumdur. 

Bununla ilgili bozuklukları, Türkiye Millet Meclisi ve milletvekili bazında ayrı ayrı değerlen
dirmek gerekir. Nedir bu çıkarılan kanun -ben o akşam burada olmadığım için kanunu ertesi gün 
televizyondan öğrendim- kanun, niçin yangından mal kaçırılmış gibi çıkarılmaktadır, içeriği nedir; 
kimse bilmiyor. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Sayın Cumhurbaşkanı veto etti zaten. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - Benim bildiğim kadarıyla -özlük işlerinden öğrendim. Bana, 
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emekli olmayan milletvekili sayısının da 10'un altında olduğunu söylediler- bugün bir milletveki
li, SSK veya Emekli Sandığına bağlı olarak 25 yıl çalıştıktan ve bunun iki yılını milletvekili olarak* 
tamamladıktan sonra milletvekili olarak emeldi olma hakkını elde etmektedir. Şimdi, eğer genel 
müdür olarak, müsteşar olarak da iki yıl çalıştıysanız, o görevin gerektirdiği emeklilik hakkını ka
zanırsınız. Yani milletvekillerinin 25 yıllık çalışmalan sonucunda milletvekilliği derecesinden 
emekli olmalan, diğer vatandaşların hakkı kadar doğal bir haktır; fakat, bu kıyak emekliliği ve çı-
kanlan bu kanunun normal milletvekili emekliliğiyle ilgisini, o başlıklan atan gazete yazarlarına ve 
yöneticilerine de sordum, kimse bilmiyor. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kimse bilmiyor, evet... 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - Halkımız da bilmiyor. Bunları anlattığınızda, 25 yıl konusu

nu ve iki yıl genel müdürlük yapanın genel müdürlükten emekli olduğunu anlattığınızda, aa, biz 
böyle bilmiyorduk diyorlar. Peki, niçin bilgi verilmiyor? Bugün, herhangi bir kuruma sataşıldığın
da, o kurumun yetkilileri veya halkla ilişkiler idareleri mutlaka ve mutlaka bilgi veriyorlar. (MHP, 
ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Milletvekilliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, artık, herkesin kolayca saldırdığı yol geçen 
hanına döndü. Önüne gelen, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve milletvekillerine istediğini söylü
yor ve kimseden ses çıkmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının görevi acaba nedir diye 
merak ediyorum. (MHP ve ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bize yapılan bu saldırılar 
karşısında -haksız tutumlanmızı kimse savunmasın, ben de savunmuyorum- haklanmızı da Mecli
sin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - ...yetkili kurullarının mutlaka aksettirmesi lazım. Birçok nok

tada tamamen yanlış haberler aksettiriliyor. Kanun çıktıktan bir gün sonra emeklilikle ilgili haber
leri özel televizyonlarda seyrettim, 49 uncu Hükümetin, Bakanlar Kurulunun ve o dönemin Mecli
sinin resimlerini veriyorlardı ve diyorlardı ki "işte kanun çıkarmak için toplanamayan Meclis, ken
di kanunlarıyla ilgili..." Yani, bir yıl önceki, iki yıl önceki resimleri sunuyorlardı. Yanlış haberler 
aksettiriliyor. 

Milletvekillerinin maaşlan, yemeklerinin ücretleri neyse, milletvekillerinin özlük hakları ney
se, Türkiye Büyük Millet Meclisi, halka bunu resmen, açıkça ve şeffaf bir şekilde bildirmek zorun
dadır; herkes bilsin. Milletvekilleri ne kadar maaş alıyorlarsa, aldıkları maaşları halktan saklama
nın bir anlamı yok ki, kimse de saklamıyor; ama, herkes tarafından netlikle bilinmesi lazım. Özlük 
hakları için, kimseden utanılacak, kaçınılacak bir şey yok. Bugün bizler vanz, yarın başka insanlar 
olacaktır. Milletvekillerinin özlük haklarının ayrı bir kanunla düzenlenmesi lazımdır; niye polisle
rin özlük haklarına ilişkin yasanın arkasına eklenen geçici bir madde olarak, sanki uyduruk kaydı-
rık bir madde olarak, yangından mal kaçırıyormuş gibi çıkarılsın ki. Sonra, niye biz polisleri mağ
dur edelim?!. Herkes sorumlu davranmak zorundadır. Önce milletvekilleri ve siyasilerimiz sorum
lu davranmak zorundadır, daha sonra da basın yayın kuruluşlarımız ve halkımız olarak hepimiz... 

Milletvekillerini, Türkiye Büyük Millet Meclisini kötüleyerek, karalayarak bir yerlere varma
mız mümkün değildir. 1980 sonrasında, 12 Eylül ihtilalinden sonra milletvekillerinin -kendi böl
gemin milletvekillerinin de- hangi durumlara düştüklerini bizzat gördüm, yaşadım. Kimsenin de 
milletvekillerini o durumlara düşürmemesi lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
GAFFAR YAKIN (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Kendisini temsil yetkisini vermiş olduğu insanların onurlu bir biçimde hayatlarını sürdürme

si, kimseye eyvallah etmemesi ve burada iradelerini özgürce ortaya koyabilecek maddî imkânları 
sağlaması, bizim Yüce Milletimize yakışan bir davranıştır. 
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Şimdi, vefat eden milletvekillerinin, onların dullarının ve yetimlerinin, -Mehmet Akif Er-

soy'un kızma varıncaya''.kadar, rahmetli Kahveci'nin çocuklarına varıncaya kadar- haklarını, hu
kuklarını da korumak zorundayız. 

Adaletli olalım, sorumlu olalım, halkımıza örnek olalım, yanlış davranışlarla demokrasiye ve 
Büyük Millet Meclisine zarar vermeyelim. Bilelim ki, milletvekilleri, basınımız ve halkımız, hepi
miz bir gemide seyahat etmekteyiz; bir gemide gitmekteyiz ve gideceğimiz hedef de, ülkemizi, 21 
inci Yüzyılda, gerçekten, dünya milletlerine layık seviyeye getirmektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Aşık, buyurun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, arkadaşımız bir tenkitte bulundu. Tenkit ettiği ma

kam, anladığım kadarıyla, hükümet değil, Meclis Başkanlığı. Aslinda, cevaben, şu konu, şu canlı 
yayında millete açıklanmalıydı. Bunu, Başkanlık Divanı, hiç değilse, gelecek toplantıda açıklama
lıdır. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 

ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 4080 sayılı Kanunun, bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311759) 

BAŞKAN -Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı~Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 4080 sayılı Kanunun, Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince, bir defa daha görüşülmesi için geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1.3.1995 tarih ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-5788-26943 sayılı yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu 

bildirilen 4080 numaralı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğin
ce, aşağıda arz edilen nedenlerle, bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

1- Bakanlar Kurulunca hazırlanıp Yüce Meclise sunulan kanun tasarısında, yalnızca emniyet 
hizmetleri sınıfı personelinin, adaylıkta geçen sürelerinin de fiilî hizmet müddeti zammına dahil 
edilmesi istenmiştir. 

2 - Kanun tasarısının Başkanlıkça havale edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Büt
çe Komisyonunda, kanun tasarısında yer almayan ve emniyet hizmetleri sınıfıyla hukukî ve fiilî 
yönden herhangi bir bağlantısı bulunmayan Yasama Organı üyeleri ile dul ve yetimlerine bağlanan 
aylık ve sair hak ve tazminatlarla ilgili yeni bir hüküm ilave edilmiştir. 

Her ne kadar, Meclis İçtüzüğünde bunun aksine bir hüküm bulunmamakla beraber, kanun yap
ma tekniği ve Parlamento teamülü itibariyle böyle bir düzenlemenin, Yüce Meclisçe ayrı ayrı ya
salarda ele alınarak ve geniş bir şekilde müzakere edilerek hükme bağlanması yerinde olacaktır. 

3- Kabul edilen Kanunla, emniyet hizmetleri sınıfı personelinin adaylıkta geçirilen süreleri de 
fiilî hizmet müddeti zammına dahil edilirken, onlar gibi yıpratıcı ve emniyet görevleriyle doğrudan 
ilgili bekçilerin bu haktan faydalandırılmamaları, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olacağı dü
şünülmektedir. . 

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

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Dolayısıyla, top ayağa gelmiştir. 
MEHMET BUDAK (Ankara) - Sayın Başkan, bu konu üzerinde söz alma imkânımız var mı? 
BAŞKAN - Hayır efendim; sunuştur bu. 
2. — Hollanda ve Almanya'ya gidecek olan Turiz/n Bakanı Şahin Ulusoy'a, dönüşüne kadar, 

Kültür Bakanı Timurçin Savaş'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1760) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığının, vekaletlere ilişkin tezkereleri vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Mart 1995 tarihinden itibaren Hollanda ve Almanya'ya gi
decek olan Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakariı 
Timurçin Savaş'ın vekalet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Romanya'ya Cumhurbaşkanı Ion Ilıescu'nun resmî davetlisi olarak Romanya'yı resmen 

ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsa
mettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1761) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Romanya Cumhurbaşkanı Ion Ilıescu'nun resmî davetlisi olarak, 7 Mart 1995 tarihinde Ro
manya'yı resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar; Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının, 106 ncı maddesi uyannca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk vekalet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

ÖNERGELERİ 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Afşin-Elbistan Termik Sant

ralinin kiraya verilmesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

BAŞKAN - Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemiz termik santralları açısından fevkalade önemi haiz olan Afşin-Elbistan havzası ve hav
za içerisinde yer alan termik santralın zarar ettiği gerekçesiyle, yirmi yıllığına, bila bedel ve yüzde 
2 teminat karşılığı bir firmaya kiralanması, bölge halkı ve çalışanları huzursuz etmektedir. Bölge
de beliren huzursuzluğun giderilmesi için, Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 nci mad
desi uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Hasan Dikici Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 
Mustafa Ünaldı Ahmet Derin 
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Konya Kütahya 

Ömer Ekinci Salih Kapusuz 
Ankara Kayseri 

İsmail Coşar Lütfi Doğan 
Çankırı Gümüşhane 

Ahmet Remzi Hatip Cevat Ayhan 
Konya Sakarya 

Gerekçe : Ülkemiz, enerji ihtiyacını iki önemli kaynaktan sağlamaktadır. 
1. Hidrolik santrallar, 
2. Termik santrallar. 
1. Hidrolik santrallar, akarsular üzerine kurulan barajlardan faydalanarak elektrik üreten sant

rallar olup, ülke enerji ihtiyacının yüzde 40'ını temin etmektedir. Bu oran, yıllık yağış oranına bağ
lı olarak değişebilmektedir. 

2. Termik santrallar, hidrolik santrallara alternatif, genelde düşük kalorili linyitlerin değerlen
dirilmesi amacına ypneliktir. Ülkemiz, enerji ihtiyacının yüzde 60'ını termik santrallardan sağla
maktadır. Buna, doğal gaz ve fuel oil. santralları da dahildir. Düşük kalorili linyitlerin bu oran içe
risindeki payı yüzde 32 gibi önemli bir seviyededir. 

Önümüzdeki yıllarda enerji ihtiyacımız, sanayileşmeye bağlı olarak, hızla artacaktır. Hidrolik 
santralların yapımının uzun sürmesi, finans sıkıntısı çekilmesi, nükleer santralların ise şu aşamada 
kurulmasının çevrecilerin tepkisi ve finans sıkıntısı nedeniyle zor olduğu, bu nedenle de kömüre 
dayalı termik santralları cazip hale getirmektedir. Oysa, termik santralların zarar ettiği iddiasıyla 
kiraya verilme veya özelleştirme gibi yöntemlerle elden çıkarılması düşünülmektedir. Zarar eden 
sahaya özel sektörün yatırım yapması mümkün değildir. -

Ülkemiz toplam linyit rezervi 8 milyar ton olup, bu miktarın yüzde 45'i Afşin-Elbistan Hav
zasında bulunmaktadır. Bu nedenle, Afşin-Elbistan sahasında kurulan termik santralın kârlılığının 
tespiti büyük önem arz etmektedir. Mevcut santralın çalışma randımanının belirlenmesi çalışma 
randımanını olumsuz etkileyen nedenlerin ortadan kaldırılması, bundan sonra yapılacak ve ülkeye 
enerji ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacak olan yatırımlara da katkıda bulunacaktır. 

Ayrıca, son günlerde gündemde olan Afşin-Elbistan Termik Santralının yirmi yıllığına kiraya 
verilmesi hususunun doğru olup olmadığının Yüce Mecliste tartışılmasında da fayda mülahaza 
edilmektedir. Bu vesileyle önümüzdeki yıllarda yapımı düşünülen ve ülkemiz için hayatî önem arz 
eden, aynı bölgede projelendirilen Afşin-Elbistan B ve C projelerinin nasıl değerlendirileceği ay
dınlatılmış olacaktır. 

Ülkemiz için stratejik önem arz eden enerji yatırımlarının yapımında en uygun yöntemin tar
tışılarak açığa kavuşturulması fevkalade önem arz etmektedir. 

Kiralamanın şeffaflığı ile kiralayan firmanın iktidarla yakınlığının, kiralama veya özel sektö
re devredilmesi hususunun doğru bir karar olup olmadığının tespiti, çalışanların maddî ve manevî 
haklan yanında, işten çıkarılmaması garantisi, proje, fizibilite çalışmalarında öngörülen Orta Ana
dolu'nun ısınma ihtiyacını karşılayacak briketleme tesislerinin yapılıp yapılmayacağının belirlen
mesi, yine aynı projede yer alan linyitten faydalanılarak kurulması düşünülen azotlu gübre fabrika
sının ne aşamada olduğunun belirlenmesi, 

Santral atıklarının değerlendirilmesi amacı ile yüksek silis ve alimuna ihtiva eden küllerin bi
na dış kaplama malzemesi ve ıslak zemin kaplama amacına yönelik fayans yapımında kullanılabi
leceği, Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu laboratuvarlarında belirlenmiştir. Bu yönde bir 
çalışmanızın olup olmadığının açıklığa kavuşturulması, 

Baca gazlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin tespiti ve giderilmesi için ne gibi çalışmala-
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rın yapıldığının belirlenmesi, bölge halkında belirmeye başlayan rahatsızlığın giderilmesi açısından 
önemlidir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (311762) 
BAŞKAN - Şimdi, Türkiye Büyük Millet Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarını

za sunacağım: •- . , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 
sayılmaları, Başkanlık Divanının 28.2.1995 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
"Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfı Coşkun; hastalığı nedeniyle, 26.12.1994 tarihinden geçerli 

olmak üzere 15 gün," 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Bolu Milletvekili Tevfik Türesin; hastalığı nedeniyle, 18.1.1995 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün," 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Erzurum Milletvekili Abdulmelik Fırat; hastalığı nedeniyle, 25.12.1994 tarihinden geçerli ol

mak üzere 55 gün," 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İçel Milletvekili İstemihan Talay; hastalığı nedeniyle, 17.12.1994 tarihinden geçerli olmak 

üzere 42 gün," 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İzmir Milletvekili Erdal İnönü; hastalığı nedeniyle, 10.1.1995 tarihinden geçerli olmak üze

re 17 gün ve 13.2.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün," 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Trabzon Milletvekili Mehmet Ali Yılmaz; mazereti nedeniyle, 12.12.1994 tarihinden geçerli 

olmak üzere 34 gün." 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. — (10/198) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1763) 
BAŞKAN- Partilerin, mal varlıklarının araştırılması amacıyla kurulan (10/198) esas numara

lı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, çalışma süresinin uzatılmasına dair 
bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, 23.2.1995 tarihli toplantısında, çalışmalarını süresi içerisinde tamamlayama

mış bulunduğundan, 15.3.1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulundan, üç aylık ek bir süre talep edilmesini kararlaştırmıştır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Halûk Müftüler 

Denizli 
Komisyon Başkanı 
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BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6. —Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 5.1.1961 tarih ve 237 numaralı Taşıt Kanunu

na Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/1277) doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/415) 

BAŞKAN - Şimdi, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, 3 adet, doğrudan doğruya gün
deme alınma önergesi vardır; sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vermiş olduğum, 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca doğ
rudan Genel Kurulda görüşülmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, söz talebiniz var; lehinde mi konuşacaksınız? 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Evet. Sayın Başkan, yalnız, teklif sahibi arkadaşımız konuş

mak istiyor galiba. 
BAŞKAN - Sayın Eler, teklif sahibi olarak konuşmak istiyor musunuz? 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Sayın Eler, teklif sahibi olarak önce siz buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılarımı 

sunar, ayrıca, hepinizin geçmiş bayramını kutlarım. 
Yarın 8 Mart 1995, Dünya Kadınlar Günü. Ülkemizde de Kadınlar Gününün resmen kutlan

masını temenni ediyorum. Bu arada, geçmişte, 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı
nı veren partimiz Cumhuriyet Halk Partisi, birtakım haklann sözde kalmaması için çalışmalarına 
devam etmiş, son olarak da, evlilikte elde edilen menkul ve gaynmerikullerin eşit şekilde paylaşıl
masını kanun teklifi olarak Önermiştir. Bu teklif şu anda Adalet Komisyonundadır. Bu teklifin de, 
8 Mart 1996'ya, yani gelecek Dünya Kadınlar Gününe kadar yasalaşması temennisiyle, ülkemiz
deki tüm annelerin ve bayanların bu anlamlı günlerini kutlar, hepsine saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, vermiş olduğum yasa teklifi, halen yürürlükte olan, fakat yetersiz gör
düğüm ve biraz sonra anlattığımda, sizin de, aynı şekilde oybirliğiyle karar vereceğinize inandığım, 
5.1.1961 tarihli 237 Sayılı Taşıt Kanununa ek bir madde eklenmesiyle ilgilidir. 

Özet olarak, bu teklif resmî araçların tahsisinde ve kullanımında görülen savurganlığı ve so
rumsuzluğu önlemeyi, görev dışı kullanımı kamufle etmek için, yasa dışı ve keyfî olarak plaka de
ğişikliği ve renk değişikliği yapıp, makama verilmiş olan bu araçları özel araç gibi özel işlerde kul
lanıma mâni olmayı ve anlattığım gibi, açıkladığım gibi, böylece, devlet bütçesini büyük bir kül
fetten kurtarmayı amaçlamaktadır. Bu kanun teklifim, aynı zamanda, Sayın Başbakanımızın 5 Ni
sandaki tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak sunmuş olduğu önlemlere destek olacaktır. Ondan esin
lenerek hazırladığımı belirtmek isterim. 

Bilhassa, Doğru Yol Partisindeki milletvekili arkadaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum: Şayet 
gündeme alınmasını istediğim bu yasayı reddederlerse, Sayın Başbakanımızın 5 Nisanda sunmuş 
oldukları tasarruf tedbirleriyle çelişkide kalacaklardır. O nedenle, benim bu kanun teklifim, herhan
gi bir maddî yük getirmemekte, aksine, bütçeye katkıda bulunmakta ve savurganlığı önlemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, 1994 Yılı Bütçe Kanununun 1 l/A maddesinde, yine tasarruf 
tedbirlerini gözeterek, 10 yaşını geçmiş, doldurmuş araçların çok miktarda akaryakıt tüketeceğini 
düşünerek, kullanımlarındaki arabaların eski veyahut da faal oluşuna bakmaksızın, hizmetten kal
dırmıştır. Hükümet böyle bir tedbiri düşünüyorken, benim sunacağım bu kanun teklifini dışlarsa-
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nız, o zaman yine çelişki içinde kalırsınız. 

Bunda amacımız da şu: Akaryakıtta tasarruf olacaktır, amortisman giderlerinde tasarruf ola
caktır; aynı şekilde, personel giderlerinde de tasarruf olacaktır. Onunla da kalmayacak, bilhassa 
metropol kentlerde, büyük kentlerde gördüğümüz trafik yoğunluğu, belli saatlerde, mesaiye geliş 
ve gidiş saatlerinde artmaktadır; bu arabaların azalmasıyla trafik tıkanıklığının azalmasına ve ula
şımda kolaylığa da katkı yapacaksınız. En önemlisi, günümüzün en büyük şikâyeti plan -bilhassa 
istanbul halkının- hava kirliliği konusuna da olumlu katkıda bulunacaksınız. Bugün, çevre kirlili
ğinde, egzoz gazındaki fazlalığın zararları tartışılmazdır. O nedenle, buna da bir katkınız olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, servis ve mesaiye geliş-gidiş zamanlarında, o saatlerde artan trafiği göz
lemlerseniz, araç sayısını da ele alırsanız, buradaki çarpıklığı, kamu araçlarını keyfî olarak kulla
nanları, hatta çocuklarını, eşlerini, yasa dışı olarak resmî araçlarla okullara ve günlere gönderenle
ri tespit etmiş olursunuz. Oysa, araç tahsis edilenler, yasal olarak araç tahsis edilse dahi, araba kul
lanımlarında, bir göreve giderken kendileriyle birlikte, yanlarında eşlerini götürebilirler; bunun dı
şında, yalnız başına çocuklarını, eşlerini hiçbir yere gönderemezler. 

Bakınız, tüm memurlar, işçiler, çocuklarını, servis arabası tutarak, dar gelirlerinden pay ayıra
rak okullara göndermektedirler. Onlar onu yaparken, belli makam sahiplerinin -rütbe ve makamla
rı ne olursa olsun- bu araçları, çocukları ve eşleri için bu şekilde kanunsuz kullanmaları hak değil
dir. İşte ben bunu önlemek için bu kanun teklifini verdim. 

Ayrıca, kamufle etmek için, gelişigüzel plaka değişikliği, renk değişikliği yapıyorlar. Her res
mî arabanın -Karayollarının, Devlet Su İşlerinin, FTT'nin veya başka bir müessesenin; daha say
mıyorum, burada vardır demek istemiyorum ama- bir rengi vardır demek istemiyorum; ama- bir 
rengi vardır. Bunun rengindeki değişikliği, keyfî olarak yapamazlar, yapmamalıdırlar; plaka deği
şikliğini de yapmamalıdırlar. Plaka değişikliği, renk değişikliği yapmalarındaki amaç, kamufle et
mek içindir. Yani, bu -biraz amiyane olacak- devekuşu gibi, başını kuma sokmaktan başka bir şey 
değildir; toplumda, hiçbir şekilde güven de bırakmaz. 

• Kıymetli arkadaşlarım, biz, Avrupa'ya, zengin ülkelere gittiğimizde gördük; Türkiye'deki bu 
araç furyası, zengin Avrupa ülkelerinde dahi yok. Onun için, bu tedbiri almamız gerektiği inancı 
içerisindeyim. 

Ayrıca, bugün, trafik kazalarına mâni olmak için, -trafik sıkışıklığında- belediyelerin, bilhas
sa büyükşehir belediyelerinin başkanlarına -ki, benden sonra, Refah'lı arkadaşımın da konuşacağı
nı zannediyorum- buradan şunu söylüyorum: Derhal, trafik tıkanıklığını önlemek için, taksi durak
ları için, cepler yapılması gerekir. Bu konuyu belediye başkanlarının ele alması gerektiği inancı 
içerisindeyim. 

Mazotun dahi litresinin 18 540 lira olduğu bir ülkede, bilhassa kırsal kesimde, traktörünün ma
zotunu temin edemeyen, güçlük çeken, traktörünü satmak zorunda kalan üreticimizin, çiftçitnizim 
karşısında, bugün, vatandaşın vergileriyle alınan arabanın deposunu keyfî olarak doldurup -devlet 
kasasından- çocukların, caka atarcasına, keyfî olarak gezmelerine mâni olamazsak ve bununla ilgi
li tedbir alamazsak, inandırıcı olamayız. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, bağlayalım... 
HASAN BASRİ ELER (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu, araba plakaları konusundaki yasa da yetersizdir. Kırmızı plakalı araba furyası da vardır. 

Zaten, devletin protokol konusu, tam olarak daha yasallaşmamıştır. Herkese kırmızı plakalı araba 
verilmektedir. O zaman, ben de, buradan şunu söylerim: Peki, illerdeki cumhuriyet savcılarına ni
çin kırmızı plakalı araba verilmiyor? Bunun hesabını veremeyiz. Bu nedenle, bu konuyla ilgili ola
rak, plaka düzenlemesi yapılması gerektiği inancı içerisindeyim. 
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Değerli arkadaşlarım, biz, bu konuda eşitliği ve hakkaniyeti uygularken, ilk önce milletvekili 

arkadaşlarımızdan, bizden başlamalıyız; tüm üst derecedeki kamu çalışanlarının veyahut da 
KİT'lerde ya da birlik ve kooperatiflerde bu araçları kullananların tasarruf tedbirlerine uyması ge
rekiyor; bu konuda örnek olmamız gerekir. 

Buradan, tüm arkadaşlarıma, bu kanun teklifinin gündeme alınmasını öneriyorum. Bu kanun 
teklifi bir malî yük getirmemektedir; aksine, Hükümeti külfetten kurtarmakta ve harcamalarda kı
sıtlama getirmektedir. 

Hepinize saygılarımı sunar, teşekkür ederim. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Lehte, Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sözlerime başlarken, geçmiş 

bayramınızı tebrik ediyorum. 
38 inci maddeden istifade edilerek verilmiş olan bir teklifle ilgili söz almış bulunuyorum; ki, 

değerli arkadaşımız önemli bir konuya parmak basmışlar; bu vesileyle, kendilerine de teşekkür edi
yorum. 

Tabiî, öncelikle, gündeme getirilmek istenen konu, çok önemli bir konu. Ülkemizin iktisadî 
alandaki birçok sıkıntılarının temelinde israf yatmaktadır. Şimdi, bu israf ve savurganlık edebiya
tını yapanlar, özellikle icranın başında bulunan yetkililer olursa, bunun bir anlam taşıyıp taşımadı
ğını hep birlikte mütalaa etmek mecburiyetindeyiz. 

Kayseri'nin Develi İlçesinde, bundan yetmiş seksen sene önce yaşamış Aşık Seyranî diye bir 
zat var; o diyor ki: "Balık baştan kokar. Bunu bilmemek, Seyranî kulunun ahmaklığındandır." 

Şimdi, tasarruf tedbirleri almakla, ülkeyi bu sıkıntılı ve badireli şartlardan kurtarmakla kendi
ni yükümlü gören Sayın Başbakanın saltanatına, şöyle beraberce bir bakalım. Âdeta, trafiğe çıktı
ğınızda, büyük bir vaveyla koptuğunu hissederseniz, kırmızı plakalılardan bazı arkadaşlarımla ilgi
li olanını belirgin bir seviyede hissediyorsunuz; ama, Sayın Başbakanın geldiğini gördüğünüz tak
dirde, âdeta kıyamet kopuyor. 

Değerli arkadaşlar... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Hoca geldiği zaman ne oluyor?!. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, Hoca geldiği zaman ne olduğunu da görüyor millet, Sa

yın Başbakan, bir yerden bir yere giderken nelerin olduğunu da çok iyi görüyor; doğrusunuz. 
Dolayısıyla, bakınız, 8-10 tane motorsiklet, 5 tane süper lüks Mercedes otomobil, koruma gö

revi yapıyor. Onun dışındaki, diğer, korumayla görevli araç ve gereçler, sayılamayacak kadar çok. 
. MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-45 tane eskort saydık. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, şayet inandırıcı olmak istiyorsa
nız, yaptığınız işin de halk tarafından, millet tarafından tasvip edilmesini, güven duyulmasını isti
yorsanız, bu işi böyle yapmayacaksınız; yapmamak lazım. 

Bakınız, bu, sadece Başbakanda değil, Cumhurbaşkanlığında da var, askeriyesinde de var, bü
tün bürokratik kurumlarımızda mevcut. 

Hani, bir zamanlar, siz, tasarruf için, milletin huzurunda, çıkıp, şu lojmanlara bir disiplin ge
tirme, elden çıkarma gibi birtakım şovlar yapmıştınız; niye unuttunuz bunları. Ondan sonra, çıkar 
da siz, millete, biraz daha sabredin, tasarruf edin, derseniz, elbette millet, size güvenmeyecektir. 

Bakınız, resmî araçların bir defa alımında savurganlık var, dağıtımında ve tahsisatında çok 
ciddî bir uygulama hatası var. Bunun yanında, bu araçların kullanımlarında keyfîlik söz konusudur. 
Bununi bir disiplin dahilinde kullanıldığı hiçbir dönemde, maalesef, bu kadar çok yaygın olduğu 
kanaatini ben şahsen taşımıyorum, arkadaşlarım bilmem taşıyorlar mı? Kullanımlarında sorumsuz
luk vardır. 

- 3 4 8 -



T.B.M.M. B : 8 2 7 .3 .1995 0 : 1 
Bakıyorsunuz, sayın genel müdürün veyahut da bir yetkilinin, kendisi yanında olmadığı hal

de, çocuğunun servisinde kullanılıyor, saçının yapılmasından bilmem ne kokteyllerine veyahut da 
toplantılarına varıncaya kadar, hanımefendilerinin emirlerine tahsis etmişler. Şimdi, bunlara, mut
laka ve mutlaka bir çözüm getirmek mecburiyeti vardır. 

Sonra, görev dışı kullanım... Bakıyorsunuz, mesai bitmiş veyahut da hafta sonu tatil gününde 
resmî araçlar pikniğe gidiyor, pikniğe!.. E, peki, buna kim sahip çıkacak; sokaktaki Ahmet efendi, 
Mehmet efendi değil; elbette, bu işin sorumluları sahip çıkacak. 

Yasal mevzuat 1961 yılında düzenlenmiş. O günkü şartlar altında, uygulamada* belki, isteni
len sonuçlan almaya yönelik özellikleri taşıyormuş; ama, bugün, çoğalan bu kadar araç karşısında, 
bu kanun yetersiz. Birinci olarak bunu vurgulamak istiyorum. 

Bu konuda vurgulamak istediğim bir diğer durum şudur... 
BAŞKAN- "Yetersiz" dediğiniz, Sayın Hasan Basri Eler'in teklifi mi, mevcut Taşıt Kanunu 

mu? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Mevcut Taşıt Kanunu yetersizdir efendim. Sadece, bir mad-, 

de ilavesi yapılıyor. Yapılan bu ilave de, sadece, tasarrufa riayet edilmesi, birtakım savurganlıkla
rın önlenmesi ve disipline edilmesi doğrultusunda, hatırlatma mahiyetinde bir tek ilave madde ge
tiriliyor. Bu yasanın baştan sona, bugünün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi lazım. 

"Siz de milletvekilisiniz, bu konuda bir teklif getirebilirsiniz" diyen arkadaşlarımız olabilir. 
Bizim yüzlerce teklifimiz bekliyor; ama, maalesef, İktidar kanadına mensup milletvekili arkadaşı
mız, gördüğünüz gibi, sırasında görüşülmesi gerekli olan bir teklifi, görüşme imkânı olmadığı hal
de -şu anda da İktidar milletvekili sıralarında bulunmasına rağmen- Mecliste görüşülemediği için, 
böyle bir yolu; yani, İçtüzüğün 38 inci maddesinin uygulanması yolunu tercih etme mecburiyetin
de kalmıştır. 

İstediğimiz şey şudur: Şayet, bu konuda bir eksiklik görüyorsanız, vicdanlarınız bu konuda ra
hatsızlık duyuyorsa, bu tip savurganlıkların mutlaka önü alınmalıdır; aksi takdirde, bizlerin, havan
da su dövme gibi bir sonuçla vatandaşın karşısına çıkıp, birtakım şovlar yapıp "israf önlemleri" gi
bi birtakım sözlerle bu milleti bir yere getirmemiz, şartlarını düzeltmemiz mümkün değildir. 

Çözüm: Mutlaka, kullanılan bu araçların sayılarına tahdit getirilmelidir. Sayın genel müdüre 
mi vereceksiniz, altında kimlere kadar verebilecekseniz, ülke şartlarını da göz önünde bulundura
rak, tahsiste mutlaka bir sınır getirmek lazım. Keyfiliğin mutlaka kaldırılması, ihtiyaç dışı kullanım 
durumundaki her türlü fiilin cezalandırılması gerekir. 

Tasarruf çok önemli. Bakınız, bu araçlardan^tasarruf, sadece kullanılmayla alakalı değil; ben
zin, personel, yedekparça... Bugün, devlette çalışan bir personelin maliyetinin asgari 300 - 400 mil
yon lirayı bulduğunu hepimiz biliyoruz. Dikkat edin, bugün, bu yolu, uygulamalarla durdurmuş ol
manın tabiî sonucu olarak, birçok KİT'te veyahut da kurumda sözleşmeli araç çalıştırılmaktadır. 
Bu, fevkalade verimli olmaktadır. Vatandaş, kendi aracını ekonomiye ve devletin imkânlarına tah
sis etmekle, onun karşılığında hem kira alıyor hem de kendisi için bir iş buluyor. Aynı zamanda, 
bu, maliyet olarak, külfet olarak, çok ekonomik bir durum ihtiva etmektedir. 

Bir diğer husus: Özellikle alt kademedeki unvan sahibi arkadaşlarımızın emirlerine tahsis 
edilmiş olan araçlar mutlaka gözden geçirilmelidir. Bugün, artık, Türkiye'de trafik çok ciddî bir so
run haline gelmiştir. Akşam, mesainin sona erdiği; sabah, mesainin başlayacağı saatlerde, özellik
le büyük şehirlerimizde, trafik tıkanmaktadır. Bunun da önünü almak için, toplutaşımacıhk şarttır. 
Özellikle, yetkili ve görevlilerin, üst düzey görevlilerin de bunlardan istifade etmesi yönünde, ilgi
lilerin uyarılması ve bu konuya da bir çözümün hazırlanması mutlaka gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde asgarî ücret verdiğimiz insanların durumunu biliyoruz. Bağ-Kur 
emeklileri, işçi emeklileri, köylerde yaşayan ve çiftçilikle geçinmek mecburiyetinde kalmış olan in-
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sanlarımız, artık, takat sınırlarının altında yaşamak durumuna düşmüşlerdir. Böyle bir durum kar
şısında, elbette, devlet olarak küçülmenin gündemde olduğu, güya devletin küçülmesini gündeme 
getiren, bunu savunarak KİT'leri peşkeş çekme iddiasında ve uygulamasında bulunan bu Hüküme
te bir tavsiyede bulunuyoruz: Siz, sadece KİT'leri satmakla devleti küçültemezsiniz; bugün almış 
olduğunuz kadrolan -Millî Eğitim Bakanlığındaki ve özellikle, polis kadrolarının dışında birçok 
alanlarda kullanmak istediğiniz kadroları- yeniden gözden geçirin. Özellikle, devlet adına kullanı
lan, kurumlar adına kullanılan bu araçların alınması, çalışması ve bunların birtakım ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunu mutlaka yeniden gözden geçirin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALİH KAPUSUZ(Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu kanun teklifini, Refah Partisi Grubu adına ve şahsım adına faydalı bulduğumuzu ve des

tekleyeceğimizi ifade ediyorum. Aynı zamanda, diğer arkadaşlarımızın da bu konuya çözüm getir
mek doğrultusunda kanaatlerinin olduğuna inanıyor; bunun, bu yöndeki israfın ve birtakım savur
ganlıkların önüne geçmek için bir adım olacağı kanaatiyle, hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür 
ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Aleyhte, Sayın Selçuk Maruflu. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında, 

saygılar sunuyorum. 
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler arkadaşımızın, Taşıt Kanunuyla ilgili teklifinin doğrudan 

doğruya gündeme alınması için verdiği önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Değerli arkadaşlar, Taşıt Kanunu deyince, tabiî, özel sektörde olsun, kamu sektöründe olsun 

tüm taşıtlar akla gelmektedir. Taşıtlar, aslında bir millî servettir. Bu taşıtlarla ilgili tasarruf tedbir
lerine riayet etmek gerekir. 

Değerli arkadaşlar, dün, bildiğiniz gibi, Avrupa Gümrük Birliğine girdik. Bununla ilgili anlaş
ma imzalandı ve bu anlaşma, Sayın Başbakan tarafından bir şova dönüştürüldü. İyi güzel de, böy
le "Yeni Türkiye", "Haydi Türkiye" gibi iddialarda bulunan bir Hükümetin, taşıtlarla ilgili, trafik
le ilgili düzenlemeyi, Avrupa ülkeleri seviyesine getirmesi gerekir. 

Bendeniz, bundan iki sene evvel, rahmetli arkadaşlarımız Adnan Kahveci, Yılmaz Hocaoğlu 
ve Mümin Gencoğlu'nun, trafik kazalarında vefatlarından sonra, bir trafik yasa teklifi hazırladım, 
bu teklifi, 1993 yılının Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine sundum. Trafikle ilgili bu 
teklif, o günden beri, Türkiye Büyük Millet.Meclisi İçişleri Komisyonunda bekletilmektedir. Be
nim sunduğum teklifin üzerine -bir sene geçtikten sonra- Hükümetin de bir yasa tasarısıyla geldiği 
öğrenildi ve Meclis İçişleri Komisyonu, trafikle ilgili bu iki teklifi birleştirerek görüşmeye başladı. 

Değerli arkadaşlar, bugün, Avrupa standartlarına gelmemiz gereken trafik konusunda, maale
sef ve maalesef çok gerideyiz. Trafik kazalarında, yılda 6 500 kişi hayatını kaybetmektedir, 112 bin 
kişi yaralanmaktadır. Bu 112 bin kişi içinde 16 bin kişi bir daha düzelemeyecek şekilde özürlü du
ruma düşmektedir. Maddî hasar, trilyonlarla ifade edilir duruma gelmektedir. Bu nedenle, trafik ko
nusunda düzenlemenin biran Önce yapılıriası gerekmektedir. İçişleri Komisyonunda yaptığım gö
rüşmede, "bu teklifi geciktirirseniz, ölen ve yaralanan her insanın vebali sizin üzerinizdedir" de
miştim Hükümet ilgililerine; fakat, görüyorum ki, maalesef, İçişleri Komisyonundaki, taşıtla, tra
fikle ilgili bu yasa teklifi ele alınamamaktadır. Bayram daha dün bitti, yine, bayramın trafik kaza
sı bilançosu, 40'ın,üzerinde ölü ve birçok yaralıdan ibarettir. 

Bu nedenle, ben, arkadaşımızın getirdiği bu yasa teklifine doğrudan karşı çıkmamakla birlik
te, yapılması gereken esas husus, bizim hazırladığımız trafikle ilgili yasa teklifi veya bizim yasa 
teklifinden istifade ederek Hükümetin getireceği yasa tasarısının, ahenkleştirilmek suretiyle bir an 
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önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilip, kanunlaşması ve trafiğin Avrupa standart
ları boyutlarına getirilmesi olmalıdır. 

Bu nedenle, Yüce Meclisi, bilhassa, şu ana kadar ihmal ettiğini gördüğüm trafik konusunda 
somut adımlar atmaya davet ediyorum ve diyorum ki, bundan böyle, vatandaşlarımızın yaralanma
larını, hayatlarını kaybetmelerini önlemek ve aramızdan, trafik kazalan nedeniyle aynlmış olan 
milletvekillerimizin ruhlannı da şad etmek için, bu teklifi bir an evvel yasalaştırmak gerekir. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Başka söz talebi?..Yok. 
Şimdi, Sayın Hasan Basri Eler'in... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - ...doğrudan doğruya gündeme alınma önergesini oylannıza sunacağım: 
Oylamadan evvel, karar yetersayısının aranması istenmiştir; arayacağım. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Efendim, tarihî bir olay. Zabıtlara geçmesi açısından söylüyorum: 

İktidar, karar yetersayısının aranmasını istiyor... Ne kadar acayip!.. 
BAŞKAN - Teklifin doğrudan doğruya gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen-

ler...Karar yetersayısı yoktur. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Karar yetersayısının aranmasını İktidar partisinin istediği bilinsin 

efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) -İktidar, karar yetersayısının aranmasını istiyor, Meclisi ça

lıştırmıyor... 
BAŞKAN - Efendim, saat 16.30'da toplanmak üzere, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.15 

G 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

, ' — @ •• 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
IV. • - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
6. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 5.1.1961 tarih ve 237 numaralı Taşıt Kanunu

na Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/1277) doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/415) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Hasan Basri Eler'in, Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınma önergesi üzerindeki görüşmeler bitmişti. Öner
geyi oylarınıza sunduğum zaman karar yetersayısı istenmiş ve karar yetersayısı bulunamamıştı. 15 
dakika ara vermiştim. Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bari, bugünü, Gümrük Birliği bayramı olarak ilan etsek Sayın Baş
kan... 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu, İktidarın kaçış bayramı herhalde... 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum... 
Girişler vardır, o bir tamamlansın da... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Karar yetersayısı isteyen arkadaşımız gitti. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayı

sı bulunamamıştır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Karar yetersayısı isteyen arkadaş burada yok. 
BAŞKAN - Tekrar ara verdiğim zaman da karar yetersayısı bulma imkânı yoktur. 
Zaten, bu önergelerden sonra da sözlü sorulara geçeceğim; şu anda, bir sayın bakanımızdan 

başka bakan da yoktur. Eğer, arkadaşların bir itirazı yoksa, yarın toplanmak üzere... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - İtirazımız var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim?.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bu konunun oylamasını sonraya bırakarak, bundan sonraki konuya 

devam edebilirsiniz; İçtüzük müsait. 
BAŞKAN - Bundan sonra sözlü sorulara geçeceğim. Diyorum ki, bir sayın bakandan başka 

bakan da yok. Sözlü sorulara, nasıl... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, aynı şekilde, iki tane daha, görüşülecek olan, doğru

dan doğruya gündeme alınma önergesi var. Oylamalarım, en sonunda, birlikte yaparsınız. Belki, 
Gümrük Birliği bayramı[!] törenleri sona ererse, arkadaşlar, o zamana kadar gelirler. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - İktidarın bayramı var, sen ne yapıyorsun... 
BAŞKAN - Şimdi, siz benim yerimde olsanız, karar yetersayısından başka ne yok onu da gö

rürsünüz... 
Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 8 Mart 1995 Çarşamba 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16,34 
@ • . 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI ' 

1. — Kayseri Milletvekili Sabayı Bayrak'in, bütçede özürlüler için ödenek ayrılıp ayrılmadığı
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Atilla'nın yazılı cevabı (7/5574) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep et
mekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 5.12.1994 

Şaban Bayrak 

Kayseri 
Sakatlar, diğer deyimi ile özürlülük tarihin her döneminde milletlerin çok ciddi problemi ol

maya devam etmiştir. Özellikle Ceddimizin sakatlara bakış açısı bizim için gurur kaynağı olmuş
tur. Günümüzde de bu bakış açısının devamını arzu etmekteyiz. 

B ugün dünya standartlarına göre Türkiye'de yaklaşık 6 milyon özürlü bulunmaktadır. Bu sa
katlıkları ağır zihinsel özürlüler, işitme özürlüler, görme özürlüler, özelliklede ortopetik özürlüler 
gibi değişik özürlü gruplarında toplamak mümkündür. 

Sorularım: 
1. 1995 yılı bütçesine özürlülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ödenek ayrılmış mıdır? 
2. Ödenek aynlmışsa miktarı ne kadardır ve nerelerde kullanılacaktır? 
3. Aynlmamışsa sebepleri nelerdir? 
4. Bedensel özürlüler dayanışma derneği yetkililerinden aldığım bilgiye göre 6 milyon özür

lüden 500 bini tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymaktadır. Özürlülerimizin ihtiyacı olan tekerlekli 
sandalye temini noktasına şayet bir ödenek aynlmamışsa, sosyal yardımlaşma fonundan veya boş 
bir fondan her yıl bir miktar olsun tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için bir kay
nak ayırmayı düşünüyor musunuz? 

5. Böyle bir kaynak aynlamıyorsa sebepleri nelerdir? 
T. C. 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 27.2.1995 

Sayı : B.07.0.BMK.0.11/390-3372 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 22.12.1994 tarih ve 7/5574-12197/45055 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 23.1.1995 tarih ve B.02.0.006.0./2.09448 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait ce

vaplar aşağıda sunulmuştur. 
Konsolide bütçeye dahil kurumların bütçelerinde özürlüler için çeşitli amaçlarla ayrılan öde

nekler bulunmaktadır. 1995 yılında ayrılan ödenek miktarları ve ilgili kuruluşlar aşağıda belirtil
miştir. 

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde, Türkiye Sakatları Koruma Vakfına yar
dım amacıyla 300 milyon lira ödenek yer almaktadır. Bu ödenek sözkonusu Vakıf tarafından sa-
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katlar için gerekli işitme cihazı, sakat arabası, giyecek, protez, baston gibi malzemelerin teminin
de kullanılmaktadır. 

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinde ise sakat ve 
felçlilere yönelik hizmet için toplam 137 milyar 836 milyon lira ödenek aynlmıştır. Bu ödenek, ge
nel müdürlüğüne bağlı Rehabilitasyon merkezleri giderlerini karşılamak üzere konulmuştur. 

— Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin çeşitli tertiplerinde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı İşitme ve Görme Engelliler Okulu ile diğer özel eğitim okul
larının cari ve yatırım harcamalarını karşılamak üzere 846 milyar liralık ödenek ayrılmıştır. 

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de 1995 yılında bedensel özürlülerin topluma kazandı
rılması amacıyla spor faaliyetleri düzenlemeyi planlamış ve bu amaçla 15 milyar liralık harcama 
yapılması öngörülmüştür. 

Bilgilerine arz olunur. 
ismet Attila 

Maliye Bakanı 
2..— Malatya Milletvekili Gazi Barııt'un, Turgut Özal Tıp Merkezi için ayrılan ödeneğe iliş

kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevâbı (7/5608) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki Sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 8.12.1994 
Saygılarımla. 

Gazi Barut 
Malatya 

1. Avrupa İskân Fonundan tedarik edilen 60 milyon Dolar kredinin bugüne kadar ne kadarı 
Özal Tıp Merkezi için kullanıldı? 

2. Turgut Özal Tıp Merkezi için 1995 yılı için kaç lira ödenek aynlmıştır? 
3. Turgut Özal Tıp Merkezi hangi tarihte tam olarak hizmete girecektir? 

T . C 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 27.2.1995 
Sayı: B.07.0.BMK.0.12/390-3373 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 27.12.1994 tarih ve 7/5608-12264/45336 sayılı yazısı, 
b) Devlet Bakanlığının 23.1.1995 tarih ve B.02.0.006.0./1.00029 sayılı yazısı. 
Malatya Milletvekili Sayın Gazi Barut'un yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevap

lar aşağıda sunulmuştur. 

1. Turgut Özal Tıp Merkezi için Avrupa İskân Fonundan tedarik edilen 60 Milyon Dolar kre
dinin 1994 Malî Yılı sonuna kadar 24 335 000 Doları kullanılmıştır. 

2. 1995 Malî Yılı Katma Bütçe Kanununda İnönü Üniversitesi bütçesi bünyesinde yer alan 
Turgut Özal Tıp Merkezi yatırımları için toplam 248 Milyar TL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 
200 milyar TL.'sı Dış Proje Kredisinden oluşmaktadır. 
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3. Toplam 124 000 m2 alana sahip olan Turgut Özal Tıp Merkezinin 24 000 m2'Iik alanını teş
kil eden bölümü 1995 yılında, kalan 100 000 m2'lik alan ise 1997 yılında hizmete başlayacaktır. 

Bilgilerine arz olunur. 

İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

3. — Hatay Milletvekili Fuat Çay 'in, Hatay-Antakya İlçesi sağlık personeline ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5677) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 23.12.1994 
Fuat Çay 

Hatay 
Hatay tli Antakya İlçesi ve ona bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarında doktor, hemşi

re ve ebe eksikliği var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? 
Yaşamsal bir öneme sahip olan bu eksikliğin giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 6.3.1995 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/567 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2.1.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5677-12418/45773 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından, Hatay-Antakya İlçesi sağlık personeli ile ilgili 
olarak verilen yazılı.soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın Antakya İlçesinin Sağlık Personeli İhtiyacı İle İlgili Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru : "Hatay İli Antakya İlçesi ve ona bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarında doktor, 
hemşire ve ebe eksikliği var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? 

Yaşamsal bir öneme sahip olan bu eksikliğin giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
Cevap : Hatay İli Antakya İlçesi ile bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarını, bu sağlık 

ocaklarımızdaki hekim, hemşire ve ebe kadroları ile bu kadrolarda halen çalışan personel sayıları
nı gösteren liste, Hatay-Samandağ İlçesi ile alakalı olarak verilen 7/5678-12419 sayılı Soru Öner
gesine karşı hazırlanan cevap ekinde sunulmuştur. 

Sözkonusu listeden de anlaşılacağı üzere; Antakya İlçemizde genel olarak pratisyen tabib açı
ğı bulunmamaktadır. Bu ilçemizdeki (3) sağlık ocağımızın hekim ihtiyacı da, standart kadronun 
üzerinde hekim bulunan il içindeki diğer kadrolardan Valilikçe karşılandıktan sonra, Antakya İlçe
sindeki sağlık ocaklarımızın hiçbirinde pratisyen tabib ihtiyacı kalmayacaktır. 
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Bunun dışında, bir kısım sağlık ocağımızda hemşire ve ebe ihtiyacımız bulunmakta ise de; ih

tiyaç duyulan personelin istihdamında ortaya çıkan ve çeşitli sebeplere bağlı olan bazı imkânsızlık
lardan doğan bu tür eksiklik devamlı olmayıp, arızî niteliktedir. Personel istihdamında karşılaşılan 
sıkıntılar giderilerek, sağlık tesislerimizin münhal kadrolarının doldurulmasına çalışılacaktır. Bu 
cümleden olarak, Sağlık Meslek Liselerimizin Gündüzlü bölümlerinden mezun olanlar ile, Tamam
lama Programları mezunlarının atanabilmeleri için gerekli çalışmalar devam etmekte olup, Maliye 
Bakanlığından alınan açıktan atama müsaadesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan Hemşire ve Ebelerin 
tayinlerinin yapılması da mümkün olacaktır. Bu tayinler yapılırken, Antakya ilçemizin sağlık per
soneli ihtiyacı da dikkate alınacaktır. 

4. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-ReyMnlı İlçesi Sağlıkpernsoneline ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5679) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 23.12.1994 

Fuat Çay 
Hatay 

Hatay ili Reyhanlı İlçesi ve ona bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarında doktor, hemşi
re ve ebe eksikliği var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? 

Yaşamsal bir öneme sahip olan bu eksikliğin giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

' T C . 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 6.3.1995 

Sayı - 'B.IO.O.HKM.0.00.00.00-9239/568 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2.1.1995 tarih ve A;01 .0 .GNS.0 . 10.00.02-7/5679-12420/45778 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından, Hatay-Reyhanlı ilçesi sağlık personeli ile ilgili 
olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
ı Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın Antakya ilçesinin Sağlık Personeli İhtiyacı ile ilgili Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru : "Hatay İli Reyhanlı İlçesi ve ona bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarında doktor, 
hemşire ve ebe eksikliği var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? 

Yaşamsal bir öneme sahip olan bu eksikliğin giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
Cevap : Hatay İli Reyhanlı İlçesi ile bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarını, bu sağlık 

ocaklarımızdaki hekim, hemşire ve ebe kadroları ile bu kadrolarda halen çalışan personel sayıları
nı gösteren liste, Hatay-Samandağ İlçesi ile alakalı olarak verilen 7/5678-12419 sayılı Soru Öner
gesine karşı hazırlanan cevap ekinde sunulmuştur. 
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Sözkonusu listeden de anlaşılacağı üzere; Reyhanlı İlçemizde pratisyen tabip açığı bulunma

maktadır. 

Bir kısım sağlık ocağımızda hemşire ve ebe ihtiyacımız bulunmakta ise de; ihtiyaç duyulan 
personelin istihdamında ortaya çıkan ve çeşitli sebeplere bağlı olan bazı imkansızlıklardan doğan 
bu tür eksiklik devamlı olmayıp, arızî niteliktedir. Personel istihdamında karşılaşılan sıkıntılar gi
derilerek, sağlık tesislerimizin münhal kadrolarının doldurulmasına çalışılacaktır. Bu cümleden 
olarak, Sağlık Meslek Liselerimizin Gündüzlü Bölümlerinden mezun olanlar ile, Tamamlama 
Programları mezunlarının atanabilmeleri için gerekli çalışmalar devam etmekte olup, Maliye Ba
kanlığından alınan açıktan atama müsaadesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan hemşire ve ebelerin ta
yinlerinin yapılması da mümkün olacaktır. Bu tayinler yapılırken, Reyhanlı İlçemizin sağlık perso
neli ihtiyacı da dikkate alınacaktır. 

5. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Altınözü İlçesi sağlık personeline ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/5680) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 23.12.1994 
Fuat Çay 

Hatay 
Hatay İli Altınözü İlçesi ve ona bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarında doktor, hemşi

re ve ebe eksikliği var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? 
Yaşamsal bir öneme sahip olan bu eksikliğin giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 6.3.1995 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/566 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2.1.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5680-12421/45779 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından, Hatay-Altınözü İlçesi sağlık personeli ile ilgili 
olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın Antakya İlçesinin Sağlık Personeli İhtiyacı İle İlgili Yazılı 

Soru Önergesinin Cevabıdır 
Soru : "Hatay İli Altınözü İlçesi ve ona bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarında doktor, 

hemşire ve ebe eksikliği var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? 
Yaşamsal bir öneme sahip olan bu eksikliğin giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mı

dır?" 
Cevap : Hatay İli Altınözü İlçesi ile bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarını, bu sağlık 

ocaklarımızdaki hekim, hemşire ve ebe kadroları ile bu kadrolarda halen çalışan personel sayıları-
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nı gösteren liste, Hatay-Samandağ İlçesi ile alakalı olarak yerilen 7/5678-12419 sayılı Soru Öner
gesine karşı hazırlanan cevap ekinde sunulmuştur. 

Sözkonusu listeden de anlaşılacağı üzere; Altınözü ilçemizde pratisyen tabip açığı bulunma
maktadır. 

Bir kısım sağlık ocağımızda hemşire ve ebe ihtiyacımız bulunmakta ise de; ihtiyaç duyulan 
personelin istihdamında ortaya çıkan ve çeşitli sebeplere bağlı olan bazı imkânsızlıklardan doğan 
bu tür eksiklik devamlı olmayıp, arızî niteliktedir. Personel istihdamında karşılaşılan sıkıntılar gi
derilerek, sağlık tesislerimizin münhal kadrolannın doldurulmasına çalışılacaktır. Bu cümleden 
olarak, Sağlık Meslek Liselerimizin Gündüzlü Bölümlerinden mezun olanlar ile, Tamamlama 
Programlan mezunlannın atanabilmeleri için gerekli çalışmalar devam etmekte olup, Maliye Ba
kanlığından alınan açıktan atama müsaadesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan hemşire ve ebelerin ta
yinlerinin yapılması da mümkün olacaktır. Bu tayinler yapılırken, Altınözü İlçemizin sağlık perso
neli ihtiyacı da dikkate alınacaktır. 

6, — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Yayladağı İlçesi sağlık personeline ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (71 5681) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakam Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandınlması 

için gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 23.12.1994 
Fuat Çay 

Hatay 
Hatay İli Yayladağı İlçesi ve ona bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarında doktor, hem

şire ve ebe eksikliği var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? 
Yaşamsal bir öneme sahip olan bu eksikliğin giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

: -'T.c. .: 

Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 6.3.1995 

Sayı:B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/569 ' 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2.1.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5681-12422/45780 sayılı yazıları. 
Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından, Hatay-Yayladağı İlçesi sağlık personeli ile ilgi

li olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabi ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
, Sağlık Bakanı 

Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın Yayladağı İlçesinin Sağlık Personeli İhtiyacı İle İlgili Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru : "Hatay İli Yayladağı İlçesi ve ona bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarında dok
tor, hemşire ve ebe eksikliği var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? 

Yaşamsal bir öneme sahip olan bu eksikliğin giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
Cevap : Hatay İli Yayladağı İlçesi ile bağlı yerleşim yerlerindeki sağlık ocaklarını, bu sağlık 

ocaklanmızdaki hekim, hemşire ve ebe kadroları ile bu kadrolarda halen çalışan personel sayıları-
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nı gösteren liste, Hatay-Samandağ İlçesi ile alakalı olarak verilen 7/5678-12419 sayılı Soru Öner
gesine karşı hazırlanan cevap ekinde sunulmuştur. 

Sözkonusu listeden de anlaşılacağı üzere; Yayladağı İlçemizde pratisyen tabip açığı bulunma
maktadır. 

Bir kısım sağlık ocağımızda hemşire ve ebe ihtiyacımız bulunmakta ise de; ihtiyaç duyulan 
personelin istihdamında ortaya çıkan ve çeşitli sebeplere bağlı olan bazı imkânsızlıklardan doğan 
bu tür eksiklik devamlı olmayıp, arızî niteliktedir. Personel istihdamında karşılaşılan sıkıntılar gi
derilerek, sağlık tesislerimizin münhal kadrolannm doldurulmasına çalışılacaktır. Bu cümleden 
olarak, Sağlık Meslek Liselerimizin Gündüzlü Bölümlerinden mezun olanlar ile, Tamamlama 
Programları mezunlarının atanabilmeleri için gerekli çalışmalar devam etmekte olup, Maliye Ba
kanlığından alman açıktan atama müsaadesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan hemşire ve ebelerin ta
yinlerinin yapılması da mümkün olacaktır. Bu tayinler yapılırken, Yayladağı ilçemizin sağlık per
soneli ihtiyacı da dikkate alınacaktır. 

7. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Güneydoğunun ekonomik yapısına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5682) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Fuat Çay 

Hatay 

Tasarruf tedbirlerinin dışında olan Güneydoğuda, çarpık bir ekonominin oluştuğu; 

1. Korucuların, devletten aldığı güçle ana tüketim mallarını bile yüksek fiyatla satarak, kara
borsadan ek gelirler elde ettiği, 

2. Devletin vergi ve elektrik ücretlerini toplayamadığı ticarethanelerden özellikle Diyarba
kır'da terör örgütünün makbuz karşılığı vergi topladığı, 

3. Ticarî hayatı canlandırmak için verilen kredilerin, devlete yakın olan bazı aşiret reisleri ve 
ağalara usulsüz kullandırıldığı iddialarına açıklık getirilmesi? 

T. C. 

içişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 28.2.1995 

HRK: 7504-8l-95/ASYŞ.Ş.ŞİK.(428) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi :T.B.M.M. Başkanlığının 2 Ocak 1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5682-
12423/4578 lsay ılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; Güneydoğuda çarpık bir ekonominin oluştuğu, GKK.larının 
devletten aldığı güçle karaborsada ek gelir elde ettiği, devletin vergi ve elektrik ücretlerini toplaya
madığı, terör örgütünün makbuz karşılığında vergi topladığı iddiası ile ilgili olarak vermiş olduğu 
soru önergesi incelenmiştir. 
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1. GKK.lannın ana tüketim mallarını yüksek fiyatla satarak karaborsadan ek'gelir elde ettik

lerine gelir bölge illerden Ohal Valiliğine herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. 
2. Terör örgütünün 1992 yılından itibaren yerleşim birimlerinde özellikle kentlerde toplumsal 

olaylar gerçekleştiremedikleri, vergi adı altmada halktan para topladıklanna dair herhangi bir şika
yetin mevcut olmadığı, Devletin vergi ve elektrik ücretlerini toplayamadığı iddialarının gerçekleri 
yansıtmadığını arz ederim. 

Nahit Menteşe 

' İçişleri Bakanı 
8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, Altın Frank'ın değerine ilişkin sorusu ve Ma

liye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/5775) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
ediyorum. , 

Gereğini saygı ile arz ediyorum. 30.12; 1994 

Mehmet Elkatmış 
1 Nevşehir 

Sorularım : 

1. 1994 yılında bir Altın Frankın gerçek değeri dolar ve TL. cinsinden ne kadardır? 

2. Son olarak Bakanlar Kurulunca bir Altın Frankın değeri dolar ve TL. olarak ne kadar tespit 
edilmiştir? . 

T. C. '. • 

Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 27.2.1995 . • • ;" . 

Sayı: B.07.0.BMK.Ö. 11/390-3375 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ı 

İlgi : TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24.1.1995 tarih ve 
7/5775-12555/46059 sayılı yazısı. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üze
re tarafıma yöneltilen soruya ait cevapaşağıda sunulmuştur. 

1 Altın, Frank'ın Türk Lirası karşılığı hergün Resmî Gazetede yayımlanan ABD dolarının dö
viz alış kuru ile 1 Altın Frank'ın 0.8Ö63 ABD doları olarak hesaplanan dolar karşılığının çarpılma
sı suretiyle bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

9. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, özel bir televizyonda anti-laik ve Cumhuriyet aleyhinde 
konuşma yaptığı iddia edilen bir şahsa ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazı1 

h cevabı (7/5787) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırmamasını talep ediyo
rum. 

Saygılarımla. 
Fuat Çay 

Hatay 
Miraç Kandili dolayısıyla Kanal 6 Televizyonunda anti laik ve Cumhuriyet aleyhinde konuş

ma yapıp insanları birbirine düşüren Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hakkında bir işlem yapılmış mı
dır, yapılmamışsa bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. • 
Adalet Bakanlığı 1.3.1995 

. Bakan: 437 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

/ İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24.10.1995 tarihli A. 10.0.GNS.0.10.02-
7/5787-12582/46286 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından verilen ve yazılı olarak ta
rafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı" 

Sayın Fuat Çay Hatay Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 1.2.1995 tarihli ve 
1995/850 sayılı yazıdan; 

— Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hak
kında, 29.12,1994 tarihinde gece İstanbul Fatih Camiinde Miraç Kandili nedeniyle Kanal-6 Tele
vizyonunda naklen yayınlanan konuşmasından dolayı, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesine muhalefetten İstanbul 3 No.lu 
Devlet Güvenlik Mahkemesine kamu davası açıldığı, 

— Davanın 1995/21 esas sayılı dosyası üzerinde yürütülmekte olduğu, 

Anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 

10. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in, yazılı cevabı (7/5803) (*) 

(*) Eki hacimli olduğundan Kan. Kar. Md. 'de dosyasındadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırmaması gereğini say
gılarımla arz ederim. 3.1.1995 

Fuat Çay 

Hatay 
1. Bakanlığınızda görevli üst düzey bürokratlardan kimler 1994 yılı içerisinde ve kaçar defa 

yurt dışına gönderilmiştir? 

2. Seyahatleri esnasında aldıkalan harcırah ve yolluklar ne kadardır? 
3. Bu gezilerden varsa kaç tanesi başka kuruluşlarca finanse edilmiştir? 

.T .C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 6.3.1995 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/570 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 27.1.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5803-126Ö2/46318 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatleri ile 
ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın Bakanlığımızda Görevli Üst Düzey Bürokratların Yurt Dışı 
Seyahatleri ile İlgili Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru 1. "Bakanlığınızada görevli üst düzey bürokratlardan kimler 1994 yılı içerisinde ve ka
çar defa yurt dışına gönderilmiştir?" 

Soru 2. "Seyahatleri esnasında aldıkalan harcırah ve yollar ne kadardır?" 

Soru 3. "Bu gezilerden varsa kaç tanesi başka kuruluşlarca finanse edilmiştir?" 

Cevaplar: Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevli bürokratların 1994 yılı içerisin
de yapmış oldukları yurt dışı seyahatleri ile ilgili olarak istenilen bilgileri gösteren liste, ilişikte su
nulmuştur. 

/ / . — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlindeki taşımalı ilköğretim uygulama
sına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5844) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 

1. Bayburt İli'nde taşımalı ilköğretim uygulaması kaç köyde yapılmaktadır? Hangi köylerde 
bu uygulamaya geçilmesi düşünülmektedir? 
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2. Ozansu Köyünde bu uygulamaya geçilecek midir? 

3. Her İl'e bir üniversite çerçevesinde Bayburt'a bir üniversite veya fakülte ne zaman açıla
caktır? 

T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 6.3.1995 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/577 
Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 27.1.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/5844-12659/46486 sayılı ya

zısı. 

Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin "Bayburt ilindeki taşımalı ilköğretim uygula
masına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bayburt'un 54 köyünde taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Önümüzdeki yıllar
da Taşımalı İlköğretim Uygulaması Yönergesine göre taşınabilecek durumdaki köy okullarımız da 
bu uygulamaya dahil edilecektir. 

2. Ozansu Köyü İlkokulunda 62 öğrenci öğrenim gördüğünden taşımalı ilköğretim uygulama
sına dahil edilmesi mümkün değildir. 

3. Yükseköğretimin yurt sathında çağdaş eğilim ve hedefler göz Önünde bulundurularak yay-
gınlaştırılaması amacıyla sürdürülen uzun vadeli planlama çalışmaları çerçevesinde Bayburt'ta da 
yükseköğretim kurumu kurulmasının incelenip, değerlenderilmesi mümkün olabilecektir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

12. —Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Erzincan Başbağlar katliamından sonra kamu 
davası açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı 
(7/5845) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

1. Erzincan Başbağlar katliamından sonra kaç kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Sanıklar
dan kaçı, ne kadar tutuklu kalmışlardır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 1.3.1995 

Bakan : 441 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27.1.1995 tarihli A.Ö1.0.GNS. 
0.10.00.02 - 7/5845-12660/46487 sayılı yazınız. 
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İlgi Yazınız ekinde alınan ve Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi tarafınadan verilen ve yazılı 

olarak tarafımdan cevaplandırılması isetenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

- Adalet Bakanı 

Sayın Bahaddin Elçi Bayburt Milletvekili. 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından alman 6.2.1995 tarihli ve 
1995/1320 sayılı yazıdan; 

Erzincan-Başbağlar olaylarıyla ilgili olarak, 

— 20 sanık hakkında Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinde dava açıldığı, 

— Davanın halen 1994/12 esas sayılı dosya üzerinde yürütülmekte olduğu, 

— Bu sanıklardan üçü hakkında 22.9.1993 tarihinde gıyabî tutuklama kararı çıkartıldığı, 
' • \ • • • ' • • ' . . . . ' • . . ' • ' . • ' • •• 

— Bu kararların Metin Bozoğlu hakkında 7.6.1994 tarihinde, Cahit Aktaş hakkında 
2L11.1994 tarihinde vicahiye çevrildiği, 

— Sanıklardan Kenan Bozoğlu'nurt ise halen gıyabî tutuklu olarak aranmakta olduğu, 

Anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

AdaletBakanı 
13. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, ders kitaplarının özel matbaalara bastırıladığı id

diasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5853) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 10.1.1995 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Bilindiği gibi Ankara ve İstanbul'da Millî Eğitim Bakanlığına ait matbaalar bulunmaktadır. 
Bakanlığın ders kitapları ve öteki baskı ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitedir. Basında yer alamha-
berlere göre, Bakanlık ders kitabı ve öteki ihtiyaçlarını, kağıdını vererek özel matbaalara yaptıra-
maktadır. Bu duruma göre : 

1. 1993 ve 1994 malî yıllarında Bakanlık baskı ihtiyacının ne kadarını kendi tesislerinde, ne 
kadarını özel sektöre sipariş etmiştir? Ödenen para miktarı ne kadardır? 

2. Özel sektöre ihale edilirken matbaalardan istenen özellikler nelerdir? 

3. Sürekli aynı matbaalara sipariş verilmesinin özel bir sebebi var mıdır? 
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T . C . . . » ' • ; ' • 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 6.3.1995 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/575 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 27.1.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/5853-12675/46539 sayılı ya
zısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın "Ders kitaplarının özel matbaalara bastırıldığı id
diasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. , 

1. 1993-1994 öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulmak üzere 14 710 
000 adet kitabın baskısı Millî Eğitim Basımevi'nde yapılmıştır. 15 715 000 adet kitabın baskısı ise 
ihale yoluyla kamu ya da özel sektöre ait basımevlerine yaptmlmıştır. Bu kitaplar için Millî Eği
tim Basımevine 67 603 310 500 TL.; özel sektöre ait basımevlerine 84 521 503 000 TL. baskı be
deli ödenmiştir. 

2. Kitaplann ihaleleri yapılırken, ihaleye katılacak olan firmanın kapasite raporu özellikle is
tenmekte ve işin istenilen süre içerisinde bitirilmesi aranan en önemli şart olmaktadır. 

3. İhalelerde, siparişin aynı firmalara verilmesi söz konusu değildir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

14. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, öldürülen bir TBMM personeline ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/5866) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyo
rum. 11.1.1995 

Saygılarımla. 

Fuat Çay 

, Hatay 

1. Kısa bir süre önce kaybettiğimiz Meclis personeli Önder Büyükcan'ın ölümüne sebebiyet 
veren kişiler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

2. Olayın müsebbibi olan Hasan Özdoğan hakkında soruşturma açılmış mıdır, açıldıysa ne aşa
madadır? 

T. C. 

Adalet Bakanlığı 1.3.1995 

Bakan: 439 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 1.2.1995 tarihli A.01.0.GNS. 0.10.00.02 
- 7/5866-12694/46562 sayılı yazınız. 
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İlgi yazınız ekinde alman ve Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından verilen ve yazılı olarak ta

rafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 

Sayın Fuat Çay Hatay Milletvekili 
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge

sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 9.2.1995 tarih ve B.34CBS4060000.3/1789 sayı
lı yazıdan; 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Önder Büyükcan'ın başkanlığını yaptığı "Sedef 
Konut-Yapı Kooperatifi "nin Serenler Sokak 3/12 No.lu merkezinde 26.12.1994 tarihinde, koope
ratifin sorunlarıyla ilgili olarak çıkan kavga sonunda Önder Büyükcan'ın sopayla vurularak yara
landığı, 

— Tedavi için kaldırıldığı hastanede öldüğü, 

— Bülent Alver, Ömer Lütfi Özşahin, Semih Akbaş, Burhan İpek ve Murat Özdemir hakkın
da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 18.11.1994 tarihli ve 1994/84789 Hazırlık, 1994/46348 
Esas, 1994/27663 nolu iddianame ile faili gaynmuayyen şekilde yaralamak suçundan Ankara 13. 
Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, 

— Suçun vasfımn değişmesi nedeniyle dosyanın görevsizlik kararı verilerek, Ankara 9. Ağır 
Ceza Mahkemesine gönderildiği, 

— Davanın halen 1995/34 esas sayılı dosya üzerinde yürütülmekte olduğu, 
— Beş sanık hakkında gıyabi tutuklama kararı verildiği, 

— Olayda adı geçen Hasan Özdoğan hakkında yeterli delil bulunamadığından bahisle Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığınca 18.11.1994 tarih ve 1994/84789 sayılı Takipsizlik Karan verildiği, 

Anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 

15. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, Kayseri-Akkışla-Ganişeyh Köyünün sağlık oca
ğı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/5909) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Akkışla, İlçesi, Ganişeyh Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı 

Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
16.1.1995 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Soru: 
Köylünün sağlık sorunlarının kısmen mahallinde çözüme kavuşturulması için köye Sağlık 

Ocağı yapılması yönünde Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 
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T. C. 

Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 6.3.1995 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/571 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 1.2.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5909-12756/46757 sayılı yazılan. 
Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz tarafından, Kayseri-Akkışla-Ganişeyh Köyünün Sağlık 

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

Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı . 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri-Akkışla Ganişeyh Köyünün Sağlık Ocağı İh
tiyacı ile ilgili Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru: "Köylünün sağlık sorunlarını kısmen mahallinde çözüme kavuşturulması için köye Sağ
lık Ocağı yapılması yönünde Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?" 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağhk Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimiz ise, mahalinden talep 
gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

Akkışla Merkez Sağlık Ocağından hizmet alan Ganişeyh Köyümüzün nüfusu 1990 yılı genel 
nüfus sayımına göre 634'dür. ilçeye 5 Km. mesafede bulunan bu Köyümüze bağlanabilecek başka 
köylerimizin bulunmaması ve toplam nüfusun sağlık ocağı planlamasına esas alınan kriter olan 
(5000)'den az olması sebebiyle durumu, ilgili mevzuat- ve kriterler çerçevesinde incelenip değer
lendirilmiş olan, ancak nüfusu, yukarıda belirtilen kriterlere uymayan adı geçen köyümüze bu ha
liyle sağlık ocağı açılması mümkün görülememektedir. 

16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Çeçenistan'a yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in yazılı cevabı (7/5922) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu 
delaletlerinize arz ederim. 

Mustafa Dağcı 

Kayseri 

Sorular: 
1. Rus katliamına ve işgaline uğrayan Çeçenistan'a T. C. Devleti adına yapılan yardımların 

Rus yetkililere teslim edildiği kamuoyunda ve basında yer almaktadır. 

Bu görüşler doğru mudur? 
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2. Türk Milletinin kardeşi olan kahraman Şeyh Şamil 'in torunlarını kadın-çocuk-ihtiyar deme

den soykırıma tabi tutan Ruslara nasıl inanır, nasıl güvenirsiniz? Ruslara teslim ettiğiniz yardımlar 
Çeçen kardeşlerimizi yok etmek için kullanılmış olmayacak mı? : 

3. Bu yardımları artırarak doğrudan Çeçen'lerc yapmak için Hükümetin bir çalışması var mı
dır?:. ^ 

• . ' • ' • T . c . . • , . ' • ' ' • • . ' ; ' 

Devlet Bakanlığı . 1.3.1995 
Sayı: B.02.0.008-5-249 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığın 9.2.İ995 tarihli ve B.02.0.KKG/106-8245/609 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 21.2.1995 tarihli ve B.02.0.006.0/1-00467 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nıh, Sayın Başbakana tevcih ettiği 7/5922 esas no-
lu yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıdadır : 

1. Çeçenistan'a insanî yardım amacıyla 3 Ocak 1995 ve 12 Ocak 1995 tarihlerinde gıda, ilaç, 
giyim, sağlık malzemesi, çadır ve battaniyeden oluşan 22 ton yardım malzemesi 2 askeri uçakla 
gönderilmiştir. 

İllegal yollar dışında bölgeye gerek havadan ve gerekse karadan ulaşım, Rusya Federasyonu
nun kontrolundadır. Bu bakımdan silahlı çatışmalar sonucu zor durumda kalan Çeçenlere yapıla
cak insanî yardımların, yerine ulaştırılması ve dağıtımı ancak Rusya Federasyonu yetkililerinin iş
birliği ile mümkündür. 

Dışişleri Bakanlığından alman bilgilerden, ülkemizden gönderilen yardımların Birleşmiş Mil
letler kuruluşları aracılığı ile dağıtıldığı, ilk partinin Mozdok ve Hassavyurt'taki yerel dağıtım bi
rimlerine teslim edildiği, ikinci partinin de Nazran'la Grozni arasındaki Steptzovskaya Hastanesi
ne verildiği öğrenilmiştin Böylece her iki yardımın da Çeçen mültecilere ulaştığı anlaşılmaktadır. 

2. Bu tür resmî uluslararası yardım faliyetlerinde, Ruslara "inanmak, güvenmek'' gibi sübjek
tif yaklaşımlar değil, uluslararası hukuk kuralları ve teamüller esas alınmaktadır. 

Türkiye, bölgeye acil insanî yardım gönderen ilk ülkelerdendir. Türkiye'nin bu yolda yaptığı 
girişimler sonunda Çeçenlere yardım gönderilmesi yolu açılmış ve uluslararası kuruluşlar da dev
reye girerek faaliyetlerini yaygınlaştırmalardır. 

Bu gibi hususlarda milletçe aynı hassasiyet içinde olduğumuz muhakkak bulunduğuna göre, 
bir takım hissi reaksiyonları ithamkâr sorular haline getirip tevcih etmeden önce rasyonel bir de
ğerlendirmeye tabi tutmak lüzumu da aşikardır. ' 

Basitçe bir harita tetkiki insanî yardım bahsinde, yapılandan başka yapılacak bir şey olmadı
ğını anlamaya kâfidir. 

3. Çeçenistan'a Hükümetimiz tarafından daha geniş kapsamlı insanî yardım yapılması için ça
lışmalarımız sürdürülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ayvaz Gökdemir 

• : . • : . . Devlet Bakanı 

17. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Personel ve Eğitim Dairesi Başka-
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m hakkındaki bir davaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı 
(7/5932) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 17.1.1995 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. Evrak sahtekârlığından Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesince 1993/150 E numa
ralı dosya ile yargılanan Eski Orman Bakanlığı elemanı şimdi Turban Genel Müdür Muavini Ah
met Dündar'ın davası hangi aşamadadır? 

Soru 2. Ahmet Dündar Mahkemeye verildiği tarihten itibaren kaç duruşmaya katılmıştır, tarih
leri nedir? 

Soru 3; Duruşmalara müşteki Orman Bakanlığı veya Hazine Avukatları katılıp katılmadıkları, 
avukatların bulunmadıkları duruşma varsa tarihleri nedir? 

T..C-
Adalet Bakanlığı 1.3.1995 

Bakan: 435 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 1.2.1995 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/5932-12806/46887 sayılı yazınız. / 

İlgi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından verilen ve ya
zılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ek
te sunulmuştur. 

. Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

- Adalet Bakanı 
Sayın Halit Dumankaya İstanbul Milletvekili 
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge

sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 9.2.1995 tarihli ve 3/1788 sayılı yazıdan; 
— Turban Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dündar hakkında sahtecilik suçundan dolayı An

kara ÜçüncüAğır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, < 
— Davanın halen 1993/150 esas sayılı dosya üzerinde yürütülmekte olduğu, 
— Sanık Ahmet Dündar'ın 21.10.1993 tarihli ilk duruşmaya gelerek savunmasını yaptığı, üç 

duruşmaya katıldığı, daha sonraki duruşmalara Avukatı Turgay Özdoğan'ın geldiği, 
— Müşteki kurum veya hazine adına davaya katılan olmadığı, ; 

Anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
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18 — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Yazıbaşı Köyü sağlık evi inşa

atına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/5965) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Develi İlçesi, Yazıbaşı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Do
ğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
17.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: 
Subasmanı atılmış durumda olan sağlık evi 1995 yılında bitirilerek hizmete açılacak mıdır? 

T . C . . •••; • ; . . 

Sağlık Bakanlığı 6.3.1995 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.Ö.HKM.0.00.00.00-9239/572 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1.2.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5965-12845/46954 sayılı yazıları. 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Develi-Yazıbaşı Köyünün Sağlık Evi 

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

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri-Develi-Yazıbaşı Köyünün Sağlık Evi İnşaatı 
İle İlgili Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru : "Subasmanı atılmış durumda olan sağlık evi 1995 yılında bitirilerek hizmete açılacak 
mıdır?" 

, Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

Kayıtlarımızın tetkikinden; Yazıbaşı Köyümüze sağlık evi planlamasının yapıldığı, ancak geç
miş yıllar yatırım programlarında yer almaması sebebiyle hizmet binası inşaasının gerçekleştirile
mediği anlaşılmıştır. 

2.1.1995 tarih ve mükerrer 22159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1995 yılı yatırım prog
ramında da, ülke genelinde sağlık ocağı ve sağlık evi yatırımı yer almadığından, Yazıbaşı Köyü
nün sağlık evi hizmet binasının inşaası ileri yıllar yatırım programlarında gerçekleştirilmeye çalı
şılacaktır. 

19. —. Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz 'ün, Tokat-Reşadiye Keçiköy İlkokulunun bazı so
runlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/5973) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 17.1.1995 

Saygılarımla. 

Dr. Ahmet Fevzi Inceöz 
Tokat 

Tokat Reşadiye-Keçiköy Köyü okulu 1985 yılında devlet köylü işbirliği ile yapılmış, elektrik 
ve suyu köy halkının kendi imkanlarıyla bağlanmıştır. 

Bakanlığınız olarak köy okulunun bahçe duvarı, tuvalet ve deponun yapılması sağlanamaz mı? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı \ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 6.3.1995 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/576 
Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 2.2.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/5973-12853/46962 sayılı yazısı. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi İnceöz'ün "Tokat Reşadiye-Keçiköy İlkokulunun bazı 

sorunlarına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Keçiköy okulunun bahçe duvarı, tuvalet ve deponun yapımı, ödenek durumu ve yatırım önce
likleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

20. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Fiskobirlik'e alınan yeni işçilere ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in yazılı cevabı (7/6024) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı.tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 

Saygılarımla. ' 
Dr. Burhan Kara 

Giresun 
1. 1994 ürünü olarak FKB sadece 4 000 ton fındık mubayaa etmiştir. Bu 60'a yakın koopera

tifi bulunan Birliğin ancak orta büyüklükte bir kooperatifinin fabrikasında işlenecek fındık mikta
rıdır. 

Şu anda ise Fiskobirlik'te 3 000'e yakın personel istihdam edilmektedir. Mevcut personelin 
çalışması için yeterli fındık alınmışken, Fıskobirlik'e yeniden alınan işçi adeti ne kadardır? 

2. Alınan bu işçilerin SHP,CHP kurultayı ile ilişkisi olduğu doğru mu? 
Bu işçi alımları, partizanlık ve kurumu zarara uğratmak sayılmaz mı? 
3. Bu işlem, Hükümetin 1995 yılı bütçesindeki tasarruf ilke ve tedbirlerine aykırı değil midir? 
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•' T.C; . 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 1.3.1995 

Sayı:B.140.BHİ.01-259 

Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 16.2.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6024-12932/47128 sayılı yazınız. 
Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik'e alınan yeni işçilere ilişkin olarak tarafım

dan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştin 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Dönen 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
Cevap 1. Fiskobirliğin 1994 ürünü kabuklu fındık alım miktarı, 22.2.1995 tarihi itibariyle 

5 475ton'dur. 

1994 ürün alım döneminde, emeklilik, istifa ve askerlik hizmeti nedeniyle 66 kişi işten ayrıl
mış, buna karşılık; 1 askerlik dönüşü, 7 daimi, 12 sözleşmeli ve 89 geçici personel olmak üzere 109 
kişi işe alınmıştır. 

Öte yandan, ürün satışları nedeniyle, Karasu, Kocaali, Akçakoca, Düzce ve Cumayeri koope-
raiflerine ait fındık kırma fabrikalarında azamî 25 günlük devreler halinde çalıştırılmak üzere 
26 Ekim - 31 Aralık 1994 tarihleri arasında 133 bayan işçi alınmış ve 31.12.1994 tarihinde görev
lerine son verilmiştir. 

Cevap 2. Söz konusu işçi alımının SHP-CHP kurultayı ile hiçbir ilişkisi yoktur. 
Cevap 3. Yukarıda belirtilen işçilerin tamamına yakın bölümü geçici statüde bulunduğundan 

ve işin gerektirdiği sürece istihdamları söz konusu olduğundan, uygulamanın tasarruf tedbirlerine 
aykırı bir yönü bulunmamaktadır. 

21. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul'da gözaltına alındığı iddia edilen 
bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6032) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir ay evvel gözaltına alındığı, sonra kendisinin nerede olduğuna ilişkin hiçbir bilginin elde 

edilemediği belirtilen İsmail Bahçacı konusunda aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tara
fından yazılı yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

- Algan Hacaloğlu 
ı . İstanbul 

Sorular: 
Urfa Siverek İlçesi nüfusuna kayıtlı 1.1.1968 Siverek doğumlu Şeymus oğlu İsmail Bahça-

cı'nın 24.12J994 tarihinde İstanbul'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığına ilişkin so
mut bulgular olmasına rağmen, resmî ilgililerden bugüne kadar kendisinin nerede olduğuna ilişkin 
herhangi bir bilgi alınamadığı, bu konuda açıklama yapılmadığı ifade edilmektedir. Kendisinin can 
güvenliğinden endişe duyulmaktadır. Şu anda kendisinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü
cadele Biriminde olduğuna ilişkin duyumlar elde edildiği belirtilmektedir. 
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Kaldı ki, İsmail Bahçacf nın Devlet Güvenlik Mahkemesinin muhtelif polis fezlekeleri kapsa

mında İstanbul Dev Genç Politik sorumlusu olduğu iddiası ile firari sanık olarak arandığı belirtil
mekte; o nedenle polisin kendisini yakalayıp gözaltına alması çok doğal görülmektedir. 

Keza, istanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı 125 nolu ekip 
29.12.1994 tarihinde istanbul, Beyoğlu, Büyükbayram Sok. 46/1 no adresli terzi dükkanına gide
rek Veysel Düz'ü sorduğu; kendisini o an dükkanda bulamayınca ağabeyi Gürsel Düz'ü ifade ver
mek üzere Gayrettepe Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü, 2 saat sonra da serbest bıraktığı 
belirtilmektedir. 

Sorgulama arasında Veysel Düz'e ait 2493351 (iş) ve 6920751 (ev) telefon numaralarını bir 
şahsın üzerinde bulduklarını, o nedenle kendilerinin ifadesine müracaat ettiklerini belirtmişlerdir. 

Siyasî hiçbir yönü, eylemi ve ilişkisi olmadığı söylenen Veysel Düz'ün telefon numaraları 
siyasî suçla aranan bir kişi olarak sadece yakın aile dostu olan İsmail Bahçacı'da olduğu iddia edil
mektedir. . . ' - • • ' • . . ' . 

Bu ilişki, eğer doğru ise, terörle mücadele ekiplerinin telefon numarasını İsmail Bahçacı'dan 
aldığını, dolayısıyle, İsmail Bahçacı'nın en azından o tarihlerde güvenlik güçlerinin elinde ol
duğunu ortaya koymaktadır. 

Bu hususlara ilaveten: 
17 Ocak -21 Ocak tarihleri arasında bu birimde ifadesi alman Özgür Yılmaz polis yet

kililerinin ismail Bahçacı'nın kendilerinde olduğunu defaatla söylediklerini, bunu bir tehdit unsuru 
olarak kullandıklarını belirttiği yakınları tarafından ifade edilmektedir. 

Bu çerçevede; 
a) İsmail Bahçacı'nın Terörle Mücadele Biriminde tutuklu olduğu doğru mudur? 
b) Doğru ise sağlık durumu nasıldır? 
c). 15 günlük yasal gözaltı süresi aşıldığına göre İsmail Bahçacı'nın savcılığına şevki 

gerekiyorsa ne zaman yapılacaktır? 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 2.3.1995 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-06055 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 16.2.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6032-12947/47174 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve.tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede sözü edilen Urfa.İli Siverek İlçesi nüfusuna kayıtlı Şeymus oğlu 1968 doğumlu İs

mail Bahçacı; DEV-SOL örgüt üyesi olmaktan İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığının 8.9.1994 tarihli yazılı talimatı ile aranmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
' Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

— © = • 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
82 NCİ BİRLEŞİM 7 . 3 . 1995 SALI Saat : 15.00 

. 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Plan ve Bütçe Komisyonunda 
Bulunan, 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin (2/1277) İçtüzüğün 38 :inci Maddesine Göre Doğrudan Doğru
ya GünÜeme Alınma: önergesi 

2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonunda Bulunan, Toprak Reformu Kanunu Teklifinin (2/714) İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 

3. — Tralbzon Milletvekili Kemalottm Göktaş'ın; Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda Bulunan, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun: Teklifinin (2/564) 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 . 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
. YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . 

20. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin. 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

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

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

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

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

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

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

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

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

29. — Malatya .Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

30. —Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 1.00 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

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

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

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

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

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

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

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

38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi il Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit eifcmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

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

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

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

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

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

45. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

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

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

49. — izmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirler1! tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

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

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

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

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

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

56. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 - 1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

— 7 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE. MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

57. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

74. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs İ993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

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

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

78. — Siirt Milletvekili Zübeyiir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

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

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

81. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis 11 Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98.i — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anyasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına [ilişkin, önergesi (10/1145) 

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

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

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

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

103.— Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundufcluoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca fok Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

I . 
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İl 04. — Siirt Milletvekili. Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi "bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 1(10/1511) . 

105. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir 'Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

106. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması acıkmasına, iliş
kin Önergesi (10/153) 

107. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ye 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kaJbul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

108.J — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

109. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca >hir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

1110. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, Bazı Kentlerde 
görülen hava kirliliğinin sebeplerinin ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

111. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 arkadaşının, Şoför Esnafının 
problemlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ve uygulamaya konacak 
yeni politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

112. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken Önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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113̂  — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınıması gereken önlemiedn 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 indi, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

/114. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

115. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

116. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

117. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 21 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165)' 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

119. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

120. — Karaman Milletvekilli Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Ma
navgat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

121. —Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine 'bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

122. —Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal-
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tıldığı iddialarını açıldığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve. 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

123. — İzmir1 Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent - Kızılay Metro hattı ve Kızılay istas
yonu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173) 

124., — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batısı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

125. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 
>98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/174) 

126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dulllatif Şener'in, 'Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

127. — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Millet
vekili Nihat Matkap'in, Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamu
oyundaki etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

128.— İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının ülkemizde uy
gulanan seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

129- — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın 
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazinenin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi '(10/176) 

130. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri dur
durulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak • alınması 
gereken önlemleri 'belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

131. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 
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araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) 

132. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra 
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması dummıında ortaya çıkacak, sosyal ve ekonomik 
sorunları araştırarak alınması gereken önemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafın
dan Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir - Çelik fabrikala
rının zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

135. — Refah Partisi Grubu Adına Grup ıBaşkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik Önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47) 

136. —Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili 
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
îçtüzüğün, 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

138., — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin Ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin 'bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/48) 

139.! — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İlin
de bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 
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140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185) 

141. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

142. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir - Çelik Fabrikasının bugünkü durumunun tespiti ile alınacak önlemler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/49) 

143. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyasî partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

144. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

145. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde 
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

146. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado
lu'da bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 icci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

147. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

148. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iiddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 
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,149. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve 
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları, araştırmak amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

150. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyasî baskılarla Devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

1511.•'— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başbakanın 
mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları .araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına İlişkin önergesi (10/196) 

152. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/197) 

153. —., Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, Uluslararası ku
ruluşlarda Türkiye ile ilgili alınan kararlar ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50) 

154. __. Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Türkinvest A.O.G. 
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

155,— Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200) 

156. — Bilecik Milletvekili Mehmet. Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Demir-Çelik 
A.Ş.'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 ir.ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

157. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili 
Eyüp Aşık'ın Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basının gerçek işlevine ka
vuşturulması için alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/202) 

158. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 15 arkadaşının, A.B.D.'nın Tür
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşula bağlamasına Hükümetin yeterli 
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tepkiyi göstermediği iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51) 

159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 13 arkadaşının, basın kuruluşları 
tarafından kullanılan fon kaynaklı kredilerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önegesi (10/203) 

160. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 17 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/52) 

16li — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekılleri Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Kıbrıs politikası' konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inoi maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/53) 

162. -—Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven ve 21 arkadaşının, TURBAN Genel 
Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/204) 

163. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 23 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci* içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

164. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 20 arkadaşının, ÖSYM tarafından 
yapılan üniversite giriş sınavıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

165. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54) 

166. — (Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/207) 

167. — Konya Milletvekili Mustafa ÜnaMı ve 20 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

168!. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

169. — İstanbul Milletvekili BtilenH Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından bu 
yana 'Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

170., — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankası 
ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211) 

171'. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 12 arkadaşının, İzmit'ten İstanbul -
Haramidere'ye akaryakıt nakli için 1977 yılında programa alınan boru hattı projesiyle 
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/213) 

172L, — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15 Arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak huzur 
ve güvenliğin sağlanması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/214) 

L73L| — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 16 Arkadaşının, Tunceli'de gü
venlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi |(10/215) 

174.— Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan'ın, Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı 
köylerin yakıldığı idldialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

175̂  — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, İstanbul Fener 
Rum Patrikhanesi hakkında ileri sürülen bazı iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa-, 
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nm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/217) 

176. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 9 arkadaşının, ülkemizdeki altın işletme
ciliği konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri, uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

177. — Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 9 arkadaşının, Hatay ve çevresinde görü
len sığır vebası hastalığının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 'belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

178. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz. ve 11 arkadaşının, Türktur Gıda Sa
nayii A.Ş.'nin satışıyla ilgili olarak ileri sürülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222) 

179. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 13 arkadaşının, Çekiç Güç'ün faa
liyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişik'in önergesi (10/223) 

180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 18 arkadaşının, Tünk Hava Kuv
vetleri için satın alınacak tanker uçakların ihalesinde usulsüzlükler yapıldığı 'iddialarım 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

181'. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 11 arkadaşının hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

182. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam ve 15 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
ve sigara sanayinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyıîa Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişlkin önergesi (10/226) 

183. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 13 arkadaşının, THY'nda meydana 
gelen uçak kazalarının nedenlerinin tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

184. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 17 arkadaşının, kamu personeli
nin ücretlerindeki dengesizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 
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185. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 11 arkadaşının, PTT çalışanlarının so
runlarını ve özelleştirme uygulamalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/229) 

186. — Giresun Milletvekili Yavuz Kaymen ve 10 arkadaşının, özelleşllirme uygu
lamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

187. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 11 arkadaşının1, ihracatı teşvik 
uygulamalarının sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/231) ' 
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*1. — İstanbul Mlilletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artınını ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

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

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

*4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/309) 

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

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

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

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü sora öner 
gesi ı(6/365) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir alüakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

*11'. —İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Barbakandan sözlü sora öner
gesi (6/377) 

19< — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına İlişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

14. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4)19) 

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

* 16. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
alanına dalhil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

*17. — Afyon Mületvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

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

19. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere 'ilişkin Ulaşti'rma Balkanından 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 sonu önergesi (6/566) (1) 

21. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiüî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

22. — İstanbul Mületvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 
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*25. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/507) 

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

27. — Bayburt Miilletvekili 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 Hal'it Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü». 
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

33. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

34. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

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

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

*37. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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*38, — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenim, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

*40. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan 'Sözlü-soru önergesi (6/7115) (1) 

*41. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK^in 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 Cinsd Tacizler» adlı. panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

43. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşüaşılan 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 hükümbtçe bir tasarının hazırlanıp^ hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

46. —, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, 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. — istanbul 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 Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 
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52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'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) (1) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit 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 soru önergesi (6/592) 

#6L, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*57< — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

*58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

59,ı — 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) 

61. —• 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 soru önergesi (6/782) (1) 

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

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 somya çevrilmiştir. 
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*67. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

68. .— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere: ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

70. —; İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyelerli hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

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

•72. — İstanbul Milletvekili' Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

74. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612)' 

75.'— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

76. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına dlişkkı Başbakandan sözılü soru önergesi (6/619) 

77. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

78. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen blir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

79. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*80. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

81. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
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*82. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

*83. — Giresun Mtilletveküli Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

•84. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

85. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

86; — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

87. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

91. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sımak 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 Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 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 soru önergesi(6/640) 

*%, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü som 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) ı 

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'ıri, 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'm, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

103. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık 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 ilişikin Ulaştırma Bakanından sözlü som Önergesi (6/834) (1) 

106. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
İlişkin Başbakandan ısözlü soru önergesi (6/652) 

107. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişjkin 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 alman bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

110. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge. 
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 
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111..— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT/Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

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

İl4. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in,, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

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.İ. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

119. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

121. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

122. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

123. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan * 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 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'nın, 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 iddiasma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

127.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

130. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

l'31'.ı — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*132H — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

133. — Istan'bul 'Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sora 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 - GüKtynıak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

138. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

140. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 
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143;, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694) 

144. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695). 

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

146. — istanbul 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 ili esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

150. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

151. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

152. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

*153. — istanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye iktisadî Teşekküllerine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

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

155. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir 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 Bahattin 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) 

— 33 — (82 nci Birleşim) 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

159. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öae'rgesi (6/738) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

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 HİZ' 
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

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

165jj — 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) 

167.1 — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

168. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Âcil 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. — Kahramiımaraş 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 Milletveküi Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekin özü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

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

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

180. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

181. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

182. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

183. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

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

185. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

186H — 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 Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

189.••—- İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

190. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 
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191. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'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 Halit 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.Â.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 
(6/77.7) 

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'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

203. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarmda 
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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

209. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

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

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

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

213. —• Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

214. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

215. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

216. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) ' 

217. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

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

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

220. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 
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221. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

222. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak. İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından 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 iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

224. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/920) (1) 

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

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

227. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
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 ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

230. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki 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 ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

232. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

233. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân-
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 
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234. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

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

241. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

242. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı ir teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Tarım ve Köyişleni Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

243. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı ü teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/83(1) 

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

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

246. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/925) (1) 
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247| — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

.248. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

249. —- Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (l) 

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 yapilan 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 İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

254. — Şanlıurfa Milletvekili Seyit Byyüpoğhı'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki .belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tekân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

255. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara 'İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

256. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray 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 İlindeki (belediyelere yapılan yardımlara ilişiklin 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 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 
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260. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (,1) 

261. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

262. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

263; — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

264. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'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 ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

266. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yıluıda belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

267. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

268. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

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

270i — 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 Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 
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273. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmayanda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

274. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ' ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

2753 — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

276. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

277. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyıişleri 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 içişleri 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'nm, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/993) (1) 

28L — 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, Şanlıurf alı bir partiliye 
Vakıf bank *tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) * . . • 

283. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü som önergesi (6/864) 

284. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/865) 

285. —- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

286j — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

287. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin 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 Milletvek'ili 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) 

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

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

293. —'• Bilecik 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 
«Ağn'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

296. — Kocaeli Milletvekilli Şevket Kazan'm, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

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

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

302. — Tunceli Milletveldli 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 Korkmazcari'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 Âbdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

307. — Erzurum Milletvekili Âbdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

308. — Erzurum Milletvekili Âbdulilah -Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

309. — Erzurum Milletvekili Âbdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/882) 

310. — Erzurum Milletvekili Âbdulilah 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 Başbakandan 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) (D 

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

323. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un» Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
İşlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

324. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) (1) 

325. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

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

334. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'ıin, 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) ı 

336. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1) 

337. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'nv MTA'nın özelleştirilnıesine 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 alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

341', — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü. 
soru önergesi (6/946) 

342. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

343. —.İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

344. _ yan Milletvekili Fethullah Erbaş'm, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alman model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

345. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut Özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

346. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

347. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/957) 
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348. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Ira!k bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

349. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

350- — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 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'nm, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

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

354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, s 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'm 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. — tstanbul 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. — tstanbul Milletvekili Halil,Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

366. — İzmir' Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir 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 il 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 ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

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

373. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli İl Başkanıma İzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin içişleri 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) 

— 48 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

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

377. — Erzurum Milletvekilli 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) 

382. — 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 iskân 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. — 'Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

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

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

388.., — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

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

390. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 
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391. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

392. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve "iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

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

394. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel iş (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. — istanbul 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. — [istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKI tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

397. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batikent 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. — Istanlbul Milletvekili Bülent .Akarcalı'nın,Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) <1) • 

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

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

401. — istanbul 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 - iş 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. -r- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden almış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

406. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

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

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

409. — istanbul 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. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, 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) 

412i — 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. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

415. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaldar 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 sûru önergesi (6/1026) 

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

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

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

423. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 

424. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

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

426., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişikin 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.'riin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) ' 

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

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

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

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

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 
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435. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

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

437. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1200) (1) 

438. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

439. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı 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 Maruf lu'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. seyahatma 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.'leriıı yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

448. — Giresun Milletvekili Rasirn 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 Maruflu'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 Akarcaü'nın, Turban Genel Müdürünün usul
süz atamalar yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1267) (1) 

452. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğünde 
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 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 Cengtiz. 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 Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 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 Başbakandan 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 soru önergesi (6/1275) (1) 

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

463. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü som 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 Cem'il 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 Mıilletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yularda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1) 

469. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

470. — Giresun Milletvekili Rasim Zairnoğlu'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. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

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

477. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 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 som 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 Deriın'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. — İstanbul Milletvekili Halit 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 İbrahim özdiş'in, enerji politikalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1305) (1) / 

— 56 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

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 Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

499. — Bilecik Milletvekili 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 Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 

501. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişirin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

502. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alınan 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 Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başkanına 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 Iî. Uluç Gürkan'm, Çiller ailesinin yurt 'dışındaki gay-
rimenlkullerine 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 Başbalkandan 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. — Maniisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, 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 sözlü 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 Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

521. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

522. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

523. — İstanbul Milletvekili Halk 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 Ünaldt'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin 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.İ.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

528. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Başbakan'ın ABD Başkanı Clinton ile 
yaptığı görüşmenin zapta geçirilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1344) (1) 

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. — istanbul 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'illetvekilü 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.'mn 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 Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar ve Çalköy'de 
kutlanan Zafer Bayramı törenlerinin Kütahya Valiliğince organize edilmesi konusunda 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) (1) 

538. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1353) (1) 
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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 som 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) ı 

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 İstasyonuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1361) (1) 

547. — Biledik Milletvekilli 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'ın 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. -~ izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli 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 Maraflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
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 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri 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'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

565. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396) (1) 

566. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

567. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş - Ayvalı 
ve Klavuzlu barajlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1398) (î) 

568. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (1) 

569. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yakınlarına 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 
som 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 Başkanı hak' 
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

585. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, basımda «Kraliçemin büyük 
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (.1) 
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586. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nırı bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

587. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya (kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

588. — istanbul 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) 

592̂  — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

593. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, 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 Balkanından 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) 

596̂  — 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» başlüdı habere ilişkin Başbakandan 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 soru önergesi (6/1133) 

601. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 
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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 Inceöz'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. — 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'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

611. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'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 ileri 
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. — 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 Şa'ban 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'm, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

621. •— Ankara Milletvekili Yücel Seçkinerln, THY'nm «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1) 

622. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, 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'm, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (1) 

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 vŞahin'in, TAKŞAN'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, İstanbul'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 iddialanna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1) 

636. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - 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 Şendfler'in, Turban Genel Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

640. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra Üişkin 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, Sımak 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. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

653. — İzmir 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) 

655i — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

656. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219) 

657d — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

658. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

659. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

660̂  — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

661. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

662. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

663.1 — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

664., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına üişkin 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. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi \6fl 230) 

668. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 
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669. — izmir 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'-, — fzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) 

672. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, farnir 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) , 

676̂  — Jzmir 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, Murgul 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 Inccöz'ün, zeytin üreticilerinin destek
lenmesine ye Gemlik Suni İpek Fabrikası işçilerinin ücretlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1457) (1) 

681.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara Üişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1458) (1) 

682. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, 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, AG1K tarafından Erzurum'a 
bir heyet gönderileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1463) (1) 

687. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, İstanbul Sheraton Oteline iliş
kin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

688. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, Marmara Üniversitesi Has
tanesinde tesettürlü hanımların refaketçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1464) (1) 

689. — İstanbul 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) i 

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. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Murgul Bakır İşletmeleri Müdürünün 
görevden almış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (1) 

699. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, otobüs ve minibüslerde emniyet 
kemeri zorunluluğu getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1470) (1) 

700. — 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) 
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701. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığın özelleştirme kapsamı
na alınan kuruluşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü som önergesi 
(6/1471) (1) 

702. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

703. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

704. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her 
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamalı» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

705. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KİT'lere alınan personel sayısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1472) (1) 

706. — Konya Milletvekili Abit Kıvrak'ın, israil ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1473) (1) 

707. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

708. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1474) (1) ' 

709. — Karaman Milletvekili S, Osman Sevimli'nin, Avrupa'da çalışan işçilerin 
Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1475) (1) 

710. — Kahramanmaraş Milletvekili ö'kkeş Şendiller'in, yabancı basında yer alan 
bir demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1476) (1) 

711.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

712. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, özelleştirilen kuruluşlardan elde 
edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1477) (1) 

713. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

714̂  — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1259) 

715. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) . , • ' • • • • 

716i — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261){ 
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717. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) 

718. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) 

719. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381) 

720. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergi borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

721. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383) 

722. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Azerbaycan'daki Türk Büyükelçili
ği Eğitim Ataşeliğinde görevli öğretmenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1384) ' 

723V — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385) 

724. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386) 

725. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) 

726.J — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1388) 

727. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) 

728;, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın; Devlet Personel Rejimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390) 

729. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ferdî spora ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1391) 

730. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

731. — Sivas Mületvekili Ahmet Arıkan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393) 

732. —; İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

733. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1395) 

734. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava Mrliliği sorununa 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesli (6/1441) 
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735. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıun, İstanbul'un su sorununa ve Istı-
ranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

736.— Rize Milletvekili Ahmet 'Kabil'in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

737. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, geçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

738. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

739. — Rize Milletvekili Abmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1446) 

740. —- Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, kayıp olduğu iteri sürülıen bazı 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447) 

741. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkiler Başkan
lığında görev alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448) 

742. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

743. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından da
ğıtılan takvime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) 

744. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının 
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesli (6/1451) 

745. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Ovası Projesi'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1452) 

746. —Aksaray Milletvddli İsmet Gür'ün, Çeçenfetan'a yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

747. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1454) 

748. — Bursa Milletvekili Feridun PehlıVan'ın dokumacılık sektörünün sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1455) 
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