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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
164 

II. - GELEN KÂĞITLAR 1 6 5 

III.-YOKLAMA 166 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 166,175 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 166 

1. -Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hükümetin icraatına 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin ceva
bı 

2. -T- Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, üniversite harçları
nın artırılması konusuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Baka
nı Nevzat Ayaz'ın cevabı 

3. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, ülkemizde son günlerde yaşanan 
toplumsal olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 170.1 «i 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER ]81 

1. - İsrail'e gidecek olan Sağlık Bakanı Doğan Baran'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1783) 181 

2. - İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün'e, dönüşüne 
kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1780) 181:182 

166:172 

175:179 
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3. - İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1781) 

4. - Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Bahattin Alagöz'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Salih Sümer'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1782) 

5. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nm, (6/824) esas numaralı söz
lü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/429) , 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

• 1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Devlet Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin, grubuna sataşması nedeniyle konuşması 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 

Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile İlgili Kanunun hedeflerine 
ulaşıp ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Ba
kanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına 
ilişkin Maliye 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 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

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

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

7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia 
edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) ' 

8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/365) 

9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/366) 
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10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan 
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddiala
rına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevâbı 
(6/368) 

. 1 1 . - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 
(6/374) 

12. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
"Yüzsüzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377)' . . . . • ' 

13.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alart "vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddiasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

14. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkın
da basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) 

15. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut 
Barzani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/422) 

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

17. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

18. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

19. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayse
ri PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/469) 

20. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 
yılı içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

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

22. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne 
balıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/500) 

23. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Rumeli Feneri Kö
yü Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (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 sözlü soru önergesi (6/502) 
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25. - istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayım
lanan bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/507), 

26. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel 
gereçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/508) 

27. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantı
da kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/510) 

28. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde te
lefon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/516) " 

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

30. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Malatya TEK Müessese 
Müdürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

31. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Paşakapısı Cezaevinin 
çevreyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(67522) 

32. -Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdür
lüğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/535) 

. 33. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdür
lüğü tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) 

34. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşların
da çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/540) 

35. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 

36. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme 
suyu ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/556) 

37. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

38. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/715) 

39. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6" da ya
yımlanan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/563) 
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40. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanı
mında karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/567) 

41. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödeme
yenleri açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/720) 

42. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/575) 

43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/721) 

44. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğü
ne yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından son
ra Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/578) 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kilise
lerde Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/583) 

47. -Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Persone
li açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 

48. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un sağlık meslek yüksekokulların
dan mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

49. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, 
reklam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/591) 

50. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgele
rinde tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına iliş
kin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

5 1 . - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahat
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

52. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere ya
pılan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

53. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 
üncü Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkanlarak yerine partili kişilerin 
alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel so
runlarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

55. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel 
hizmet tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 
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-Sayfa 
56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdür

lerinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/604) 200 

57. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin devlete olan ver
gi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 200 

58. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerin doğalgaz fi
yatlarını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 200 

59. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis 
üyelerinin konut karşılığında OY AK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/607) 

60. - Kayseri Milletvekili Seyfı Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Ba- 200-20? 
kanından sözlü soru önergesi (6/608) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 229 
I. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan ihalele

re ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5707) 229 
2.-Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, yatırım malı ihracatından alınan 

vergilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/5759) . ' " . ' . . ' 229:231 

3. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın havaalanı ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5768) 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Dalyanköy yat yanaşma ye
ri ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı ceva
bı (7/5771) 

5.-Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van Havaalanına ilişkin soru
su ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5772) - „ „ - _ 

6. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TRT'ye yeni personel alınıp 
alınmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/5774) 235-236 

7. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurtdışı seyahatle
rine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5796) 237 

8. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Ankara arası tren yoluna 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5820) l 237:238 

9. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Bayburt'a havaalanı yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı ce
vabı (7/5843) 238:239 

10. - Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, Bahri Dağdaş Milletlerara
sı Hububat Araştırma Merkezine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Re-
faiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/6004) 

II. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Şerefiye 
Köyünün tohumluk temizleme makinesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve 240*241 
Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/6012) 

- 1 6 2 -
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12. - İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, PETLAS'ın özelleştirilmesine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6019) 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 

2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasansı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

3. - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
nsı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/376) (S. Sayısı: 139) 

4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 

5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilâtının Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasansı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin-Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayısı: 283) 

6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 

7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 

8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonlan raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 

10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'in, Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 

11.-18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 763) 

12. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 
2/1095) (S. Sayısı: 798) . 

• © — - • 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, Genel Kurula, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 20.3.1995 
tarihinde Kuzey Irak'a yaptığı sınırötesi harekâtla ilgili bilgi verdi; ANAP Grubu adına Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık, CHP Grubu adına Ankara Milletvekili Ali Dinçer, RP Grubu adına Sakar
ya Milletvekili Cevat Ayhan ve DYP Grubu adına Ankara Milletvekili Orhan Kilercioğlu da, grup
ları adına görüşlerini açıkladılar. 

Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu, Nevruz kutlamalarına; 

Manisa Milletvekili Yahya Uslu, istanbul'daki son olaylara; l 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, 1994 yılı tütün fiyatları ve kotasına ilişkin gündem dışı ko

nuşmasına Devlet Bakanı Nafiz Kurt cevap verdi. 
Manisa Milletvekili Faruk Saydam, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un konuşmasında kendisine sa

taşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat 
Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onay Alpago'nun vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
başkanvekili seçimine ilişkin tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm (6/1421) esas numaralı, sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği açıklandı. 

Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı mad
desine bir fıkra,eklenmesi (2/1106) ve, 

Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, 4.1.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 60 inci maddesinin değiştirilmesi (2/637); 

Hakkında kânun tekliflerinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınması
na ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve partizanlık yapıldı
ğı iddiasına (6/511); ' 

Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî İşler Dairesi Baş
kanlığının yapmış olduğu ihale hakkında iddialarına (6/596); 

İlişkin sözlü sorularını, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy cevaplandırdı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, TRT'nin hava tahmin 
raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına (6/537); 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı geziye, (6/736); 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve Özel televizyon yayınlarına (6/590), 

İlişkin sorularına da Devlet Bakanı Necmettin Cevheri; cevap verdi; soru sahipleri de, cevaba 
karşı görüşlerini açıkladılar. 

(6/562), (6/719), (6/610) esas numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından düştü. 
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(6/540), (6/563), (6/625) esas numaralı sorular da soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulun

madıklarından bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

70 adet soru da, soru sahipleriyle ilgili bakanlar, Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Soru sahipleri izinli olduklarından veya aynı birleşimde görüşülmüş başka sorulan bulundu
ğundan, 

Ertelendi. 
Sözlü sorularla, kanun tasarı ve teklifleriyle sırasıyla görüşmek üzere 22 Mart 1995 Çarşam

ba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.11'de birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Abbas İnceayan ' Cengiz Üretmen 
Bolu Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

%Hp 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
22 .3 .1995 ÇARŞAMBA 

Teklifler 

1. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 7 nci Mad
desi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli
fi (2/1354) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 

2. - Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in; Öğretmen Atamalanna İlişkin kanun Teklifi 
(2/1355) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER; AbbasİNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir) 

: _ _© _ . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 

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

killerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(içel Milletvekili Ahmet Bilyeli'ye kadar yoklama yapıldı) 

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

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz isteğinde bulunan üç sayın milletvekiline söz ve
receğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, hükümetin icraatına ilişkin gündem dışı ko

nuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 
BAŞKAN - İlk söz, Hükümetin icraatı hakkında gündem dışı söz isteyen Artvin Milletvekili 

Sayın Süleyman Hatinoğlu'na verilmiştir. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin ic

raatıyla ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Hükümetin icraatı var mı ki Sayın Hatinoğlu?!. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Daima, doğruları yanlış yapmakta, yanlışları da, 

topluma doğru diye yutturmakta maharetli olan bu Hükümetin icraatını 5 dakika içerisine sığdır
mak, maalesef, takdir edersiniz ki, mümkün değildir. 

İLHAN KAYA (İzmir) - İcraat mı yar Hükümette Sayın Hatinoğlu?!. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Ancak, bugün, Türkiye'de, bir Özer Uçuran Çiller 

vakası yaşanmaktadır. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Kim o?!. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Devlet idaresinin içine düştüğü boşluğu anlamak 
için, Sayın Başbakanın eşi Özer Uçuran Çiller'in basma yansıyan icraatından yalnızca birkaçını bu
rada tekrarlamak istiyorum. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Merkez Bankası elinden gitti diye üzülüyormuş. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Üç özel bankanın kapanmasından sonra, Türkiye 

Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Özer Çiller'in telefon açarak kendisine bazı telkinlerde bulun
duğunu açıkladı; fakat, Sayın Özer Bey, tekzip bile etmedi ve şaibeleri bu şekilde doğrulamış ol
du; böylece, vurgunu vuranlar vurdu, bankazedeler hâlâ mağdur durumda. 
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Başbakanlık konutunda yabancı ülkelerin büyükelçilerini toplayıp görüşen ve hiçbir sıfatı ve 

yetkisi bulunmayan yine Özer Uçuran Çiller... Medya kredileri ve ilanlarıyla meşgul olan yine Özer 
Uçuran Çiller... Genellikle, kıyılarımızda bulunan değerli arsalara olan yakın ilgisiyle bilinen yine 
Özer Çiller...*Başbakanlık konutunda, turizm, kültür, çevre, arsa ofisi ve Hazine Müsteşarlığı bü
rokratları ve Bayındırlık Bakanlığı yetkilileriyle kıyı arazilerinin imara açılması konusunu görüşüp, 
belediyelerin imar işleriyle uğraşan, maalesef, yine Özer Uçuran Çiller! 

İLHAN KAYA (İzmir) - O işlere de mi bakıyormuş?!. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Özer Uçuran Çiller'in, bu
gün, devlet yönetiminde hangi sıfatı ve yetkisi vardır? Bu yetkiye, bu keyfi, yakışıksız müdahele-
lere acaba kim dur diyecek?.. 

Bakınız, bakanların, banka genel müdürlerinin, üst düzey bürokratların atamalarında, bütün 
atamalarda ve hatta milletvekili transferlerinde, maalesef, Özer Çiller'i görmekte ve duymaktayız. 
Sayın Başbakan, eğer yetkilerini eşine devrettiyse, bunu açıklasın! 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Bakan yapsın, bakan!.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Kamuoyu da, ülkeyi, gerçekten kimin, keyfine gö

re yönettiğini bu şekilde öğrenmiş olur. 

Sayın Özer Uçuran Çiller'in görev alanının dışındaki ciddiyetsizliğinin gölgesi, maalesef, bu
gün, Meclise kadar uzanmıştır. Bakınız, 20 Mart 1995 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde "Başbaka
nın eşi, vakıf üniversiteleri için Türkiye Büyük Millet Meclisine telkinde bulundu; Özer Çiller göl
gesi diye beyanatlar var. 

Değerli arkadaşlar, burada olay şu: Vakıf üniversitelerindeki öğrenci maliyetlerinin 2 katını 
geçmemesi kaydıyla, Bakanlar Kurulunca teklif edilen Hükümet kararnamesinin çıkarılmamasını 
Komisyon Başkanına telkin etmekte ve Sayın Komisyon Başkanı da bu olayı, maalesef^ yine ba
sında doğrulamaktadır.. . 

İLHAN KAYA (İzmir) - Kim yapıyor onu, kim?! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - ... ve böylece, Sayın Özer Uçuran Çiller, Meclis 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen vakıf üniversiteleriyle ilgili kanun teklifi için, Komisyon 
Başkanını arayarak, telkinde bulunma cüretini göstermektedir. 

Değerli arkadaşlar, ben de bu Komisyonun bir üyesiyim. Bu Komisyonda, yasalar telefon em
riyle çıkarılmaz. Değerli arkadaşlar, bu komisyon, ihtisas komisyonudur. Burada kanunlar, Mecli
sin hür iradesiyle çıkar. Bu sebeple, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve milletvekillerinin onurla
rıyla oynamaya kimsenin hakkı olmadığını, bu kürsüden bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Gölge Başbakanı, DYP Grubu olarak içinize sindirebilirsiniz; ama, Parlamentoya kadar uza
nan bu yanlışlığı, bizim içimize sindirmemiz, mümkün değildir. Bu olaylara, mutlaka el konulma
sı gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, lütfen son cümlenizi söyler misiniz; çünkü, fazla süre verme
yeceğim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, lütfen... 
BAŞKAN - Buyurun. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, çok önemli bir konu da, Bur
sa'daki termik santral olayıdır. 1 milyar dolara ihale edildi; ama, durduruldu. Bugünlerde tekrar, 
492 milyon dolarlık teklif verilmesine rağmen, maalesef, bu ihale hâlâ neticelendirilmemiş. Edin-
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diğiniiz bilgiye göre, Sayın Özer Uçuran Çiller yine bu olayın da içinde. Bu ihaleye direnen Sayın 
Veysel Atasoy, bu Bakanlıktan alınarak ya da başka bir bakanlığa kaydırılarak, mesele halledilme
ye çalışılıyor. Böylece, bu günlerde, Enerji Bakanlığına, Sayın Özer Çiller'in talimatları doğrultu
sunda görev yapacak kukla bir bakan aranmaktadır.(DYP sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri, gürül 
tüler) > 

Türkiye Büyük Millet Meclisini ve kamuoyunu şimdiden uyarıyorum. Bu işin peşini bırakma
yacağız, halkın parasını özer'leştirmeyeeeğiz. Bu ülkede Özer Çiller vakasını yaratanlara, destek 
olanlara, gün gelecek ki, parti adına.. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapaülıdı) 
AHMET SAYIN (Burdur) - Özal'laştırdınız, Özal'laştırdınız... 
BAŞKAN - Sayın Hatinöğlu, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... Sözünüzü keseceğim. 
SÜLEYMAN HATİNÖĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum ve son cüm

lemi söylüyorum. 
Sosyal demokratlara son bir sözüm var,.. 
CENGİZ BULUT (izmir) - Nerede sosyal demokratlar?.. 

SÜLEYMAN HATİNÖĞLU (Devamla) - Yeni anlaşmalara göre "Merkez Bankasını Özer 
Beyden kurtardık" diyorsunuz ve bununla iftihar ediyorsunuz; tebrik ediyoruz. Yalnız, akla şu ge
liyor: Merkez Bankasını ve bankaları Özer Çiller'den kurtardınız; ama, bundan sonra sosyal de
mokratlara şunu soruyorum... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Nerede onlar?!. 
İBRAHİM TEZ (Ankara)-Burada... 
SÜLEYMAN HATİNÖĞLU (Devamla) - Sosyal demokratlar, size sesleniyorum; Merkez 

Bankasını kurtardınız da peki, devleti Sayın Özer Çiller'den kim kurtaracak?!. 
Değerli arkadaşlar, hiç şüpheniz olmasın ki, Anavatan Partisi kurtaracaktır. 
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatinöğlu. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyu

run efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun gündem dışı konuşmalarına cevap arz et
mek üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Başkası cevap versin Sayın Bakan. 
ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) - Sayın Bakan, değmez... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Sü

leyman Hatinoğlu'nun burada gündem dışı yaptığı bu konuşmayla, Anavatan Partimizin kürsüye 
getirecek başka bir konusu olmadığının, bir kere daha, Sayın Hatinöğlu tarafından ifade edilmiş ol
duğunu gördük. (ANAP sıralarından "çok, çok" sesleri) . 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - İnsaf... En önemlisi bu. 
İLHAN KAYA (İzmir)-En önemlisi bu. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Ülkenin bu kadar önemli meselej 
leri varken, bu kadar ciddî meseleleri varken... 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Bakan, gündem dışı konulmayı milletvekili yapar, 

bakanlar değil. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Hepsini anlatacağız; milletvekili 
transferleri dahil. 

Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şunu çıka
rıyoruz ki; Anavatan Partimizin gerek Bolu'da gerek Antalya'da yaptıkları, o kitaplar doldurduğu
nu ifade ettikleri dokümanın içerisinden... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Denizli, Denizli... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - . . . hiç olmazsa bir kısmını, Sayın 
Süleyman Hatinoğlu herhalde hiç okumamış veyahut onun içerisinde bir şey yok ki, burada, gaze
te heberleri veya dedikoduları üzerinde muhalefet görevinin yapıldığını zannediyor. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Ne alakası var. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Dedikodu falan değil, bürokratlar söylüyor. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 

Hepsinin bir bir cevabı var. Bakın... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Gündem dışı konuşma milletvekilinin hakkı, Sayın Ba

kan. 

HALlT DUMANKAYA (İstanbul) - Ama, bunlar çok önemlidir. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Yok... Öyle olsaydı, burada,Özer 
Çiller diye başlayıp Özer Çiller diye bitirmezdi. Ondan sonra, banka müdürlerinin tayini falan... Bi
zim bir arkadaşımızı da, sağ olsun, himayesine, kanatları altına aldı Süleyman Hatinoğlu... 

Değerli arkadaşlarım... (ANAP ve DYP sıralarından karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyelim... Lütfen... 

Buyurun Sayın Bakan, siz devam edin. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Hayır, bana müdahale etmiyorlar 
da, birbirleriyle konuşuyorlar. (ANAP ve DYP sıralarından karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, burada, salonda konuşma yapılmaz, kürsüde yapılır. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletveki
li arkadaşlarım; bakın, ülke bugün her zaman olduğu gibi, gerçekten ciddî olayların içerisine... 
(ANAP ve DYP sıralarından karşılıklı konuşmalar) 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Halit Dumankaya; lütfen, sükûneti muhafaza edelim... 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Rica ediyorum arkadaşlar... Çıktı, arkadaşınız konuştu; Hükümet de cevap veriyor. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) - Kendi Grubu dinlemiyor. 
BAŞKAN - Sizin zamanınızda, Hükümet cevap da vermiyordu. Lütfen... Rica ediyorum... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 

İLHAN KAYA (İzmir)-Ne alakası var Sayın Başkan. 

- 169 -



T.B.M.M. B : 8 9 22 .3 .1995 0 : 1 
BAŞKAN - Bırakın... Rica ediyorum canım... (ANAP sıralarından "ne alakası var" sesleri, gü

rültüler) 

Buyurun Sayın Bakan.(ANAP sıralarından gürültüler) 
Oturun yerinize!.. 

ALİ ER (İçel) - Orada taraflı konuşamazsınız siz. 
BAŞKAN - Oturur musunuz yerinize. Taraflı konuşmuyorum... Bırakın, Hükümet cevap ver

sin size. 

Lütfen, oturur musunuz yerinize. 

ALİ ER (İçel) - Sen Hükümeti mi temsil ediyorsun orada? 

BAŞKAN - Ben burada Meclis Başkanını temsil ediyorum. 
ALİ ER (İçel) - Sen, taraflı cevap veremezsin orada. 

BAŞKAN - Bırakın Hükümet size cevap versin. 
ALİ ER (İçel) - Sen Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ediyorsun. 
BAŞKAN - Oturur musun yerine... Otur yerine. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Hükümeti temsil etmiyor; ama, 
burada konuşan sözcünün konuşmasını sağlama görevini yerine getiriyor. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Başkan mısın, koyun musun orada?! 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, Ülke 
bugün fevkalade önemli günlerden geçmekte. Şu anda 35 bin askerimiz hudut dışı bir harekât ya
pıyor. Bunu, burada muhalefet yapılmaması falan gibi herhangi bir olayın gerekçesi olarak söyle
miyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Onu dün konuştuk. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Ülke bugün Gümrük Birliğine gi

riyor. Ülke, bugün, sizin tanzimat sandığınız, Tanzimat Fermanı sanıp, Tanzimat Fermanı diye an
latmaya çalıştığınız Gümrük Birliğine giriyor. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Gündemi değiştiriyorsunuz. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Tanzimat Fermanı... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Etin kilosu 300 bin lira... İşçi, memur sürünüyor, oraya gel. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - O, Tanzimat Fermanının, Türki

ye'nin... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-İşçi, memur sürünüyor. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - O, Tanzimat Fermanının değerli 
arkadaşlarım, Türkiye'nin hukuk devletine geçişinin son derece önemli tarihî bir olayı olduğunu 
dahi, idrak etmekten demek istemiyorum; ama, herhalde o bilinçten mahrum olarak konuşuldu. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Daha evvel hukuk devleti değil miydik?!. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Daha evvel hukuk devleti değil miydik? Çok ağır bir itham Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, lütfen bırakın, Sayın Bakan konuşsun. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Cevap versin... 
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DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Sayın Başkan değerli arkadaşla

rım; burada sadece konuşup, verilen cevabı dinlemeye tahammül gösterememek, demokrasinin içe
risinden değil, demokrasinin dışındaki bir olaydan buraya geldiğinizin işaretidir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sen cevap vermiyorsun. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Bunu söyleme hakkını da kendim
de görüyorum. Öyle olsa, dinlemesini bilirdiniz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Din
lemesini bilirdiniz, öyle olmuş olsaydı. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, buraya herkes demokrasi içinde gelmiştir. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, öyle olmuş 
olsaydı "milletvekili transferleri" diyen arkadaşınızın kimi transfer etmek istediğini, burada kendi
sinden sorardınız. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Özer Uçuran'a soracaksınız. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Burada, 2 değerli arkadaşımız, 
geldi bizim saflarımızda oturuyor, 2 değerli arkadaşımız da yine sizin saflarınızda oturuyor. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Onlar muhalefete geldi, iktidarın nimetlerine gitmedi. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Bunları "transfer" olarak anlayan 
bir dar görüşü, bir dar kafanın düşüncesini burada dinlediniz; ama, bunun cevabını dinlemeye ta
hammül gösteremiyorsunuz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Daha evvel hukuk devleti değil miydik, Sayın Bakan?!. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşım "İhale Yasası" 
dedi. 2886 sayılı Kanunu birkaç gün sonra buraya getireceğiz. Ortalama değer diye bir şey aldınız 
ve bu, bundan önceki dönemde çıktı. İlan yapmadan, çağırmadan, 300 milyon doların üzerindeki 
ihaleleri -daha doğrusu, işleri, ihalesiz- tek firmayı çağırarak, istenilen kimseye verenin siz oldu
ğunu unutuyor musunuz!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan, TOFAŞ'ı da anlatıyor musun? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Evet, açın ağzınızı da cevabını ve
relim. Bu birincisi. 

BAŞKAN-Rica ediyorum... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, arkadaşı
mın en son sözüne değineceğim. Sayın Süleyman Hatinoğlu kardeşimizin, ülkeyi kurtaracağını 
söyleyen değerli arkadaşımızın, her şeyden evvel, muhalefette dahi -yüzde 100 enflasyon sizin id
dianız; doğru- yüzde 150 enflasyonun olduğu bir ülkede dahi, iktidardan çok oy kaybeden, iktidar
dan çok eriyen kendi partisini kurtarmasını... (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sandığa gidelim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Seçime gidelim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - ...memleketi kurtarmadan önce, 

bunu ele almasını temenni eder, diler, kendilerine tavsiye eder, saygılar sunarım. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Bir dakika Sayın Keçeciler, ben Sayın Bakanın bir cümlesini düzelttireceğim 

efendim. 

ALÎ ER (içel) - Söz istiyorum. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum... 

Sayın Ali Er, oturur musunuz yerinize. 

Sayın Bakan, konuşmanızda "sizin dinlemeye tahammülünüz yok. Dolayısıyla, demokrasi 
içinde değil, demokrasi dışı yollarla geldiniz" dediniz. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisine ge
len her sayın milletvekili, demokratik kurallar içinde yapılan bir seçimle gelmiştir. Bunu böylece 
düzeltiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Hukuk devleti denilen bir şey var. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

Sayın Bakan da, burada genel bir konuşma yaptı. 

Sayın Bakan, öyle zannediyorum, herhalde, burada kastınızı aşan bir cümle kullandınız; değil 
mi efendim? 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, ihtilal sayesinde geldiler. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, demokrasi dışı yol

larla gelinmiş olmasını söylemek bir düşüncedir. Bu, kimseyi itham değildir. 

BAŞKAN - Ama efendim, demokrasinin belli bir tarifi var. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
KADlR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan, Danışma Meclisi üyeleri, demokrasi içinden mi 

geldiler?.. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, o ayrı bir mesele de... 

KADlR BOZKURT (Sinop) - Niye ayrı bir mesele olsun?.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, köy köy, şehir şe

hir, kasaba kasaba dolaşıp, siyasî yasaklan savunmuş olarak buraya geldiklerini biz değil, daha Uç 
günlük tarih yazıyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, ihtilal sayesinde geldiler... 

ERKUT ŞENBAŞ (izmir)-Tayinle geldiler, taıyinle... 
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin, grubuna 
sataşması nedeniyle konuşması 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Ne diyorsunuz Sayın Keçeciler? 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, alenen, grubumuza sataşılmıştır; tavzih et

mek için söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, böyle bir usul var mı? 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan ısrar etti "demokrasi dışı yollarla gelmişlerdir" ifadesinde. 
Elbette ki, burada, ben de bir sataşma gördüm. (DYP sıralarından gürültüler) 

Efendim/burada, bütün milletvekilleri itham edilmiştir; bir tek milletvekili cevap verebilir. 
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Sayın Keçeciler, yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, buyurun efendim. (Gürültüler) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir milletvekili ar
kadaşımızın gündem dışı yaptığı bir konuşmaya cevap vermek üzere çıkan Sayın Cevheri, burada 
yapılan konuşmayla hiç ilgisi olmayan ve o konuşmanın muhtevasıyla alakası olmayan bir cevap. 
vermiş ve bu arada Partimizi, demokrasi dışı yollarla buraya gelmekle itham etmiştir. Bunu, külli
yen reddediyorum, yalandır!.. Tarih önünde reddediyorum, yalandır!.. Bu memlekette, eğer siz, bu
gün bu sıralarda oturuyorsanız... Anavatan Partisinin hiçbir döneminde demokrasi ayıbı olmamış
tır... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Yalan DYP'ye yakışır!.. 
KADİRBOZKURT (Sinop)-Yasakları kim savundu?!. 
ERKUT ŞENBAŞ (İzmir)-Yasaklar... Yasaklar... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bakın, size anlatayım... Dinleyin... Anlatalım... (DYP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-Müdahale etmeyelim... Rica ediyorum... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Biz, bu memleketi, sizin sebep olduğunuz sıkıyönetim

den teslim aldık... (Gürültüler) 
ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) - Yasakları savunana bak!.. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - İstiklal marşını söyletmeyen sensin. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-...evet... 
Sonra, Konseyin çıkardığı... 
Bir dakika... Dinleyin... Dinleyin efendim... 
KADİR BOZKURT (Sinop) - Yasaklar ne oldu?!. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Konsey idaresinin çıkardığı bir kanunu alelacele değiş-

tirdik.(DYP sıralarından gürültüler) 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Yasakları siz savundunuz. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Dinleyin efendim, dinleyin... Onu da söyleyeceğim, 

oraya da geleceğim... . ' 
BAŞKAN- Sayın Keçeciler, Genel Kurula hitaben konuşun, yeni bir sataşmaya meydan ver

meyin efendim 
KADİR BOZKURT(Sinop) - 11 Eylülde İstiklal Marşını söylemeyen sensin... İstiklal Marşı

nı söylemeyen sensin. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hayır efendim, yalandır!.. Ben, bunun hesabını vererek 

geldim; tertemiz; Konyalıların oyuyla geldim; benim arkadaşlarım seçilerek geldiler buraya... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Yasakları savundun... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hiçbirisi gayri meşru bir yoldan gelmedi, yapılan se
çimlerle geldi. Biz bu vatanı size bayraklarla şarkılarla marşlarla yapılan bir seçimle teslim ettik; 
ne hale getirdiniz memleketi, ne güne getirdiniz memleketi!.. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sı
ralarından gürültüler) 

ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) - Palavrayı bırak... 

BAŞKAN-Arkadaşlar, müdahale etmeyin... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bugün, İstanbul'da hadiseler oluyor, güneydoğuda ha
diseler oluyor, enflasyon yüzde 150'ye çıktı, Türkiye'yi büyük sıkıntıların içerisine soktunuz. Eğer, 
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Anavatan Partisinin bu Mecliste verdiği oylar olmasaydı, o yasaklan milletin huzuruna çıkartmak, 
milletin oyuna sunmak mümkün olmazdı. Biz verdik o oyları, biz; Anavatan Partililer verdi Mec
liste o oyları. Bize hiçbir zaman askerî bir yönetimin devamı diyemezsiniz. Biz, tertemiz oylarla 
seçildik ve bu memleketi sıkıyönetimden aldık, normal yönetime getirdik; ama, siz bu memleketi 
büyük sıkıntıların içerisine soktunuz. 

AHMET KABİL (Rize)-Yalan vaatlerle geldiler... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu Parlamentoda demokrasi dışı 
hiçbir milletvekili yoktur; bütün milletvekilleri, tertemiz, seçimlere katılmışlar ve vatandaşın reyi
ni alarak buraya gelmişler, onların hakkıyla oturuyorlar, onların reyiyle oturuyorlar. Milletin ver
diği reyi antidemokratik bir vasıf olarak gösteremezsiniz. 

BAŞKAN -Teşekkür ederim. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Kaç parti seçime girdi?!. 

MEHMET KEÇECİLER(Devamla) — Hele, bir sayın bakan, katiyen bunu gösteremez. 

BAŞKAN-Sayın Keçeciler, çok teşekkür ederim. 
MEHMET KEÇECİLER(Devamla) - Bakın, ben size şunu son olarak ifade ediyorum: Sekiz 

sene bu memleketi idare ettik. Bizim idaremiz döneminde hiçbir zaman antidemokratik bir davra
nış olmamıştır ve antidemokratik meseleler görüşülmemiştir, konuşulmamışür. 

ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) - Utan be, utan!.. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Bizim zamanımızda milletvekili dövüldü mü?!. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, bir bakanınız söylüyor -
elimde belgesi var- Anadolu Ajansına beyanda bulunuyor, diyor ki: "İstanbul'daki hadiseler, belki 
de darbe yapmak isteyenlerin tertiplediği bir olaydır." Peki, siz necisiniz? Böyle olaylar var da ni
çin buna müdahale etmiyorsunuz? 

BAŞKAN-Sayın Keçeciler, tamam efendim; sataşmaya cevap verdiniz. 

BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, sözünü bitirsin. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu memleketi hükümetsiz 
hale getirdiniz. Türkiye'nin en önemli gününde, yurt dışında 35 bin askerimizin bulunduğu bir gün
de, memlekette hükümet yok. Bunun siyasî planlaması böyle mi yapılır; hükümet bu zamana mı bı
rakılır; böyle bir zamanda mı yurt dışına çıkılır?!. 

Değerli arkadaşlarım, siz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamam Sayın Keçeciler, teşekkür ederim efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - ...hiçbir şekil ve surette bu memleketi doğru düzgün 

idare edemiyorsunuz, asıl kusurlu sizsiniz, suçlu sizsiniz Sayın Bakan. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler; sağ olun. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, bir hususu arz ede

bilir miyim?.. 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan...Size söz vermedim... 
Şimdi, bakın, Meclisi çalıştırmak, her şeyden önce Hükümetin görevi. Dün burada bir Sayın 

Bakan gündem dışı konuşmasında sataşma sayılabilecek şekilde konuştu. Bugün de zatı âliniz yi-
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ne milletvekillerine sataşarak konuştunuz. Hükümet mensuplarından rica ediyorum, burada gün
dem dışı konuşmalara cevap verirken, Meclisin çalışmasını aksatmayacak şekilde ve kimseye sa
taşmadan, hukuk içinde kalınarak cevap verilmesini istiyorum. 

Size de söz vermiyorum efendim. > 

İkinci gündem dışı sözü... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, bu kürsüde "Ya
lan" kelimesi kullanıldı. Bunu söyleyenleri veyahut bunun söylenmesini himaye etmek için orada 
değilsiniz... , 

BAŞKAN - Hayır efendim, himaye etmiyorum; ama, siz milletvekillerine çok ağır bir itham
da bulundunuz. ' ' . 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Söz hakkım, söz hürriyetini sa
vunmak için buradasınız; konuşturulmadım. 

Sayın Başkan, ben bir şey sormak istiyorum...(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Benim bunu söylemekteki ama
cım "buraya siyasî yasaklan savunarak geldiniz" dedim; bu mu yalan?!. 

BAŞKAN - Neyse, söylediniz efendim; tamam... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Seçimlere 3 parti sokuldu, 3 par
ti sokulmadı; himayeli olarak seçime girdiniz; 460 kişi veto edildi; bu mu yalan?!. Ben burada ya
lan göremiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, tamam, o, 1983'te kaldı. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

2. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, üniversite harçlarının artırılması konu
suna ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in cevabı 

BAŞKAN - Artırılan öğrenci harclanyla ilgili olarak, gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak 
üzere, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ökkeş Şendiller. 

Süreniz 5 dakika efendim. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; artırılan öğ
renci harclanyla ilgili söz almış bulunuyorum. Bana, bu fırsatı verdiği için Sayın Başkana teşekkür 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütün siyasî partiler, bütün gönüllü kuruluşlar, bütün analar ve bütün 
babalar olarak hepimizin birinci meselesinin, milletin istikbali olan gençliğimiz, yavrularımız ol
duğunu ifade ediyoruz. 

Özellikle, asrı yakalamanın, bilim çağını yakalamanın üniversitelerden geçtiğini ve gençliği
mizin de ona göre hazırlanması gerektiğini, yine hepimiz kabul ediyor ve bu konuda da, mangalda 
kül bırakmıyoruz. Ancak, maalesef, öğrencilerimiz, üniversite harç paralarını sene başında yatır
dıkları halde, adaletsiz bir şekilde, sene ortasında, öğrenci harçları yüzde 50'i artırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu adaletsizlik bir tarafa, Türkiye'de, yine herkesin savunduğu, herke
sin savunmaya çalıştığı konu, fırsat eşitliği ye bununla beraber de imkân eşitliğidir. 
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Şimdi, soruyorum: Öğrencilerimiz, barınma meselesini, kitap meselesini, yeme içme mesele

sini ucu ucuna getiremezken, ortadaki sosyal problemlerle karşı karşıya bulunurken, bu arada da, 
öğrenci harçlarını, yıl ortasında yüzde 50 oranında artırarak, gençliği nasıl 21 inci Asra ve bilim ça
ğma hazırlayacağız; bunu bilmek istiyoruz. 

Basınımız, öğrencilerin bu konudaki görüşlerini aldı; bunlar, basında tek tek çıkıyor. Ben, öğ
rencilerimizin, bunları biraz daha sinirli olarak ifade ettiğini kabul ediyorum, stresle ifade ettikle
rini kabul ediyorum. Öğrencilerimiz diyor ki; Hükümet, bütçe açıklarını, bizim simit paramızla mı 
kapatmaya çalışıyor? 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüye çıkan herkes, her getirdiği meseleyi, Türkiye'nin en önem
li meselesi olarak ifade ediyor; ama, bize göre, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın prob
lemleri, Türkiye'nin en önemli meselesidir. Onun için, buna mutlaka bir çözüm bulmamız lazım. 
Öğrencilerimizin içerisinde, bunalıma girenler, intihara teşebbüs edenler, intihar edenler var. 

Bir adaletsizlik de, öğrenci, yıl başında okula girerken, harcını yatırmış; yıl ortasında bunu 
yüzde 50 artırıyorsunuz. Bununla beraber, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci katkı paraları da artı
rılıyor. Yani, daha önce ödenmiş bir paranın farkını talep ediyorsunuz. 

Türkiye'deki üniversite öğrenci gençliğini birdeğerlendirmeye tabi tutarsanız, yüzde 90'a ya
kını orta halli; memur, esnaf ve köylü çocuklarıdır. Dolayısıyla, öğrenci, mevcut olan harçlarını ve 
kredi katkı paralarını yatıramazken, yıl ortasında, tepelerine varyos gibi bir daha iniyorsunuz. Han
gi mantıkla izah edeceksiniz meseleyi? Psikolojik nedenlerle, sosyal hadiselerin arasında boğulur
ken, bu öğrencilerin bilim çağını yakalayacak şekilde yetişmesi mümkün değildir. 

Ayrıca, maalesef, her geçen gün gelişen olaylar, yapılan zamlar, öğrenci harçlarına yapılan 
zamlar, orta tabakanın, fakir, fukara öğrencilerin, memur çocuklarının aleyhinde gelişmektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şendiller, zaten konuyu anlattınız; son cümlenizi söyler misiniz; rica ediyo
rum. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Sayın Başkanım, bir iki cümle daha söylememe müsaade 
edin efendim. 

BAŞKAN - Peki, buyurun efendim. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, üniversite kapılarını herkese açtık 
edebiyatı yapılırken, eğer, öğrenci ve gençlik meselesinin çözümünü kapalı spor salonlarında veya 
meydanlarda, iki şarkıcı çağırıp, gençlikle halay çekmekte arıyorsanız, yanılıyorsunuz; açık söylü
yorum; kim yaparsa yapsın... 

Ha, bunları, dün kutlanan nevruz bayramıyla ilgili söylediğimi zannetmeyin; ben, onunla ilgi
li söylemiyorum. O gün de bayram yapılır, seyran yapılır...Türk cumhuriyetlerinden temsilciler gel
di; gayet güzel ve çok hoş oldu. Bayramlar, kara gün olmamalıdır. Gayet güzel oldu; onu demiyo
rum, benim kastettiğim başka. , 

Değerli milletvekilleri, o bakımdan, öğrencilere, bir an önce, burs paralarını artırarak, harç pa
ralarını karşılama imkânını getirmeliyiz. Hükümet yetkililerimizden ve bakanlarımızdan, bu konu
ya eğilmelerini özellikle rica ediyorum. Öğrencilerimizin çoğu harç paralarını yatıracak durumda 
değiller. 

Ayrıca, imkânsızlık yüzünden sene kaybına uğrayan öğrencilerin harçları, birinci yıl için yüz
de 50, ikinci yıl için ise yüzde 10Ö artırılmaktadır; bir de bu şekilde artırırsanız altından kalkama
yacaklardır. 
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Bu bakımdan, Meclisimizden ve Hükümetimizden, bu meseleye bir çözüm bulmasını rica edi

yorum, talep ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öğretmenlerimizin, toplumumuzun hangi kesiminden, 
hangi kısmından ve katmanından geldiğini de hep biliyoruz. Bu sene, öğretmenlik formasyonu, eği
timi alabilmesi için, her öğrenciden ayrıca 25 milyon lira talep ediliyor. Öğretmenlik formasyonu 
vermek için, üniversiteler, eğitim için bölümler açmışlar. Nisan ayında başlayacak; ama, her öğren
ciden 25 milyon lira talep ediliyor... Görüyoruz ki, eğitim sorunu, gittikçe, fakir fukaranın, işçinin, 
köylünün, memurun, emeklinin aleyhine gelişmektedir. Bakın, göreceksiniz, fakir Anadolu çocuk
ları, köylü çocukları, işçi çocukları üniversiteye gidemeyecektir. Bunun adına fırsat eşitliği diye
mezsiniz, bunun adına imkân eşitliği diyemezsiniz, bunun adına adalet de diyemezsiniz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Onun için, öğrencilerimizin problemini çözmek için, Hükümetimizden gayret 
bekliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz cevap vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in, üniversite harçlarının artırılmasıyla ilgi
li- gündem dışı beyanlarına cevap vermek, bilgi sunmak üzere huzurunuzdayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette, dün olduğu gibi, bugün de, özellikle, süratle nü
fusu artan ülkemizin en önemli meselesi, gençliğimizin eğitimi meselesidir. O nedenle de, cumhu
riyet hükümetleri, yetmiş yıldan bu yana, Büyük Önder Atatürk'ün, daha cumhuriyeti kurmadan 
önce başlattıkları eğitim çalışmalarından bu yana eğitime önem vermişlerdir. Aynı istikamette, ge-

. rek 49 gerekse 50 nci Hükümetlerimiz döneminde de eğitime büyük önem verilmiştir ve 1991 büt
çesinin eğitime ayrılan paylarına nazaran, 1992, 1993, 1994 ve 1995 yılı bütçelerinde eğitime ay
rılan paylar, gayri safı millî hâsılaya oranla, geçmiş dönemlerin daha üzerinde olmuştur. 

Bunun yanında, özellikle yükseköğrenime, Hükümet olarak ne denli önem verdiğimiz, Yüce 
Meclisin çıkarmış olduğu yasalarla da ortaya çıkmıştır. 1991-1992 öğretim yılında, Türkiye'de, bi
lindiği gibi, 29 üniversitemiz vardı. 1992 ve 1993 yılında, Yüce Meclisin çıkarmış olduğu yasalar
la kurulan yeni 27 üniversite ile yükseköğrenimdeki üniversite sayımız yüzde 100'e yakın bir artış 
kaydetmiştir. Tabiî, bu artışla beraber, aynı zamanda, üniversiteye giren, üniversitede, gerek fakül
te gerekse yüksekokullarımızda eğitim, öğretim görme imkânı bulan öğrencilerimizin sayısında da 
büyük artış kaydedilmiştir; bugün de aynı artış devam etmektedir. Yeni kurulan üniversitelerimi
zin fakülteleri, yüksekokulları açıldıkça, kapasiteler artmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasamızın 46 ncı maddesi, 
üniversite öğrencilerinden katkı payı alınması esasını getirmiştir. Aslında, bugün, dünyanın her ta
rafında, yükseköğretim, yarı kamusal bir hizmet olarak yürütülmektedir ve yine aynı şekilde, bü
tün ülkelerde, üniversiteden yararlananların, mutlaka bu üniversite öğrenimine katkıda bulunmala
rı esası uygulanmaktadır. 

*. 2547 sayılı Kanunumuza görö; her yıl, Bakanlar Kurulunca, üniversitelerimizdeki her öğrenci 
için tespit edilen cari masrafların yüzde 50'sine kadar bir bölümünün öğrencilerden harç olarak alı
nabileceği esası getirilmiştir. 1994 - 1995 öğretim yılında, Bakanlar Kurulunca, bir öğrenci için 
mühendislik fakültesinde yılda 65 milyon, işletme fakültesinde 35 milyon, denizcilik fakültesinde 
80 milyon, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinde 90 milyon, tıp fakültesinde 240 milyon, fen ve 
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edebiyat fakültelerinde 40 milyon, hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinde 40 milyon lira cari har
cama yapıldığı tespit edilmiştir. Yasaya göre, tespit edilen bu cari masrafların yüzde 50'sine kadar 
olan kısmının öğrencilerden harç olarak alınabilmesi söz konusu olduğu halde, gerek bu sene ge
rekse bundan önceki yıllarda, öğrencilerimizden, tespit edilen burakamların ancak yüzde 1 veya 
yüzde 2'si nispetinde harç alınmıştır. 1994-1995 öğrenim yılında üniversitelerimiz, özellikle YÖK 
Genel Kurulu her yıl olduğu gibi, bu yıl da, öğrenci katkı paylarının, yani harçların yüzde 5-6 ci
varında alınması yolunda teklifte bulunmuşlardır; ancak, Bakanlar Kurulunca alınan karara göre, 
tespit edilen bu rakamlar da dikkate alınmak suretiyle, geçmiş yılın harçlarının yüzde 54 nispetin
de artırılması kararlaştırılmıştır. Yani, Türkiye'deki fiyat artışları veya enflasyon durumu dikkate 
alınmaksızın, harçlarda, sadece yüzde 54 nispetinde bir artırma yapılmıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Bakan, bü çocuklara yazık değil mi?!.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) - Yükseköğrenimde, tespit edilen ca
ri masrafların yüzde 50'sine kadarının öğrencilerden alınabileceği yasal hükmü bulunmasına rağ
men, gerek bu yıl gerekse bundan önceki yıllarda -arz ettiğim gibi- yüzde 2'ler nispetinde alınmak
tadır ve her yıl, bu nispete uygun bir artırma da yapılmaktadır. 

Netice itibariyle, bakınız; bir yılda, bir tıp öğrencisi 240 milyon liraya mal olmasına rağmen, 
bir tıp öğrencisinden, 1994-95 öğrenim yılında alınan harç miktarı 4 milyon 500 bin lira olarak tes
pit edilmiştir. Bu, sadece tıp öğrencileri için tespit edilen miktar. Diğer öğrenciler için tespit edilen 
miktarlar 1 milyon, 1 milyon 500 bin, 2 milyon lira civarındadır. Binaenaleyh, rakamlar -tekrar edi
yorum- öğrencilerimiz için, herhangi bir şekilde rahatsız edici bir rakam olarak belirlenmemiştir. 

Burada, bir hususu özellikle belirtmek istiyorum: Sayın Şendiller, bu harçların, hükümet tara
fından, devlet tarafından verilmesi hususunda karar alınmasını ifade ettiler. Değerli arkadaşlarım, 
biliyorsunuz, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumumuz iki çeşit kredi vermektedir. Bunlar
dan birincisi, normal kredidir, öğrenci kredisidir; diğeri de harç kredisidir. Binaenaleyh, öğrencile
rimiz, öncelikle, malî durumları müsait olmayan öğrencilerimiz, yine, her yıl tespit edilen miktar
larda öğrenim kredisi almaktadırlar... 

AHMET KABİL (Rize) - Bu miktarın artırılması lazım Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) - ...ki, bu kredi miktarları da her yıl 
artırılmaktadır. Geçen seneye nazaran, bu yıl, yüzde 50 artırılmıştır. 

Onun dışında, ayrıca, biz, tespit etmiş olduğumuz bu harçları ödeyemeyecek durumda olan öğ
rencilerimize de harç kredisi vermekteyiz. Binaenaleyh, öğrencilerden alınan harçlar, bir noktada, 
aynen iade edilmektedir;-yani, harç kredisi olarak kendilerine verilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka hususu ifade ediyorum: Aslında, harç olarak alınan bu miktar
lar, bu paralar, doğrudan doğruya, ilgili üniversitelere gitmektedir; yani, devletin genel bütçesine 
gelmemektedir. Doğrudan doğruya üniversitelere gitmekte ve üniversitelerimiz de, bu paraları, öğ
rencilerimizin, başta yiyecek ihtiyaçları olmak üzere, sosyal ihtiyaçlarına harcamaktadırlar; yani, 
devlet bütçesine bir gelirlolarak gelmemekte, doğrudan doğruya, öğrencilere geri dönmektedir. Ni
tekim, bildiğiniz gibi, öğrencilerimiz, son derece ucuz fiyatlarla yemek yeme imkânını bulmakta
dırlar. Bir taraftan devlet buna katkıda bulunmakta, bir taraftan da kendilerinden alınan bu harçlar, 
kısmen, yemek ve diğer sosyal ihtiyaçları, spor ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Binanealeyh, bi
zim almış olduğumuz harçların, herhangi bir şekilde, bütçeye bir gelir olarak kaydedilmesi söz ko
nusu değildir. 

Şimdi, 1995 Yılı Bütçe Kanunu ile getirilen hususu kısaca arz etmek istiyorum. 1995 yılında, 
Bütçe Kanunumuza konulan bir hükümle, 1995 yılının ikinci yarısında, harçların yüzde 50 nispe-
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tinde artırımlı olarak alınmasına karar verilmiştir; ancak, yine, alınan bu harçlar, doğrudan doğru
ya Kredi ve Yurtlar Kurumuna gidecektir; üniversiteler tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumuna ve
rilecek ve Kredi ve Yurtlar Kurumumuz da, yine, bunları, durumu müsait olmayan öğrencilerimi
ze harç kredisi olarak, doğrudan doğruya iade edecektir. Binaenaleyh, alınan paralar, doğrudan 
doğruya öğrencilere dönmektedir. Durumu müsait olmayan öğrencilerimizin harç paralan, Kredi 
ve Yurtlar Kurumu tarafından yine kendilerine verilmektedir. O nedenle de, fakir öğrenciler yönün
den bir mağduriyet söz konusu olmamaktadır; ama, Yüce Meclise şunu özellikle arz etmek istiyo
rum: 1 milyonu aşkın bir yükseköğrenim öğrencisini okutan, eğiten devletimizin, elbette, durumu 
müsait olanlardan, hali vakti yerinde olanlardan alıp, müsait olmayanlara ödemek suretiyle, bir 
dengeyi, bir adaleti sağlamasının da, zannediyorum yerinde bir hareket olduğunu Yüce Meclis ka
bul buyuracaktır. 

Durumu bilgilerinize arz ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, buradan bir şey arz edeceğim... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. Sayın Bakan cevap verdi... 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş) - Efendim, Sayın Bakan, "Tıp fakültesi öğrencisin

den alınan harç miktarı 4 milyon 500 bin liradır" dedi. Bu miktar 1994-1995 öğretim yılında 9 mil
yon 600 bin liraya yükselmiştir. Ayrıca, kredi harçları dediği husus da, enflasyona göre ayarlanmış 
bir husus değildir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan "yarısı, yüzde 50'si" dedi... 
3. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, ülkemizde son günlerde yaşanan toplumsal olaylara 

ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - Üçüncü gündem dışı konuşmayı, ülkemizde yaşanan son toplumsal olaylarla ilgi

li olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın olumlu beyanatları ve toplumsal uzlaşmanın gerektiği konu
sunda yapmak üzere, Sayın Gaffar Yakın'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Yakın. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük ve güçlü Türki

ye'nin kurulması ve 21 nci Yüzyılın gerçekten Türk asrı olması, hepimizin, Türk Milletinin fertle
rinin gönlünden geçen bir arzu. Bunu gerçekleştirmek için de her türlü imkân vardır; ama, mutla
ka çözmemiz gereken iç sorunlarımız var. Birlik ve bütünlüğümüz sağlanmadan, toplumsal uzlaş
ma ve toplumun fertleri arasındaki sevgi bağları kuvvetlenmeden, heyecan duyulmadan bu hedef
leri gerçekleştirmek imkânsızdır. 

Sivas'ta yaşadığımız olaylar, Gaziosmanpaşa'da yaşadığımız, Ümraniye'de yaşadığımız olay
lar ve doğuda devam eden tüm bu olaylar, toplumumuzda sevgi eksikliğinin birer nişanesi olarak 
devam edip gitmektedir. Bu sorunlar ve bu sorunların temelindeki köklü nedenler çözülmeden, 21 
nci Yüzyılda, istediğimiz hedeflere ulaşmamız mümkün değildir. 

Bir taraftan Gümrük Birliğine ve Avrupa Birliğine girmek için elimizde geleni yapıyoruz, 
AGİK, Paris Şartı ve Helsinki Antlaşmalarını imzalıyoruz; ama, insanlığı bilmeyen Avrupalılar
dan, insan haklarıyla ilgili bütün bu tenkitleri ve insanlık derslerini dinlemek benim çok ağınma gi
diyor. 

Her şeyi ve Türkiye'de olup biten tüm olayları dış kuvvetlere bağlamak son derece yanlış tu
tumdur. 
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Sağlıklı bünyede de mikrop her zaman için vardır; ama, hastalık, ancak, bünyemizin zayıfla

masıyla ortaya çıkar. Biz, evvela bize düşeni yapmak zorundayız. Evimizi ve evimizin önünü te
mizlemek ve güçlü olmak zorundayız. 

Nedir çözmemiz gereken sorunlar; bir, her şeyden önce, devlet ve millet olarak -milletimiz za
ten barışık da- devlet ve düşünce olarak İslamla barışmak zorundayız. Laik ve şeriatçı ayırımları
na son yerilmesi gerekiyor. Herkes inancında- neye inanırsa inansın- hür ve serbest olmalı. Maale
sef, Kur'an emrettiği halde, insanlarımız ve büyük kesimde memurlarımız, gelecek hafta, saatler 1 
saat ileri alınacağı için cuma namazını dahi rahatlıkla kılamayacaklar. 

Türkiye'de, hâlâ, Kürt-Türk gibi, etnik sorunlar ve kültürel sorunlar devam edip gelmektedir. 
Allah, Kur'an'da diyor ki: "Ben, birbirinizi daha iyi tanıyasınız diye sizi ırklara/kavimlere böl
düm." Bütün bu farklılıkları ve ayrılıkları, birer zayıf nokta hâline değil, birer güçlü nokta haline 
dönüştürmek zorundayız. Bir bahçede bir çiçeğin değil, bir bahçede birçok çiçeğin açtığını ve o çok 
çiçeğin asıl güzellik olduğunu idrak etmek zorundayız. 

' . ' • / .• - / • • . • 

1944 yılındaki Tabutluk olaylarından, bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelmiş olduğu 
nokta, Orta Asya Devletleri Kültür Bakanlarıyla birlikte nevruz kutlaması, Türkiye'de ve dünyadaT 
ki o hızlı değişimin birer işaretinden ibarettir. Türkiye'de, artık, Alevî ve Sünnî sorununun ilmî 
esaslar çerçevesinde, demokratik esaslar çerçevesinde çözüme kavuşturulması şarttır. Alevîler de, 
Sünnîler de, Hacı Bektaşıyla, Hacı Bayramıyla, Yunusuyla, Mevlânasıyla hep aynı İslam bahçesi
nin çiçeğinden ibarettin 

21 inci Yüzyıla giden Türkiye'de, Avrupa'yla bütünleşmek isteyen Türkiye'de, kamu perso
nelinin sendikal haklarının -memurlarımıza verilecek sendikal hakların- kişilerin demokratik hak
larının, artık, çözülmesi şarttır. 

Devlet adamına düşen görev, önceden görüp tedbir alabilmektir. Bütün olaylar olup bittikten 
sonra alman tedbirlerin hiçbir kıymeti yoktur. Bu bakımdan, Gaziosmanpaşa olaylarından sonra, 
Millî Eğitim Bakanlığının, Alevîliği, dinî ders kitaplarının içerisine sokması doğru bir adımdır; he
pimiz, ilim çerçevesinde öğrenelim; ama, niçin, o olaylardan sonra böyle bir adım atılmıştır... Ya
ni, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için, ille, insanlarımızın sokaklara mı çıkması lazım, kavga mı 
etmesi lazım; haklarını, en insanî olan -bugün insanların kabul ettiği- haklarını alabilmek için mut
laka kavga mı etmemiz lazıni. Bundan birkaç yıl önce, nevruz kutlamalarını -PKK'nın da bulaşma
sı ve tahrikleri vardı ama- bu yılki kutlamalar haline gctirebilip, o PKK insanlarını da enterne ede
bilseydik kötü mü olurdu... 

Sorumluluk, önce Parlamentoya ve bizlere düşmektedir. Üçbuçuk yıldan beri, Parlamentonun, 
bu konuda yeterince adim atabildiğini ve ince, detaylı olarak bu konuların tartışılabildiğini pek ra
hatlıkla söyleyemiyorum; ama, mutlaka tartışılması lazım. Bu da, Sayın Cumhurbaşkanımıza düş
mektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda, bilhassa son konuşmalarından dolayı tebrik edi
yorum ve önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Yakın, son cümlenizi söyler misiniz; süreniz doldu. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - Cumhurbaşkanımızın sözlerini okuyup, bitiriyorum. 

BAŞKAN - Peki, çok kısa ama... Rica ediyorum. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki "Türkiye, çok dinli, çok 

dilli bir ülke olarak Osmanlıdan bakiye kalmıştır. Yetmiş yıllık cumhuriyet, meseleyi çözememiş; 
yorganı kaldırmışsınız, altından hepsi çıkmış. Bu olaylar da öyle. Onun içindir ki, benim dediğim 
şu: Bu ülkede, Osmanlı Devletinin bakiyesi olan Anadolu'da da, değişik etnik gruplar, değişik 
inanç grupları vardır. Bu gruplar bir arada yaşamışlardır. Tamamen hür ve serbest oldukları takdir-
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de, bunların arasına nifak sokmaya kalkanlar varsa, hür ve serbest olmaya devam etmek suretiyle 
o da aşılacaktır. Binaenaleyh, gelin, artık, zorla sağlanan istikran aramasın Türkiye. Lafım herke
se ve benim vatandaşlarım, hepiniz, hürriyet ve serbestiyctle sağlanan bu istikrarın peşinde olalım. 
Bu, sağduyuyu gerektirir. Birbirinizi sevin. Ben, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyetinin,huzur 
ve güven içerisinde yoluna devam etmesini diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne kadar, benim kanımca, 
beş altı tane büyük isim var. Başta Atatürk olmak üzere, rahmetli İnönü, Celal Bayar, rahmetli 
Menderes, Demirel ve rahmetli Özal. Bunlar arasında bugün hayatta kalanlardan Sayın Demirel, en 
genç Devlet Su İşleri Genel Müdürü olmuş, en gönç Başbakan olarak bu millete hizmet vermiş ve 
bu millet, onu, Cumhurbaşkanlığına kadar yükseltmiştir. Türk Milleti, verebileceği her türlü imkâ
nı, Sayın Cumhurbaşkanına vermiştir. Diğer, ikinci bir şahıs, çok takdir ettiğim, her zaman için de
mokrat davranışlarından dolayı takdir ettiğim Sayın İnönü'dür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gaffar Yakın, efendim, süreniz bitti. Lütfen, son cümlenizi söyleyin. Siz 

methiyeler yağdırmaya başladınız... 

GAFFAR YAKIN (Devamla)-Tamam efendim. 

Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın İnönü'den, Türkiye'nin 21 inci Asra güçlü devlet 
olarak girebilmesi için, bütün bu bahsetmiş olduğumuz konulardaki cesur ve kararlı adımlan atma
larını ve devam etmelerini bekliyorum. Bunlar tarihe karşı sorumlu kişilerdir. Sözlerimi, Yunus'un 
şu sözleriyle bitiriyorum: "Biz kavga için gelmedik bu dünyaya; sevmek sevilmek, muhabbet için 
geldik; gelin canlar, dostlar bir olalım, birlikte olalım ve Türkiye'yi 21 inci Asra taşıyalım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yakın. 

Gündem dışı konuşmalar sona ermiştir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İsrail'e gidecek olan Sağlık Bakanı Doğan Baran'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Yıl

dırım Ahuna 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1783) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliği Anlaşmasını imzalamak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 12 

Mart 1995 tarihinde İsrail'e gidecek olan Sağlık Bakanı Doğan Baran'm dönüşüne kadar; Sağlık 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

' 2. - İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün'e, dönüşüne kadar, Bayındırlık ve 
İskân Bakanı /Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1780) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bafg-Bandar-Abbas Demiryolu Hattının açılış törenine katılmak üzere, 16 Mart 1995 tarihin
de İran'a giden Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Bayın
dırlık ve iskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - İran 'a gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakam Ay
vaz Gökdemir'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1781) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bafg-Bandar-Abbas Demiryolu Hattının açılış törenine katılmak üzere, 16 Mart 1995 tarihin
de İran'a giden Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm dünüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ayvaz Gökdemir'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Fransa 'ya gidecek olan Devlet Bakanı Bahattin Alagöz 'e, dönüşüne kadar, Devlet Baka
nı Salih Sümer'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1782) [ 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Avrupa Birliği üyesi ile Akdeniz Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği" konulu kol-
lokyuma katılmak üzere, 20 Mart 1995 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Bahattin 
Alagöz'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Salih Sümer'in vekâlet etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 

Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. - Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı 'nın, (61824) esas numaralı sözlü sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (41429) 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sözlü soruların 114 üncü sırasında yer alan (6/824) nolu sorumun, güncelliğini yitirmesi ve 
sağlık müdürünün görevden alınması hasebiyle, bu sorumu geri çekiyorum. 

Gereğini takdirlerinize arz ederim. 
Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 
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BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemimiz gereğince, 1 saat süreyle, sözlü sorulan, ondan sonra, ka
nun tasarı ve tekliflerini görüşeceğiz. 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlan
dırılması ve Matrah Artırımı ile İlgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve söz konusu Ka
nundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

BAŞKAN - 1 inci sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Maliye Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 

Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. - İstanbul MilletvekiliHalit Dumankaya 'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlan
dırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekille
rinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

BAŞKAN - 2 nci sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Maliye Bakanından so
rusu vardır. ^ 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 

Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/308) 

BAŞKAN - 3 üncü sırada, istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Maliye Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 

Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlan
dırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(61309) 

BAŞKAN - 4 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Maliye Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. , 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Vergi Affı olarak bilinen Yasadan 50 milyon 
TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN - 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Maliye Bakanından so
rusu vardır. 
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Sayın Dumânkaya?.. Burada. 
Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

6. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Afşin İlçesinde FAX ve 
Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner-
gesi(6/349) 

BAŞKAN - 6 ncı sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Ulaştırma Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Baknaı Sayın Yaşar Topçu tarafından sözlü olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Kahkaramanmaraş-Afşin ilçesinde FAX ve acele posta servisi ne zaman hizmete girecektir? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaş

tırma Bakanı arkadaşım başka bir görevde olduğu için, onun yerine arzı cevap edeceğim. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Afşin İlçesinde, faks 

ve acele posta servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin sorusunu cevaplamak üzere huzuru
nuzdayım. 

Afşin İlçesinin acele posta servisi, 1.8.1992 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır. Ayrıca, Afşin 
İlçesinde elektronik mektup hizmeti, cihaz temin edilemediğinden, zamanında verilememiş olup; 
1993 Ocak ayında, bu servis de, yöre halkının hizmetine sunulmuştur. 

Arz ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Dikici, konuşacak mısınız efendim? 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, yerimden bir hususu arz etmek istiyo

rum. ' • • • . . . ; ' 
BAŞKAN - Buyurun. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, Sayın Bakan, bu servisin 1993 yılında 
hizmete açıldığını ifade etti. Bana gelen cevapta, 11.12.1992 tarihinde hizmete açıldığı belirtilmek^ 
tedir. 

Tarihte bir tezat var; onu açıklamak istedim. 
Teşekkür ederim: 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. ' 

Soru cevaplandırılmıştır. . 
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" • 7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, vergisini ödemediği iddia edilen bir holdingin 

bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 
BAŞKAN - 7 nci sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Maliye Bakanından so

rusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. , 
Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Kültür Bakanının imzasının Bakanlıkça çalı
şanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

BAŞKAN - 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Dumankaya?.; Burada. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların milletimizi büyük 

bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/366) 
BAŞKAN - 9 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakandan sorusu 

vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Burada 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 
(Soru önergesi okundu) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, gündemin 10 uncu sırasında yer alan, Ada
na'da, Türk çocuklarına, vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği şeklindeki birtakım iddialar... 

BAŞKAN - Hayır, hayır, o değil Sayın Bakan. 9 uncu sıradaki Alo ve 900' İU telefonlarla il-

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - 10 uncu sıra olarak okundu. 

BAŞKAN - Hayır efendim; 9 uncu sıradaki soru. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Onu da arz edeyim, izin verirse

niz; ama, ben, özellikle, bu 10 uncu sıradaki soruya cevap vermek istiyordum; çünkü, bu soruya ce
vap verirsem İçtüzük gereği, 10 uncu sıradaki soruya, maalesef, cevap veremeyeceğim. 

BAŞKAN- Peki, o zaman, onu geçelim; 10 uncu sıradaki soruya cevap verirsiniz. 

Soru ertelenmiştir. 

10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Adana'da Türk -• 
çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (61 368) 

BAŞKAN- 10 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer 
alan "Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Dumankaya burada. • . ' • " . 

Cevap verecek Sayın Bakan burada. 

Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletle
rinizi arz ederim. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Bazı gazetelerde Adana'da bulunan kiliselerde Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyanlaş-
tırılacakları ve bu konuda eğitildikleri haberleri yer almakta olup, 

Soru: -.. . 
1. Müslüman Türk toplumunun bu şekilde hareketlere manız bırakılmalarını, her zaman öğünç 

vesilesi yaptığınız dini bütünlüğünüzle bağdaştırabiliyor musunuz? 
2. Öncelikli olarak, bu hususlarla ilgili, Hükümetçe, herhangi bir önlem alınmış mıdır? 

- BAŞKAN-Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, gündemin 10 uncu sırasında yer alan, bazı 
Türk çocuklarının vaftiz edildiğine dair -daha çok gazete haberlerine dayanan ve haklı bir hassasi
yetle sordukları- sorularıyla gündeme getirdikleri ve cevaplandırılmasını istedikleri konu hakkın
da, Yüce Meclise bilgi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Halit Dumankaya'nın, basında yer alan bu haberlerle ilgili olarak 
-dediğim gibi- üzerinde hassasiyetle durduğu konuyu, tabiatıyla, biz de yakından takip ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Hıristiyanlığın dünyaya yayılma hareketleri bugüne mahsus bir olay de
ğildir. Baktığınız zaman, Anadolu'nun bazı yerlerinde, -o zaman daha çok gayrı müslim vatandaş
larımızın; hatta, o gayrimüslimlerin ismini zikredip, şu anda hep beraber yaşadığımiz insanlarla bir 
ayırım koymuş olmayalım- o kolejlerin yapıldığı yerler de Anadolu'nun değişik yerlerinde, Tarsus 
gibi, Talaş gibi, o kolejlerin yapıldığı yerlerde, hepsinde bu amaç vardır; ancak, nasıl ki, o zaman, 
hiçbir suretle başarıya ulaşılamamış, nasıl ki Müslüman Türk Milletinin içerisine böyle bir ayırımı 
sokmak veyahut bu alanda başarılı olmak mümkün olmamışsa, bugün de kesinlikle olmayacaktır. 
Hıristiyan misyonerlerinin, bunu gayet iyi bildikleri için, Türkiye'yi herhangi bir Afrika veya As
ya ülkesi sanmaktan çoktan vazgeçtiklerini düşünüyor, bununla birlikte, olayı ciddiyetle takip edi
yoruz. 

Arkadaşımıza teşekkür eder; cevap arz ettiğimi saygılarımla ifade ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Söz istiyorum... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Dumankaya. 

Süreniz 5 dakikadır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bugün gerçek

ten memnunluk duyuyorum. Niçin memnunluk duyuyorsun diyeceksiniz; Bakanlar Kurulu sırala
rına bakıyorum, altı bakan oturuyor ve ciddiyetle, Meclise sorduğumuz soruları cevaplandırmaya 
çalışıyorlar; bu, sevindirici bir şeydir. Çünkü, eğer, bu Meclisi, bu Meclisten seçilen bakanlar tanı
mazsa, halk hiç tanımaz. O nedenle, bu memnuniyetimi belirtmek istiyorum. • 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, ikinci konu da şudur: Sayın Bakan, tabiî, 9 uncu soruyu ce

vaplandırmaya çıktı, işte, olmadı; lO'uncu soruyu cevaplandırdı. Biraz daha ciddî bir şekilde, bu 
sorular, cevaplandırılıra, inanıyorum ki, istenen netice alınır. Ben, bu soruyu üç sene evvel sor
dum; eğer, bu üç sene zarfında bu Hıristiyan eğitimi yapıldıysa, o çocuk zaten Hıristiyanlaştırılmış 
ve benim sorduğum sorunun bir faydası da kalmamıştır... 

Şimdi, bakınız, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenler, Türkiye'yi yıkmak isteyenler silahla 
bunu yapamamışlardır. Neyle yapmak istiyorlar; Türkiye'nin en güzel yerine geliyorlar, okullarını 
kuruyorlar; zeki çocuklarımızı alıyorlar, orada, Hıristiyan âdetlerine göre eğitiyorlar ve bizim içi
mizde onları önemli yerlerde görevlendiriyorlar. Öyleyse, ne yapmak lazım; bizim, Millî Eğitim 
olarak, okul açan zenginlerimiz olarak bunlara karşılık ne yapmamız lazım; eğer, onlar, o iyi oku
yan çocuklara iki lisan öğretiyorlarsa, biz onlara üç lisan öğreteceğiz; onları iyi gıdayla besliyor
larsa, biz daha iyi gıdayla besleyeceğiz ve onların yetiştirdiği, Hıristiyan âdetiyle mezcettiği kişi
ler, bizim dışişlerimizde, bizim önemli görevlerimizde,olmayacaklardır; bizim örfümüzle, bizim 
âdetimizle yetiştirdiğimiz insanlar bizi temsil edeceklerdir. Ben inanıyorum ki, bugün yaşadığımız 
sıkıntıların kökeninde bu vardır; yoksa, Türkiye'nin sunuyla bunuyla, şu mezhebiyle bu mezhebiy-
le hiçbir zorumuz yoktur. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Sünnîsiyle, Alevîsiyle Türkiye bir bütün
dür; ama, idare edenler, o koltukta oturanlar, özellikle bu koltukta oturanlar tarafsız, adil ve adalet
li davrandıkları zaman, inanıyorum ki, bu olaylar olmayacaktır. 

Bu soruma, geç de olsa, Sayın Bakan cevap verdiği için, kendisine teşekkür ediyorum ve bek
liyorum, bundan sonra, hiç olmazsa, Meclisin, denetim görevinin yerine getirilebilmesi için, olay
ların anında cevaplandırılması için, yazılı sorulara, hele yazılı sorulara verilen cevapların, sadece 
cevap verildi niteliğinde verilmemesini, denetim yollarının tıkanmamasını, denetim yollan tıkandı
ğı zaman usulsüzlüklerin, yolsuzlukların olacağını belirtmek istiyorum. _ 

Ben, bugün, burada, Sayın Başkandan, gündem dışı bir konuşma sözü de almıştım. Afşin-El-
bistan Santralındaki yolsuzluklarla ilgiliydi. İnşallah, yarın bu konuşmayı yapacağım; ama, Sayın 
Bakan, buraya geldiği halde, ben gelmeyeceğim demek suretiyle, bana bu imkânı vermedi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamam Sayın Dumankaya, son cümlenizi alayım... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Her gizli işin altında, muhakkak bir suç olduğunu bil

menizi istirham ediyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
11. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kazalarının ve 

çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/374) 

BAŞKAN - 11 inci sırada, İstanbul Milletvekili Engin Güner'in Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Engin Güner?.. Burada. " • . • • 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını müsaade

lerinize arz ederim. 
Engin Güner 

İstanbul 
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinin kurulması ve Ren-Tuna kanalıyla, Kuzey Denizi -
Karadeniz arasında deniz ulaşımının başlaması sonucu, boğazlarda deniz trafiğinin artması, çevre 
kirliliği ve deniz kazalarına yol açılabilecektir. 

1 - Vuku bulacak deniz kazalarına karşı önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yapılmak
ta mıdır? 

"• ' 2 - Boğazlardaki çevre kirliliğinin artmasını önlemek için hangi tedbirler alınrnaktadır? 
3 - Gemilerin boğazlardan geçişinde kılavuz ve römorkaj mecburiyetinin getirilmesi, fener, 

sahilsıhhiye, tahlisiye ücretlerinin günün şartlarına göre revize edilmesi ve bir çevre koruma resmi
nin getirilmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kazalarının 
ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin sözlü sorusuna cevap arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. 

Biraz önce kendilerine de ifade ettim; Çevre Bakanlığından alacağımız-yani, şu anda yetişti-
rilememiş olan- bilgileri, kendilerine bilahara yazılı olarak takdim edeceğim. 

Sayın Başkanım, izninizle, şu anda, bazı hususlar hakkında da ifadede bulunmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım^ Montrö Muahedesi yapıldığı zaman, boğazlardan geçen en büyük gemi 

20,25,30 bin tonluk gemiydi; belki, daha aşağıydı; Sayın Çevre eski Bakanımız çok iyi bilirler bu
nu-

Şimdi, boğazlardan, geçen sene -Japonlar, 500 bin tonluk gemilerle Körfez'den petrol taşıyor
lar- bizim, Beykoz açıklarında çarpışan iki gemiden sadece bir tanesinin yükü 125 bin ton civarın
daydı... Binaenaleyh, artık, 1934'ün şartlanndaki bir dünya içerisinde olunmadığı, yalnız bugün de
ğil, yani Anavatan Partisi İktidarı zamanından beri Hariciyemizin üzerinde durduğu ve dünya plat
formlarında takip ettiği bir konudur. Hatta, geçenlerde Azerbaycan'da imzaladığımız; yani, Türki
ye'nin de konsorsiyuma dahil olduğu -o sırada da ben imzalamıştım o antlaşmayı- orada da, yine, 
Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile birlikte yaptığımız basın toplantısında, soru soran bazı İngiliz ve 
Amerikalı gazetecilere, bunu da ayrıca ifade ettik. 

Bugün, boğazda, 10-12 milyon nüfuslu -gündüz nüfusu da 12-15 milyonu bulan- bir şehir var. 
Burada yaşayan on milyonlarca insanımızın hayatını herhangi bir şekilde tehlikeye maruz bırakma
mız, hiçbir şekilde bir anlaşma gereğiyle de olsa, uluslararası anlaşma gereğiyle de olsa bizden is
tenemez. ' " • • • • . 

Binaenaleyh, bu petrol geçişi için; yani, Karadenizin herhangi bir limanına, Ortadoğu petrol
lerinin akıtılması için boğazlar geçişi şeklindeki bir düşünceyi veyahut bir projeyi kesinlikle biz
den beklemeyiniz. Bunu, Montrö Antlaşması gereği uluslararası kuruluşlarda, uluslararası denizci
lik kurumlannda da takip etmekteyiz. 

Değerli arkadaşımızın sorusuna -şu anda, çevreyle ilgili detaylı bilgileri de kendilerine takdim 
etmek üzere- üzerinde hassasiyetle durulduğunu, durulması gerektiğini ve hatta, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin meselesi olarak elde tutulması ve gündeme alınması gerektiğini cevaben arz eder, 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. . 

Sayın Güner, konuşacak misiniz? 
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ENGİN GÜNER (İstanbul) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Engin Güner. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; her şeyden ön
ce, çok uzun süre bekleyen bu soruma cevap verdikleri için, Sayın Bakana teşekkürlerimi arz et
mek istiyorum. 

Gerçekten de, konu, Türkiye açısından, özellikle de İstanbul açısından son derece büyük öne
me sahiptir. Geçmişte yaşanmış olan kazalar, maalesef, bir ibret teşkil etmemiştir, aklımız başımı
za çok geç gelmiştir ve bu hataların, giderilmesi gereken eksikliklerin birkısmı bugün hâlâ süregel
mektedir. 

Sayın Bakanın da belirttikleri gibi, eskiden 10 bin tonluk, 20 bin tonluk gemiler geçerken, 
1936 Montrö Antlaşmasından sonra; bugün, 400-500 bin tonluk gemiler geçmektedir ve yılda ge
mi geçiş sayısı 40 bini bulmaktadır. Bu, 12,5 milyonluk İstanbul için çok büyük bir tehlike kayna
ğı teşkil etmiştir ve son olarak yaşadığımız iki büyük deniz faciasında da, Allah'ın bir lütfü olarak, 
bunları İstanbul çok ucuz atlatmıştır; çünkü, o günlerde eğer lodos esmeseydi, İstanbul büyük bir 
felakete sürüklenebilirdi. 

Bütün bunlardan ders alarak, 1 Temmuzda yürürlüğe girmiş olan yeni Boğazlar Tüzüğü de, 
maalesef yetkililer tarafından bize çok farklı olarak takdim edilmiştir. 

Ben, bu konuda sorduğum suallere çok değişik cevaplar aldım. Bunlardan, sanıyorum ki en 
doğru olanını, Dışişleri eski Bakanı Sayın Mümtaz Soysal verdiler. Bu cevaptan anlaşılacağı üze
re, daha önce kamuoyuna yansıtıldığının aksine, geceleri 200 metreden uzun gemilerin geçişine 
izin verildiği ortaya çıkmaktadır. Bu, sadece bir tavsiye kararı niteliğindedir; yani, 200 metreden 
uzun gemilere "geçmeseniz iyi olur" denmektedir; ama, geçip geçmemekte serbesttirler. 

Aynı şekilde, kılavuz ve römorkör alma mecburiyeti de sadece Türk gemilerine uygulanmak
tadır. Yani, bir tüzük çıkarıyoruz, kendi kendimize uyguluyoruz. Yabancı gemilere de, bunlar, ge
ne, bir tavsiye niteliğinden öteye geçmemektedir. 

Bütün bunlara rağmen, Rusya Federasyonu bu Tüzüğe zaman zaman karşı çıkmaktadır. Tabiî 
ki, bir Kazak ve Hazar havzası petrolleri söz konusudur. Bugün, Kazakistan'da -olayın boyutunu 
göstermek açısından söylüyorum- 6 ilâ 9 milyar ton arasında bir petrol rezervi vardır. Hazar hav
zasında da 525 milyon tonluk bir rezerv söz konusudur. Tabiî ki, bu petrolün ortaklar arasında da
ğıtımından daha da önemli olanı, bu petrol hattının nereden geçeceğidir. Geçenlerde konuştuğum 
Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı, bu konuda 84 tane seçenek olduğunu söyledi. Bu bile, işin 
ne kadar karmaşık olduğunu göstermektedir; ama, hiç şüphesiz, hangi yol seçilirse seçilsin, tabiî ki, 
Türkiye Tengiz-Bakû-Ceyhan boru hattı üzerinde ısrarlı olmalıdır. Millî çıkarlarımıza en uygun 
olanı budur; ama, kesinlikle, bu, petrolün, Grozni üzerinden Novorossisk, oradan da gemiler vası
tasıyla boğazlardan geçirilmesine karşı çıkmalıdır. Bu bakımdan, sanıyorum ki, bu boğazlardan ge
çiş konusu, aktüalitesini muhafaza etmektedir. Bu bakımdan, ben de Sayın Bakanın söylediklerine 
katılıyorum. Bu, bir Hükümet meselesinden öteye, Türkiye Büyük Millet Meclisi meselesidir. Ko
nunun hassasiyetle ele alınması gerekir. Uluslararası platformlarda, özellikle, çevre konularına has
sasiyeti göz önüne alarak, bu konunun İstanbul'un güvenliği ve çevre sağlığı açısından önemi vur
gulanmak suretiyle, kendimize dış destek aramalıyız. Boğazlar Tüzüğünün, biraz önce bahsetti
ğim.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Güner, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
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ENGİN GÜNER (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 

Boğazlar Tüzüğünün, sadece Türk gemilerine uygulanacak hükümlerini, yabancı gemilere de 
uygulanacak biçimde, bir adım daha ileriye götürmek zorundayız. 

Bu arada, boğazlarda kurulması gereken güvenlikli geçiş için radar sistemi, henüz kurulama
mıştır. Buna da önem vermemiz gerekiyor. 

Ayrıca, boğazlardan geçiş ücretleri son derece yetersizdir; bunların, günün koşullarına uygun 
hale getirilmesi gerekmektedir. , 

Bir de, çevre koruma fonu adı altında, sanıyorum ki -boğazların ve Marmara'nın kirletildiğini 
göz önüne alarak-ayrı bir fon almamız söz konusudur. 

Bu konulara Hükümetin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanmak istiyorum. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
12.-İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüzler Hüküme

tin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 
BAŞKAN - 12 nci sıradaki, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in sorusu, İçtüzüğün 97 

nci maddesine göre ertelenmiştir. 
13- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, bazı basın organlarında yer alan "vergi bor

cunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddiasına ilişkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi (6/525) 

BAŞKAN - 13 üncü sıradaki, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın sorusu, İçtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

14. -Nevşehir Milletvekili MehmetElkatmış'ın, personel atamaları hakkında basında çıkan 
haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61419) 

BAŞKAN - 14 üncü sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Sayın Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Yok. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
15. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani ile Celal Ta-

labani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 
BAŞKAN - 15 inci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nın, Sayın Başbakandan 

sorusu vardır. 

Sayın Mustafa Dağcı?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit alanına dahil 

edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/543) 

BAŞKAN - 16 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in, Sayın Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Yücel Seçkiner?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

BAŞKAN - 17 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Burada. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 
BAŞKAN - 18 inci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine alındı

ğı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 
BAŞKAN - 19 uncu sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un, Sayın Ulaştırma 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kapusuz?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu tarafından solü olarak cevaplan
dırılmasının teminin saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

1. 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine ne kadar geçici işçi alınmıştır? 
2. Bu alınan işçiler nerelerde çalıştırılmıştır? 
3. Hiç çalıştırılmayanları olmuş mudur? 
4. Bu alınan işçilerden kaç adedi geri çıkarılmıştır? 
5. Şimdi seçimlerin yaklaştığı bu ödnemde, tekrar partizanca, kaç adet işçi almayı düşünüyor

sunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Tarihini okumadınız; bir de tarihini okur musunuz... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kayseri 

Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine alındığı iddia edi
len işçilere ilişkin sözlü soru önergesini cevaplamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
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Sayın milletvekilleri, PTT Kayseri Başmüdürlüğünde 1.5.1992 - 7.6.1992 tarihleri arasında 

işe giren işçi adedi 179'dur. Bu işçiler, telefon müdürlüklerinde iç şebeke, dış şebeke, tahsis ve 
abonman servisleri ile ihtiyaç duyulan diğer hizmetlerde çalıştırılmaktadır. 

İhtiyaç nedeniyle işe alınan işçilerin çalıştırılmaması söz konusu değildir. 
Bu işçilerden, çıkarılıp da, işbaşı yaptırılmayan bulunmamaktadır. 
Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kapusuz, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle, vekâleten görev 

yapan Bakanımıza, cevap verme lütfunda bulunduğu için teşekkür ediyorum; ancak, yeri gelmiş
ken, bir maruzatımı da özellikle Bakanlar Kuruluna arz etmek istiyorum. Yerimden, tarihin okun
masını ısrarla hatırlatırken, - sorumda 7 Haziran seçimlerindeki işçilerden bahsedilmektedir- bir 
hususun açıklığa kavuşması açısından tarihin ısrarla okunmasını istedim. 

Olay şu: Sorumda, 7 Haziran 1992 seçimlerinden bahsediliyor ve cevabı yeni veriliyor. İşçi
lerin statüsü de, geçici işçi; ben, bir milletvekili olarak, bir Kayseri Milletvekili olarak, elbette, fa
kir, işsiz bir kardeşimizin iş sahibi olmasından endişe duyduğumdan dolayı böyle bir sual sorma
dım. Keşke, alabilseniz de, 11 milyon vatan evladına iş verebilseniz; alnınızdan öperiz, memnun 
oluruz; ancak, siz - ki, önümüzde 4 Haziran seçimleri var, tabiî ara seçimlerden kaçar mısınız bil
miyoruz ama- mecburî olarak yapacağınız 4 Haziran seçimlerinde, Özellikle, istismar mahiyeti arz 
eden, geçici işçilere iş vermek, umut tacirliği yapmak, onların sadece bu işsizlik misyonundan is
tifade ederek seçim elde etmek gibi bir. uygulamayla da yakından alakalı olduğunuz için konuşmak 
istedim; çünkü, yarın göreceğiz; aynen bü 7 Haziran 1992 seçimlerinde olduğu gibi, o beldedeki 
seçimleri kazanabilmek için, iş vaadinde bulunacaksınız, hatta, seçim öncesi işe alacaksınız. Neye 
rağmen; tasarruf tedbirlerinize rağmen; çünkü, şu anda tasarruf tedbirlerinizi uygulayacaksınız, se
çim öncesi tasarruf tedbiri falan kalmayacak. Zaten, işinize geldiği takdirde, tasarruf tedbiri falan 
bilmiyorsunuz. Hem tasarruf tedbirlerini ilan ediyorsunuz hem de şu geçirdiğimiz -geçen dönem
deki- 4 Aralık seçimlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine giderken "trilyonlarla gel
dik" diye, seçim istismarı yapabiliyorsunuz. 

Dolayısıyla, bu Parlamentoda bulanan milletvekili arkadaşlar olarak, iktidarıyla muhalefetiy
le, artık, bu şekliyle bir istismar konusunun önüne geçmemiz lazım. Hakikaten, bugün, PTT'miz-
de vayahut da ilgili kurumlarımızda, geçici işçi statüsüyle, ihtiyaç duyduğumuz elemanlarımız var
sa, bugünden, sezon başı itibariyle alın; ama, yarın, seçimlere onbeş gün kala, bir ay kala veyahut 
da seçimlerin olduğu gün, bu insanlara iş vererek oylarını istismar etmeyin. 

Özellikle, icraya, Hükümete, şimdiden, bu olayın, altını çizerek vurgulamak istiyorum. Köy 
Hizmetleri, Karayolları, Devlet Su İşlerinde, zaten, bugünkü bütçeye, (1995 yılı bütçesine) göre ne
yiniz yok; yatırımlarınız yok. Bütün ekipmanlar yatıyor, teknik elemanlar yatıyor, bir de, yıllardan 
beri oradan geçimini temin eden, hizmet veren geçici işçi statüsündeki işçi kardeşlerimiz, mevsimi 
gelecek, işe başlatılmayacak, almayacaksınız; ama, sadece 4 Haziran seçimleri münasebetiyle -gö
receksiniz- o bölgedeki insanların işsizliğinden istifade ederek, aynen 1992 Haziranında yaptığınız 
uygulamayı yine yapacaksınız. Bu tip istismar ve uygulamaları kesinlikle tasvip etmediğimizi, bu
nun doğru olmadığını; şayet, ihtiyaçlarınız varsa bugünden yerine getirilmesini hatırlatmak istiyo
rum. 

Sayın Bakanımız, şimdi vekaleten cevap verdiler. Biz, o zaman, seçim sırasında, seçim mahal
linde karşılaştığımız o zamanki bakanla ve diğer ilgili bakanlarla bu konunun münakaşasını yaptık. 
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Seçim öncesi, maalesef, sadece oy almak, seçim kazanmak için 179 kişiyi işe aldılar; bir kısmını 
seçimlerden hemen sonra çıkardılar, bir kısmını da yerleştirecek yer dahi bulamadılar. Niye; çün
kü, oradaki ihtiyaca mebni yapılmış bir uygulama değildi. 

iç ve dış şebeke deniliyor. Efendim, belki bu şebeke kavramında farklı yorumlar getirmek 
mümkün; ama, bu alanda çalışan insanlar, özellikle daha önce çalışmış, bu hizmetlere adapte ol
muş, PTT hizmetlerini bilen insanlar arasından alınmış olsa; geçmişten gelen bir alışkanlığı var, bu 
hizmetler ona göre yapılıyor dersiniz; fakat, aldığınız insanlar kim?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Daha önce o işlerde geçici hizmet vermiş insanlar değil; sa
dece, seçim bölgelerinden, seçim kazanmak için alınan insanlardır. Onun için, verimsiz olmuşlar
dır, birçoğuna da iş dahi yaptıramamışsınızdır. 

Bütün bunlara rağmen, bir milletvekilinin, Parlamentoda, ta 1992 yılında sorduğu soruya 1995 
yılında cevap verdikleri için -olmayan hükümetin; bence, maalesef, zaten bu da durumundan belli
dir- yine de teşekkürlerimi arz eder saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Salih Kapusuz. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
20. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 192 yılı içinde yapılan 

hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

SBAŞKAN - 20 nci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Sayın Bayındır
lık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Cengiz Altınkaya?..Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?..Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
21. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî hizmet yılını 

doldurmuş olanların res'en emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

BAŞKAN - 21 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Burada. 

Sayın Başbakan veyıa yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
22. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican 'in, Sarıyer-Garipçe Köyüne balıkçı barınağı ya

pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (61500) 
BAŞKAN - 22 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelebican'ın, Sayın Ulaştırma 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Çelebican?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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23. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican 'in, Sarıyer-Rumeli Feneri Köyü Barınağının ta

mirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (61501) 

BAŞKAN - 23 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelebican'ın, Sayın Ulaştırma 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çelebican?» Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

24. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Müdürlüğü satış 
mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedenine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü sözlü soru önergesi (61502) 

BAŞKAN - 24 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in, Sayın 
Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dökülmez?,. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

25. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayımlanan bir gazetenin 
aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN- 25 inci sıradaki, Sayın Engin Güner'in sorusu, İçtüzüğün 97 nri maddesine göre 
ertelenmiştir. 

26.- Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi 'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçleri ithaline 
sağlık malzemeleri adı altında izin Verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/508) 

BAŞKAN- 26 ncı sırada, Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin, Sayın Sağlık Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Elçi?.. Burada 
Sayın Bakan?.. Yok 
Ertelenmiştir. 
27.- Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi 'nin, Atina 'da yapılan bir toplantıda kullandığı iddia 

edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 
BAŞKAN- 27 nci sırada, Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin, Sayın Devlet Baka

nından sorusu vardır. 
Sayın Elçi?.. Burada 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok 
Ertelenmiştir. 
28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon dağıtıldığı 

iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 
29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nin, dinlenme tesisi olarak Gümüldür sahillerin

de bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (61519) 
30.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nin, Malatya TEK Müessese Müdürünün misafir

hane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/521) 
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31. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Paşakapısı Cezaevinin çevreyi rahatsız etti

ği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 
BAŞKAN - 28, 29, 30 ve 31 inci sıralardaki Sayın Halit Dumankaya'nın sorulan İçtüzüğün 

97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

32. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata 'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğünce alınan ge
çici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

BAŞKAN - 32 nci sırada, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata'nın, Sayın Ulaştır
ma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkutata?.. Burada 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok 
Ertelenmiştir. 
33. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata 'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü tarafından ya

pılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (61536) 
BAŞKAN - 33 üncü sırada, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata'nın, Sayın Sağ

lık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkutata?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok 

Ertelenmiştir. 
34. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan persone

lin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 
BAŞKAN - 34 üncü sırada, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün, Başbakandan so

rusu vardır. 
Sayın Esengün?.. Burada 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz 
ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafeti 25.10.1982 tarihinde Res
mî Gazetede yayımlanan yönetmelikle düzenlenmiştir. Kadın personelin başını örtmesini, erkekle
rin sakal bırakmasını yasaklayan bu yönetmelik, 12 Eylül baskıcı zihniyetinin bir ürünüdür. Hükü
met programında, 12 Eylül hukuku kalıntısı yasal düzenlemelerin, uygulama ve kısıtlamaların sü
ratle kaldırılacağı belirtilmiş iken bugüne kadar bu konuda hiçbir faaliyet yapılmamıştır. 

Uygulandığı on yılı aşkın bir zamandan beri sadece inanan insanların başörtüsünün açılması
na, sakalların kesilmesine neden olan, diğer hükümleri ise hemen hiç uygulanmayan bu yönetme
liğin düzeltilmesi Veya yürürlükten tamamen kaldırılması düşünülmekte midir; bu yolda bir çalış
ma var mıdır? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün sorusuna cevap arz etmek üzere huzurunuzda
yım; saygılarımı ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluş
larında çalışan personelin kılık ve kıyafetine ilişkin sorusunu şu şekilde cevaplamak istiyorum izin
lerinizle: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (a) bendinde, uyarma cezası ge
rektiren fiil ve haller düzenlenmiş olup, belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, 
bu fiil ve haller arasında sayılmaktadır. 

Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerinin düzenlen
mesi yasal bir zorunluluk olup, 16.7.1982 tarih ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla,Kkamu 
Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik yürürlüğe ko
nulmuştur. 

Adı geçen yönetmelik, kamu personelinin devlet ciddiyetine yakışır, uygar, aşırılığa kaçmaya
cak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını ve bu kılık ve kıyafetle de, birlik ve bütünlük içe
risinde bulunmalarını amaçlamaktadır. 

Söz konusu yönetmeliğin 17 nci maddesinde, "bu yönetmeliğin, 2413 sayılı Bilumum Devlet 
Memurlarının Kıyafetleriyle İlgili Kararname, 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair 
Kanunun 6 ncı maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan, Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Ka
nunun tatbik şeklini gösterir 1958 sayılı Nizamname hükümleri uyannca düzenlendiği" hükmü yer 
almakta olup, bu mevzuat halen yürürlükte bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, öyle sanıyorum ki, Sayın Sayın Lütfü Esengün, biraz sonra buraya ge
lip kullanacakları cevap hakkı içerisinde, bu yasaları zaten bildiklerini, ancak, bu yasalar içerisin
de tarif edilmiş olan, tanzim edilmiş olan şekilleri kabul etmediklerini söyleyeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, devlet dairelerinde çalışan -herkes, kendi kılık ve kıyafetinde- ister sa
kal bırakır ister saçını uzatır; ancak, devlet düzeni içerisinde, bunun, devlet memurlarına ve devlet 
hizmetine yakışacak bir intizam içerisinde olması gerektiğini de hep beraber kabul etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Bazı ülkelerin -daha ziyade, Ortadoğu veyahut geri kalmış bazı ülkelerin- memurlarının, su-
baylarımn kılık ve kıyafetlerini gördüğümüz zaman, nasıl ki, uygun bulmuyoruz... 

Burada demek istediğim sadece şu: Değerli arkadaşım, bir yerlere mesaj vermek için bunu' 
söylüyor değil; mutlaka ki, inancım ifade ediyor; ama, o inancın içerisinde, devlet memuriyetinin 
ve devlet hizmetinin.de bir intizamı gerektirdiğini, bu intizama uyulması icap ettiğini belirtiyorum. 
Hiç kimsenin başını örtmesine veyahut sakalını bırakmasına- Türkiye Büyük Millet Meclisine ge
lindiği gibi- bir engel yok; ama, devlet memuriyetinin bir gereği var, onu arz ediyor, teşekkür edi
yorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Esengün, buyurun. ' 
Süreniz 5 dakikadır. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle, Sayın Baka

na, uzun bir süreden sonra da olsa sualime cevap verdiği için teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Sözümün başında, sorumda ifade ettiğim konuyu tekrar etmek istiyorum. Bu Hükümet olsun, 
bundan önceki Sayın Demirel Hükümeti olsun, programlarında, iddiayla, 12 Eylül mevzuatını, 
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özellikle insan haklarına aykırı olan mevzuatı ayıklayacaklarını, bu konuda çalışma yapacaklarını 
defaetle belirttiler. Bugüne kadar Anayasa değiştirilemedi; çünkü, Meclisin üçte iki çoğunluğu la
zım. Birtakım yasalar hâlâ değiştirilmedi, Hükümetin ihmalkârlığı veya vurdumduymazlığı diyebi
liriz; ama/yönetmelik değiştirmek için Meclise tasarı getirmeye de gerek yok; sadece Bakanlar Ku
rulunun imzasıyla ve 5 dakika içerisinde, insan haklarına aykırı olan bu uygulamalar değiştirilebi
lir. 

Bakınız, Sayın Bakanım, biraz önce, devlet memuriyetinin veya memuriyette çalışan kişilerin, 
belli bir intizam içerisinde olmasını ifade ettiler. O noktai nazardan bakılırsa, doğrudur; ama, inan
cından ötürü sakal bırakan insanlara, tam onüç seneden beri bu zulüm, bu eziyet yapıldı. 

Bakınız, geçen sene veya bu sene, Kültür Bakanlığımızın Sayın Müsteşarı geldi, Meclis çatı
sı altında bu sıralarda oturdu. Daha, ona benzer, profesörler sık sik ekrana çıkarlar. Devlet memu
ru olup, inancından dolayı değil de, sırf süs olsun diye sakal bırakan insanlar var Sayın Bakan. Şu
rada, sadece, halk arasında, işte şu "sakal" denilen bir sakalı bırakıp, yıllarca devletin en yüksek se
viyesinde memuriyet yapan insanlar var. Bunlara, bu yönetmelik, onüç seneden beri nedense uy
gulanmadı;, ama, ben, bu yönetmeliğin sıkıntısını avukatlık yıllarımda çekmiş bir insanım. Erzurum 
Ilıca Şeker Fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışan insanlar -köylüler, fabrikaya yakın olan bir 
köyün insanları- sırf sakallı oldukları için işlerinden atıldılar ve o gün bu gün, bu yönetmeliğin hiç
bir maddesi de uygulanmıyor. 

Bu yönetmeliğe göre, devlet memuru, mezunu olduğu mektebin -yüksekokulun- veya mensu
bu olduğu idarenin rozeti dışında rozet dahi takamaz. Farzımuhal, bir devlet memuru, Fenerbah
çe'nin, Galatasaray'ın veya herhangi bir spor kulübünün rozetini takamaz, yönetmelik bunu emre
diyor, öyle bir yönetmelik, tam 12 Eylül kafasıyla hazırlanmış bir yönetmelik; ama, Sayın Bakan, 
burada, bu yönetmeliğin yürürlükte kalmasını icap ettiren yasalardan bahsettiler. Buna, özrü kaba
hatinden büyük plmak denir. Önce o yasaları değiştirin, sonra da bu yönetmelik değişir hale gelsin. 
"Efendim, bu yasalara göre, bu yönetmeliği yürürlükte tutmak zorundayız" demek, demokratikleş
me iddiasında olan bir Hükümet için yakışık alan bir tavır değildir. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız, başörtüsü inancımızın gereğidir. Devlet memuru da olsa, 
üniversite öğrencisi de olsa, inancından dolayı başını örten evladımıza, kardeşimize, hiç kimsenin 
müdahale etmemesi lazım gelir. Eğer, demokratikleşme iddiasında isek, insan haklarına saygılı 
davranma yolunda iddia sahibiysek, bunu kabul etmek zorundayız. Sakal, Peygamberimizin müba
rek bir sünnetidir; şu ülkede -memur da olsa, esnaf da olsa- yaşayan insanlara, o hakkı tanımak 
mecburiyetindeyiz. 

Geçen hafta bugünlerde, bir araştırma komisyonu heyetiyle birlikte Alman Parlamentosunday-
dık; Bundestag dedikleri Federal Mecliste izledik; içerisinde kravatsız birçok milletvekili vardı ve 
yine, istediği gibi giyinen, hem erkek hem de kadın milletvekili vardı; ama, nedense Batı, boynu
muzdan bu kravatı çıkarmamıza bir türlü yanaşmıyor ve kendisi de istediği gibi hareket ediyor. 

Şimdi, yeni bir İçtüzüğün arifesindeyiz, Anayasa Komisyonunda İçtüzük hazırlıkları yapılı
yor, yakında Genel Kurula da gelir. Ben, şimdiden teklif ediyorum; milletvekillerine kravat takma 
mecburiyeti kaldırılsın. Milletvekili olup da bu sıralara gelmiş insan, buraya nasıl bir kıyafetle ge
lineceğinin idraki içerisindedir. Eğer biz, kravat takmak suretiyle nizam ve intizama giriyorsak; bu 
çok geri kalmış bir düşüncedir. 

Bu konudaki tavsiyemi, talebimi, isteğimi burada tekrar ediyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Esengün, son cümlenizi söyler misiniz. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Son cümlemi arz ediyorum. 
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Maalesef, daha üzücü bir uygulama var: Askerî birliklerde, komutanlar, eşleri ve kız çocukla

rıyla toplantılara davet edilip, onların başörtüsü örtüp örtmedikleri yolunda izlemeye almıyorlar ve 
başörtüsü örtmüşse, eşi veya çocuğu -kız çocuğu- maalesef, cezalandırılıyorlar. Kendisi değil, hiç
bir kurala tabi olmayan, yönetmelik hükümlerine uyma zorunluluğunda olmayan eşleri ve çocuk
tan dahi; maalesef, cezalandmhyor. Bu yanlış uygulamalar, inşallah bir an evvel son bulur. Kılık 
kıyafete müdahale etmek, artık, çağdışı kalmış bir uygulamadır; bırakalım, herkes istediği gibi gi
yinsin. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Esengün. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
35. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz 'ün, Amasya Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sa

nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 
BAŞKAN;- 35 inci sırada, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Sanayi ve Tica

ret Bakanından sorusu vardır. 
Sayın İnceöz?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
36. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile Kızıldamar 

Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 
BAŞKAN - 36 ncı sırada, Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Seven?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

37. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan ihalelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (61714) 

BAŞKAN - 37 nci sıradaki, Sayın Halit Dumankaya'nın sorusu, İçtüzüğün 97 inci maddesi
ne göre ertelenmiştir. 

38. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyol
lar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/515) 

BAŞKAN - 38 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kazan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

39. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6" da yayımlanan "Aile 
İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

BAŞKAN - 39 uncu sırada, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın, Devlet Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ünal?.. Yok 

Sayın Bakan?.. Burada. 
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Soru, soru sahibi ikinci cevap gününde de Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından düşmüş

tür. 

40. -İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında karşılaşılan 
sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN - 40 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelebican'ın, Ulaştırma Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Çelebican?.. Yok. 

Sayın Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

41.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açıklamak için 
hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/720) 

42. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Parti Kongresine katılarak siyaset yaptığı id
dia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın,MHlî Eğitim Bakanlığınca davet usulü ile iha
le yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) 

44. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne yapılan atama
ya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Çernobil vakasından sonra Bakanın sergile
diği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde Tuzak" başlı
ğı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

BAŞKAN - 41,42,43,44,45 ve 46 ncı sıralardaki, Sayın Halit Dumankaya'nın sorulan, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

47. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (61722) 

BAŞKAN - 47 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un, Sağlık Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Özsoy?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
48. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un sağlık meslek yüksekokullarından mezun olanlar

la tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/725) 

BAŞKAN - 48 inci sıradaki, Sayın Salih Kapusuz'un sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine gö
re ertelenmiştir. 

49. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, reklam ve ağırla
ma harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tahrip edilen 
orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/592) 
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51. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere ilişkin Başba

kandan sözlü soru önergesi (6/594) 
52. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan zamlara iliş

kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

53. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri4 üncü Bölge Mü
dürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru Önergesi (6/601) 

54. -İstanbulMilletvekiliHalitDumankaya 'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına ilişkin Çev
re Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

55. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet tazminatı 
ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

56.-İstanbulMilletvekiliHalitDumankaya 'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin partizanca iş
çi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

BAŞKAN -49 ,50 ,51 , 52,53,54,55 ve 56 nçı sıralardaki, Sayın Halit Dumankaya'nın soru
ları içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

57.-Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin devlete olan vergi borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN - 57 nci sıradaki, Sayın Yüksel Yalova'nın sorusu, soru sahibi izinli olduğu için er
telenmiştir. 

58. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını sürekli artı
rarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner -
gesi(6/783) • 

BAŞKAN - 58 inci sıradaki, Sayın Bülent Akarcalı'nın sorusu, soru sahibi izinli olduğu için 
ertelenmiştir. 

59. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin konut kar
şılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/607) 

BAŞKAN - 59 uncu sırada, Sayın Halit Dumankaya'nın sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine 
göre ertelenmiştir. -

60. - 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) 

BAŞKAN - 60 inci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin'in, Sayın Devlet Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Seyfi Şahin?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Devlet'Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun'un sözlü olarak cevap vermesi için 
gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Seyfi Şahin 
Kayseri 
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Sorular: 

1- Almanya'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği adlı bir 
dernekler birliği kurulmuş mudur? 

2- Bu birlik geçmiş dönemde siyasî bir partinin yan kuruluşu gibi faaliyet göstermiş midir? 

3- Gösterdiyse haklarında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

4- Acaba, din işleri ataşeleri, görevlerini adil ve tarafsız yapıyorlar mı? 

5- Devletin dinî faaliyetler için ayrı bir cemaat gibi davranmasını uygun buluyor musunuz? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

. DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sayın Seyfi Şahin arkadaşımızın Almanya'daki dinî kuruluşlarla ilgili sözlü sorusuna cevap 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşımızın değindikleri soru itibariyle, bilindiği gibi, Almanya'da -yalnız Alman
ya'da değil, Avrupa'nın birçok yerinde- vatandaşlarımızın, dindaşlarımızın değişik vesilelerle bu
lundukları ve oturdukları yerlerde din hizmetlerini yapan ve sayıları aşağı yukarı binleri aşmış olan 
görevlilerimiz vardır. Bunların "DİTİP" ismindeki bir kuruluşu dışında... Ki, geçen sene, Sayın 
Başbakanın Almanya gezisi dolayısıyla ben de bunlardan bir tanesinin toplantısına katıldım... 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gerek dinî hizmetleri 
Veyahut dinî ihtiyaçları dolayısıyla gerek sair hizmetleri dolayısıyla, arzu edilmeyen birtakım şey
lere maruz bulundukları da bir vakıadır. Yani, sadece din hizmetleri olarak söylemiyorum; mesela, 
oradaki vatandaşlarımızı -dinî duygularını da kullanmak suretiyle- devletimizin dahi aleyhinde kış
kırtan veyahut da tahrik eden birtakım kimseler vardır. Ben, burada, zabıtlara geçmesine gerek gör
mediğim için, onların isimlerini dahi söylemek istemiyorum. , 

Diyanet İşleri teşkilatı, her türlü etkenden ve her türlü etkiden uzak olarak, sadece oradaki va
tandaşlarımızın din hizmetlerine yardımcı olmak ve onların dinî ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
hizmet yapmaktadır. Eğer, bunun dışında, bizim ilgilenmemiz, yardımcı olmamız ve düzeltilmesi 
gereken hususlar varsa -tahmin ediyorum ki, biraz sonra, burada, İçtüzük gereği kullanacakları ce
vap hakkı içerisinde ifade ederler- değerli arkadaşımın onu da işaret buyurmalarını rica eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Şahin; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli bir konuya te

mas edeceğiz. Çünkü, Almanya'daki Türk işçilerinin dinî yapılanması Türkiye'deki gibi değildir. 
Türkiye'deki siyasî görüşlerin pek çoğu, aşağı yukarı, Almanya'da Türk işçilerine yansımıştır. An
cak, oradaki dinî yapılanma, camilerin ayrılığına kadar varmaktadır. Maalmemnuniye, sevinerek 
söyleyelim ki, Türkiye'de camilerimiz ayrı değil; ama, Almanya'daki Türk işçilerinin camileri, si
yasî yapısına göre, ayrılmaktadır. 

Bizim, buradaki şikâyetimiz ve konuyu gündeme getirmemiz, geçmiş dönemlere aittir. Sayın 
Bakan, bir konuda haklıdır; orada, din istismarı yapılmaktadır. Türk Milletinin bir kültür yapısı var
dır. Cenabı Hak her milleti ayrı ayrı yaratmıştır. Ayrıca, dış kaynaklı olduğunu tahmin ettiğimiz di
nî cereyanlar da vardır; yani, ısrarla din istismar edilerek, Türk Milletine düşmanlık yapılmaktadır. 
Bu tür yapılanmalar da mevcuttur; ama, bizim, esas şikâyetimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın
dan geçmiş dönemlerde DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) diye ayrı bir federasyonun ku-
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rulmasıdır. Bu federasyonun, geçmiş dönemde, belli bir siyasî ideolojisi olmuştur. O zaman ikti
darda olan parti, bu teşkilatı, Türk işçileri arasında kendi siyasî emelleri için kullanmıştır; ama, bu 
yapılanma, oradaki işçiler arasında huzursuzluğa sebep olmuş, bazı camiler bunlar tarafından, ba
zı camiler DİTİB tarafından işgal edilmiş veya bazı camilere DİTİB üyeleri sokulmamış; yani, kar
şılıklı siyasî bir güvensizlik ortamı doğmuştur. 

, Bizim esas arzumuz, orada dinî görevleri, Diyanet İşlerinin -Türkiye'deki gibi- tam tarafsız ve 
adil olarak yürütmesidir. Bu konuda, çözüm olarak, benim şahsî önerim: Oradaki, Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği adlı kuruluşların terk edilmesidir. O dernekler kapatılmalıdır; çünkü, orada, Türk 
Federasyonu gibi, belli bir siyasî görüşü olan veya diğer cemaatlere bağlı yahut Millî Görüş gibi 
teşkilatların dışında, ayrı bir alternatif teşkil etmektedir ki, Türk Devletini olduğu gibi oraya yan-
sıtamamaktadır. Camilerin, bütün vatandaşlarımızın gidebileceği şekilde organize edilmesi normal
dir; ama, maalesef, sadece, DİTİB üyesi olan kişilerin gittiği camiler ortaya çıkmıştır ki, bu, yan
lıştır. Şahsî kanaatime göre, bunun çözümü: DİTİB'in, devlet tarafından çok iyi denetlenip, siyasî 
faaliyet göstermemesi ve mümkünse kapatılmasıdır. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın milletvekilleri, daha önce aldığımız karâr gereğince, sorular ve cevaplara ayrılan 1 sa

atlik süre bitmiştir. 
Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 

Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

7. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN -Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon ?..Yok. 

Ertelenmiştir. 
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresi

ne başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S, Sayısı: 139) 
BAŞKAN- İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının mü

zakeresine başlayacağız. 
Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
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4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir.' ' . • 

5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili 
İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 
2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma îdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
6.-İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN- İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN- Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine Başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432), (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 

Ertelenmiştir. 
9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 691) 
BAŞKAN- İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 

Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 

Ertelenmiştir. 

- 2 0 3 -



T.B.M.M. B : 8 9 22 .3 .1995 0 : 1 
10.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap 'in, Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, Özelleştirme Kanu
nu Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon ?..Yok. 

Ertelenmiştir. 
11. - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılt Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda 

Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sa
yısı : 763) 

• BAŞKAN -18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tanım, Orman ve Köyişieri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) (1) 

BAŞKAN- Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyiş
ieri ve Plan ve Bütçe komisyonları rakorlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 

Geçen birleşimde, tümü üzerindeki müzakereler bitmişti. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyoruz.(ANAP sıralarından "karar 
yetersayısı istiyoruz"sesleri) 

BAŞKAN-Kabul etmeyenler..Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.(ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Efendim oylamaya geçtikten sonra istediniz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Olur mu öyle şey!.. Karar yetersayısının aranmasını is

tedik. 

BAŞKAN - 1 inci maddeyi okutuyorum... -
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Oylamaya geçtik. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır efendim! 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bir şey isteyen var mı yok mu diye bakmıyorsunuz bi

le... Ne biçim idare bu!.. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, en fazla 1 madde geçirebilirsiniz, 2 nci madde

de ne yapacaksınız. 
(1) 798 S. Sayılı Basmayan 16.3.1995 Tarihli 87 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Hani sen adildin, bana "ben adilim" diyordun; demek ki sen her

kesten daha fazla taraf tutuyorsun. . 

BAŞKAN - Buyurun efendim, okuyun. 

Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Tasarısı 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam ' 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Devlet ormanlarında, Devletin hüküm ve tasarrufu altında
ki arazilerde, göl ve akarsu kenarlarında, tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki arazilerde, or
man sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurmak, ge
liştirmek ve çevre değerlerini korumak maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri dü-
zenlemekdir. , 

BAŞKAN - Madde üzerinde; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Nevşat Özer; Refah Partisi 
Grubu adına Sayın İsmail Coşar; şahısları adına Sayın Cengiz Bulut, Sayın Selçuk Maruflu, Sayın 
Salih Kapusuz, Sayın Ahmet Kabil ve Sayın Rauf Ertekin söz istemişlerdir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nevşat Özer; buyurun. 

Süreniz 10 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sözlerimin hemen başında, Muhterem Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, dün Kuzey Irak'ta başlatılan temizlik harekâtı nedeniyle, 
Şanlı Ordumuza başarılar diliyor, arkasında, yüce milletimizin ve parlamentomuzun olduğunu, 
saygıyla arz ediyorum. 

Ancak, bugünlerde, bu, olağanüstü hallerin yaşandığı ülkemizde, Meclis çalışmaları içerisin
de iktidara iştirak eden Doğru Yol Partisi ile CHP'nin Meclise olan devamlılığının da takdirini yü
ce milletimize bıraktığımı arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; idrak ettikleri 3 yılın ilk 2 yılında, daralan, büzülen, kü
çülen bir Türkiye'nin meydana getirildiği, 1993 yılında, tarımda, orman kesiminde, köyde ve çift
çimizde büyümenin durduğu, gerilemenin meydana geldiği ve dolayısıyla, 1994 yılında tüm sek
törlerde yüzde eksi 7-8'lere varan gerilemenin olduğu bir ortamı yaşamaktayız; ama, kadere bakı
nız ki, üçbuçuk yıldan beri görev başında bulunan bu iktidar, bizim, zaman içerisinde bir genel mü
dürlük olarak yaptığımız yatırımların yüzde birini, binde birini veya çok cüzi bir parçasını dahi ya
pamayan iktidar, üçbuçuk yıl sonra -geçen defa ifade ettiğim gibi- tıpkı batık bir tüccar gibi -tıpkı 
vergi tasarılarında olduğu gibi- salma kanunuyla huzurumuza gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin genelinde çok şiddetli seviyede -yüzde 88,6 oranında- eroz
yon bulunmaktadır. Dolayısıyla, yıllardan beri yapılagelen erozyonla mücaadele de, alan -tüm ka
mu kuruluşları itibariyle- 1 milyon hektar kadardır. Kadere bakınız ki, 68 milyon hektar kadar da
ha, erozyonla mücadele yapılacaktır. Ki, takdir edersiniz, ülkemiz genelinde, Orman Genel Müdür
lüğünün hitap ettiği alan yüzde 25,8 seviyesindedir. Dolayısıyla, Orman Bakanlığımızın görev ala- . 
nını kapsamayan, çok ciddî seviyede erozyonla mücadele alanı bulunmaktadır. 

Sayın Bakanın, geçen defa ifade ettiği gibi, erozyonla mücadele, Orman Bakanlığının şahsına 
verilmiş bir görev değildir, görev verilmesi lazım gelen bir haldir. Kaldı ki, Sayın Bakanın getirdi
ği tasarıda, erozyonla mücadeleyle ilgili, bir kelime dahi bulunmamaktadır. Sayın Bakandan, bura-
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da cevaplandırmasını önemle ifade ediyorum ki; ulusal erozyon politikası nedir, erozyon politika
sıyla ilgili getirdiği maddeler hangileridir; erozyonla mücadelede havza disiplini nedir, havza ame-
najmanı maksatlı hangi kanunu, hangi tasarıyı getiriyor? Kaldı ki, yine bu maksatlı; bitki-toprak-
su dengesinin sağlanması maksatlı, havza disiplininin getirilmesi maksatlı; merayla ilgili, Sayın 
Bakan hangi disiplini getirmektedir? 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde yüzde 88,6 seviyesinde erozyon bulunduğu düşünülürse, bu 
denli önemli olan bir konunun, evvela, ulusal politikasının belirlenmesi lazım gelmektedir. Zira, 
Sayın Bakan bu işte siyasetin olmadığını, bu işte millî olayların olduğunu ifade ederken, maalesef 
ve maalesef, kamuoyunu yanıltmaktadır. Dolayısıyla, erozyonla mücadele yönünde, ulusal politi
ka kanunla getirilmediği gibi, aynı zamanda, bu maksatlı diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağla
yan, finansman özerkliği getiren, havza disiplini getiren hiçbir faaliyetin olmadığı da, maalesef, 
gözlenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, yine, geçen defa, kamuoyunu ve Meclisimizi ciddî şekil
de yanıltmıştır. Maalesef, 1994 yılı için -aldığımız bilgiler Sayın Bakan imzalıdır- üretim faaliyet
lerinde çalışan orman köylümüze verilen zam miktarı yüzde 7X8 seviyesindedir. Sayın Bakan, 
1995 yılı için, üretim işlerinde çalışan orman köylümüze verilen zammın yüzde 105'ler seviyesin
de olduğunu söylemektedir. 

Bir an bunu doğru kabul edelim -olabilir de- ancak, 1994 yılında yüzde 200'ler seviyesinde 
yaşanan enflasyon göz önünde bulundurulduğu zaman, Sayın Bakan tarafından, orman köylümü
ze, orman işçimize yüzde 150'ler, yüzde 170'ler civarında verilen zammın, sadece 1994 yılındaki 
hayat pahalılığını dahi karşılayamadığı gözden kaçırılmaktadır. Oysa ki, ben, Sayın Bakanın, 1994 
yılında yüzde 70 verdik, 1995 yılında da enflasyonu ve 1995 yılı artışlarını karşılayan şu rakamı 
verdik demesini arzu ederdim ve beklerdim. Heyhat, Sayın Bakan, sadece, rakamların arkasına sak
lanarak, olayı saptırmaya gayret etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ormancılık sektörü işyerlerinde çok önemli problemler vardır. Buralar
da, had safhada partizanlık, işçiler arasında had safhada terör, anarşi, İş Kanununa uymazlık ve her 
nevi iş disiplininden uzak olaylar yaşanmaktadır. 

Şöyle ki, öncelikle, 1995 yılına girdiğimiz bu günlerde, Orman Genel Müdürlüğü bilançosu 
içerisinde, Orman Genel Müdürlüğünün dönersermaye bütçesinden 1,2 trilyon liralık borcunun ol
duğunu, bunun da muhtelif borçlu ve alacaklı hesapta bulunduğunu Sayın Bakana hatırlatmak isti
yorum. 

Buradan dönüp Genel Müdürlüğe gittiklerinde, benim, köylüme, milletime borcum var mı di
ye borçlu/alacaklı hesaplarına baktıkları zaman, borçlarının olup olmadığını göreceklerdir; bu bir. 

Ben, adres veriyorum; bu konuda aldığım kaynak bilgiler, işçi temsilcileriyle alakalıdır; doğ
ruluğunu Sayın Bakanın takdirine bırakıyorum. Bunlar, Muğla, Denizli, Eskişehir, Keşan, Balıke
sir, Kayseri, Pozantı, Ereğli, Bilecik, Dursunbey, Sındırgı, İzmir ve Manisa Orman Fidanlık Mü
dürlükleridir. Bu fidahlıklardaki işçilerimiz, acilen, Sayın Bakanın inayetini, yardımını beklemek
tedirler. - • ' -

Yine, Kozan, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Elazığ, Erzurum, Bolu ve İzmir Bölge Müdür
lüklerinde çalışan işçilerimizin, 1994 yılının ortalarından başlayarak oluşan, ilave tediye ve sair 
maksatlı çok önemli alacakları vardır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Kayseri yok mu?.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Kayseri var. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Zaten, Kayseri'ye borçlu, devlet... 
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M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Her tarafa borçlu!.. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu alacaklarla, borçlarla da zamanınızı 
•almak istemiyorum. Bu işyerinde, iş şirazesinden çıkmıştır; işçimiz acze düşürülmüştür. Maalesef, 
Orman Genel Müdürlüğünün istisna akti olan vahidî fiyat maksatlı çalışması, hizmet aktiyle çalı
şan, Türkçe ifadeyle, yevmiyeli çalışan işçilerimizi de kapsamış bulunmaktadır. Bununla, işçimi
zin sosyal güvenliği gitmekte; bununla, işçimiz sağlık hizmetlerini görememekte; bununla, işçimiz 
iş güvenliğini sağlayamamakta; bununla, işçimiz kıdem tazminatını alamamakta; bununla, işçimiz 
bütün özlük haklarım kaybetmektedir. Aş, iş, ekmek, her şeyi Vaat eden ve her şeyi kendinde, ke
rameti kendinde menkul zanneden bu iktidar, bu kötü iktidar, maalesef, bu kesimi de çok kötü çarp
mış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bununla da bitmiyor, bu işyerinde, orman işçilerimiz, Bakanlık aleyhinde 
5 bin dava açmış, 5 bin davayı da kazanmış bulunmaktadırlar. Nitekim, tevali edegelen davalar 50 
bin sayısını bulmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bu işyeri, ilk giren son çıkar kaidesini; bu işyeri, tüm iş akülerinden, hiz
met akitlerinden, İş Kanunundan, Sendikalar Kanunundan doğan tüm kaideleri allak bullak etmiş, 
âdeta âdeta, bu işyerinde terör esmektedir. 

Yine, burada, dün, Hükümetimizin getirdiği vergi tasarısı içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 18 inci maddesine göre, devletimize hizmet veren çiftçi kesimi ve orman köylümüzün 
de hizmetlerinden doğan yüzde 10 seviyesinde vergi, geçen sene, Bakanlar Kurulu kararıyla alın
maya başlanmış. Bu maksatlı üretim yapan, devletine hizmet üreten orman işçimiz, orman köylü
müz, maalesef... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özer; çünkü, konuya bağlı konuşmadınız, genel konuştu

nuz. Madde çok açık, millî ağaçlandırma ve erozyon konusu, siz, genel politakalan izlediniz. 
Rica ediyorum... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sayın Başkan, izin verin, bağlıyorum. 
BAŞKAN-Rica ediyorum efendim... Süre uzatmıyorum!.. 
Maddeyle ilgili konuşsaydınız şimdiye kadar çoktan bitirmiştiniz. Rica ediyorum efendim... 

Buyurun... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Bu 1 inci maddeyi kapsayan Temel Orman Kanunumuzun 57 

nci maddesi var; bu maddeye gerek yoktur. 
Saygılar arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) . • . 
BAŞKAN - Buyurun... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Devam edeceğiz, merak etmeyin... 
BAŞKAN - Efendim edin... Sürenize riayet edin. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Devam edeceğiz, hiç merak etmeyin; yakasını bırakmayacağız 

bu işin. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Coşar; buyurun efendim. (RP sıraların

dan alkışlar) 
Süreniz 10 dakika Sayın Coşar. 
RP GRUBU ADINA İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 798 

sıra sayılı Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Refah Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi şahsım ve Grubum adına sevgi ve 
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saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, şu anda, hain PKK ile sınırötesinde göğüs göğüse çarpışan Kahra
man Ordumuza Cenab-ı Hak'tan zaferler, necip milletimize başsağlığı, aziz şehitlerimize rahmet
ler diliyorum. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler Tarım Teşkilatı, 1971 yılında, 21 
Mart gününü, Dünya Ormancılık Günü olarak kabul etmiştir. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemiz
de de, 21 Martta başlayan hafta Orman Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle, bütün eğitim 
ve öğretim kuruluşlarımız, radyo ve televizyonlarımız ağaç ve orman sevgisinden, onların korun
masından, ağaç dikmenin faydasından bahsedecekler ve bahsetmektedirler. 

Ne güzel bir tesadüf ki bizler de, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, Millî Ağaçlandırma Se
ferberlik Kanunu Tasarısını görüşmekteyiz. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Meclisimizin bu hayırlı çalışma gününde, Sevgili Pey
gamberimizin ağaç dikmenin önemi hakkında iki hadis-i şerifini arz etmek istiyorum; buyuruyor
lar ki: "Ağaç diken kimsenin sevap defteri kıyamete kadar kapanmaz." Bir diğerinde ise "Elinizde 
yere dikmek üzere bir ağaç fidanı varken, kıyamet kopuyor olsa dahi, kıyamet kopmadan o ağaç fi
danını dikmeye gücünüz yetiyorsa, o fidanı hemencecik dikiverin"tbuyurmaktadırlar. Biz, bu ka
nun tasarısı üzerinde çalışmakla, Sevgili Peygamberimizin emirlerinin yerine getirilmesine vesile 
oluyoruz. Bu bakımdan, kanun tasarısını hazırlayan Hükümete ve diğer arkadaşlara şahsım ve Gru
bum adına teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; memleketimiz orman alanı yönünden Avrupa'da üçüncü 
sırada gelmektedir; fakat, orman ürünleri sıralamasında, maalesef çok gerilerde bulunmaktayız. 
Yurdumuzun orman varlığı 20 milyon hektardır. Çeşitli tahrip edilme ve düzensiz kullanmalar yü
zünden, mevcut orman sahasının 8 milyon hektarı iyi vasıflı ormanlarla kaplıdır, geriye kalan 11 
milyon hektar sahanın, orman örtüsü, çeşitli sebeplerle seyretilmiş ya da yok edilmiştir. 

Ormanlarımızın yıllık hacim artımının da -diğer ülkelerle mukayese edilirse- çok gerilerde ol
duğu görülmektedir. Şöyle ki, ülkemizde hektar başına yıllık hacim artımı 1 metreküp iken; bu 
miktar, Yunanistan'da 2.1, Finlandiya'da 2.9, Fransa'da 3.7 ve Almanya'da 3.9 metreküptür. Bu 
rakamlar da -hektar başına yıllık hacim artışında- ülke olarak, diğer ülkelerin en gerisinde kaldığı
mızı göstermektedir. Ormanlık alan yönünden de Avrupa'da üçüncü sırada olmamıza rağmen, or
man ürünleri üretimi açısından da, maalesef, yine çok gerilerde kalmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dünyadaki her ülke, kendi hayat şartları seviyesinde artan 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ağaçlandırmaya ve yeni ormanlar meydana getirmeye gayret et
mektedir. Mesela, Bulgaristan İkinci Dünya Savaşından sonra, 1 milyon hektar, ispanya, 5 milyon 
hektar yeni orman meydana getirmiştir. Finlandiya, yılda 250 bin hektar orman tesis etmektedir. 

Memleketimizdeki ağaçlandırma ve orman tesis etme konusuna bakacak olursak, maalesef, bu 
hususta da, diğer ülkelerin çok gerisinde kaldığımız görülecektir. Ağaçlandırma faaliyetlerimiz, ül
kemizin ihtiyaçlarının çok gerisinde kalmaktadır. Bir diğer gerçek de, mevcut ormanlarımızı ve ye
ni ağaçlandırma yaptığımız sahalarımızı muhafaza edemeyişimizdir. Şöyle ki; ağaçlandırılan 1 mil
yon 221 bin hektar sahaya karşılık, aynı dönem içinde, 1 398 189 hektar ormanımız, maalesef, or
man yangınları sebebiyle yok olup gitmektedir ve gitmiştir. Bu, demektir ki, yaptığımızdan, 177 
189 hektar daha fazla, orman yakmış bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, ağaçlandırma ve yeni ormanlar tesis etmede, diğer ülkelerden gerilerde 
olduğumuzu söyledik durduk. Diğer ülke insanları, bizden çok daha güçlü ve çok daha akıllı değil
lerdir. Biz, millet olarak, neden onların gerisinde kalmışız tartışmalarını bir tarafa bırakarak, başı-, 
na "millî" ve "seferberlik" kelimeleri getirilen bu tasarıyı, Yüce Meclisimizden, bir an evvel çıka- -
rıp, uygulamaya koymamız ve bu sayede de hayra vesile olmamız gerekmektedir. 
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Ayrıca, ormanların ekonomik faydalarının dışında, toprak muhafaza, su rejimini düzenleme 

vesaire gibi faydaları da küçümsenemez. Bu sebeple, yurdumuzda ağaçlandırılacak ne kadar boş ve 
bozuk orman alanı varsa, en kısa zamanda ağaçlandırılması, dinî ve millî görevlerimizin başında 
gelmektedir. Bu maddeye aynen katıldığımızı arz eder; Başkanlığımızı ve heyetinizi saygıyla se
lamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Coşar. 
Hem süreye riayet ettiğiniz ve hem de konuya bağlı konuştuğunuz için de ayrıca teşekkür ede

rim; , 
. Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kadri Güçlü; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli 
üyeleri; adına "seferberlik" denilen bir kânunun görüşülmesi esnasında, Anavatan Partisinin değer
li temsilcisinin iki haftadan bu tarafa yapmış olduğu engellemeyi anlamış değilim... (ANAP sırala-
nndan "Hayda!" sesleri) Şimdi, müsaade buyurun 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Kaç kişi var orada? ' 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Şimdi, müsaade buyur canım. Ben sizi dinledim. 
Bir defa, burada, dün de Sayın Bakana aynı şeyi yaptınız. Tütünden hiç anlamayanlar tütün 

konusunda ahkâm kesmeye çalıştı... 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Sayın milletvekili, biz tütünden anlıyoruz; siz anlayamıyorsu

nuz! • 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Şimdi, müsaade buyurun... 
BAŞKAN - Sayın Güçlü, rica ediyorum, konuya bağlı olarak konuşun... 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakika... 

, BAŞKAN - Konuya bağlı olarak... Rica ediyorum... 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Refah Partisi grup olarak, diğer siyasî partiler fert olarak, parti 

olarak bu kanunun tasarısının arkasındalar. 
Şimdi, burada, bir eski sayın genel müdür, bu kanun çıkarsa... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Başka genel müdür var mı? 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - ...bugünkü Hükümetin millet tarafından alacak olduğu mükâfa

tı düşünerek bir hasetlik içine girmiş (DYP sıralarından "Bravo" sesleri; ANAP sıralarından "Ooo! 
Olmadı. Eyvah, eyvah!" sesleri) O eski Sayın Genel Müdür, bu işin ne kadar tekniğini biliyorsa, 
biz de o işin içerisinden geliyoruz; biz de pratiğini biliyoruz. 

Şimdi, bu ülkede, dünyada çevre konuşuluyor. 
Dünyada ormansız çevreyi düşünebilir misiniz değerli arkadaşlarım. Hava kirliliği konuşulu

yor. Herkes, buraya gelen de diyor ki "Türkiye'deki ormanlar -beyefendinin kendisinin de burada 
ifadeleri öyle- yetersiz." Bu ülkede cumhuriyet tarihinden bu tarafa orman kesilmiş, yerine çok sü
re boylu bir şey dikilmemiş. Neden dikilmemiş; imkânsızlıklardan dikilmemiş. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun çıktığı zaman, belki, 1995 senesinde çok önemli bir hareket 
yapılmayacak; ama, ondan sonra gelecek olan senelerde, sadece istihdam açısından en az 750-800 
bin kişiye iş imkânı doğacaktır. Sayın Anavatan Partisi sözcüsünün, bu kanunun çıkmasını bu şe
kilde, arkadaşlarını da ikna etmek suretiyle engellemesini yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, kanunun amacı genel gerekçede anlatılmış. Bu, komisyonda haftalarca tartışılmış, ken
disi de o komisyonun değerli bir üyesidir. Bakınız, bugüne kadar, konuşması esnasında fidanlıkta
ki işçilerin maaşlarını alamadığından bahsetti. 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Yalan mı?.. 

KADRÎ GÜÇLÜ (Devamla) - Doğrudur, size katılıyorum. Ee, neyle olacak?.. Devletin hiçbir 
kaynağına muhtaç olmadan bu yasa tasarısında kaynak yaratılmıştır. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Orman olacak, nasıl olacak; para yok, vasıta yok... 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Evet, öyle tahmin ediyorum ki, bugün, devlet, Orman Bakanlı
ğı veya Hazine, Hazineye de bunun bir kuruş yükü yok, Hazineden falan da bir kuruş istenmiyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Yananın yerine kaç fidan diktiniz?.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, hayır efendim... Hayır. Tetkik ederse
niz... '.. . " - ,' 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Kaç senedir yananların yerine koyamadınız. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Arkadaşım, şimdi, yakılanın yerini bırak, kesilenin yerine ko

yamamışsın. İşte, orman seferberliği, ağaçlandırma seferberliği oriun için deniliyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - 25 bin hektar dikemediniz. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Şimdi, bunu anlamak mümkün değil. Bu kanun tasarısının bir-

kısım maddeleri şu anda yürürlükte olan kanunların içerisinde olabilir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Ne engeli var, şimdi diksenize; engel var mı ağaç dikmeni
ze? '•' 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Bakın, kaynak bulamamışsınız. Ne demişiz biz burada; demi
şiz ki "ithalattan, ihracattan..." Siz, Türkiye'de, ne kadar ithalatın, ne kadar ihracatın yapıldığını bi
lir misiniz? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Sen biliyorsan söyle. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Biliriz, ezbere biliriz. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ama, size, o rakamlar, o zaman, çok küçük geliyor. Yüzde 1, 

yüzde 2 çok büyük rakamdır. Bakın, yıllardan beri, özel idarelere aktarılan imkân, Ağaçlandırma 
Genel Müdürlüğüne aktarılıyor. Lütfen, rica ederim...Bugün, Orman Bakanlığı Ağaçlandırma Ge
nel Müdürlüğü, öyle tahmin ediyorum, 50 milyar lira ağaçlandırmaya para ayıramamıştır; ayırdığı 
50 milyar lira para da oradaki işçisinin maaşına yetmez; neyi ağaçlandıracaksınız! (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri) 

Bir kalemde -eğer, bu sene, bu kanunu kabul ederseniz lütfedip de- bu sene, sadece -öyle tah
min ediyorum-1,5 trilyon liralık bir imkân sağlayacaktır. Bu 1,5 trilyonluk imkân da o Bakanın ce
bine girmeyecek, bu ülkenin ağaçlandırılmasında kullanılacak. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Bakanın cebine sığmaz zaten. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Onun için, bırakalım bu hasetliği, bırakalım bu şeyi de... Bu, 
ülkenin yararına olan bir kanundur; siz de kabul ediyorsunuz. Birkısım maddeleri, belki, dediğim 
gibi, yürürlüktedir; ama, yürürlükte olan maddeleri tekrar buraya getirmenin, özellikle de, Orman 
Bakanlığının teknik elemanları tarafından yapılan bir yanlışlıktır o zaman. Onları da siz yetiştirdi
niz; onun günahı da sizin; yıllarca genel müdürlük yaptınız. 

O bakımdan, ben, Anavatan Partisi Milletvekili arkadaşlarıma özellikle rica ediyorum -ilk de
fa bu Meclis kürsüsüne çıkıp da konuşan bir arkadaşınızım- millet bunu bekliyor; ağaçlandırma se
ferberliği kanununu millet bekliyor. O bakımdan, engellenmemesini özellikle rica ediyorum ve Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) . 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güçlü. 
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CHP Grubu adına, Sayın Hasan Basri Eler... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkanım, sataşma var, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN - Ne dediler de size sataştılar? 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - "Hasetçi..." 

BAŞKAN - Efendim tutanağı getirtip bakayım. Benim dikkatimi çekmedi. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Başkanlığınızda mukayyet olun Sayin Başkan. 

BAŞKAN - Ben mukayyetim; ama, o kelime, size mi söylendi, genel mi söylendi, bilmiyo
rum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - ANAP hasetçi mi? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Siz kendinizi hasetçi kabul ediyor musunuz? 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Hayır, onu belirtiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Etmiyorsunuz değil mi; daha ne o zaman? 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Kem söz kendisine aittir Sayın Başkan. 

BAŞKAN - CHP Grubu adına, Sayın Hasan Basri Eler; buyurun efendim. 

Sayın Eler, süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, hepinize, öncelikle saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısını incelediğimizde ve 
madde gerekçelerine baktığımızda, bugün, yurdumuzun en büyük sorunu olan orman katliamını 
önlemeye, ağaç dikmeyi özendirmeye ve korumaya dönük olan tedbirleri içermektedir. Millî Ağaç
landırma Seferberlik Kanunu Tasarısı adı altında, bu tasarının -isminden de anlaşılacağı üzere- her
hangi bir şekilde, siyasî birtakım mesajlar vermek için kanunlaşması engellenirse; o zaman, biraz 
evvel, burada konuşan çeşitli partilerden arkadaşlarımın, önerileriyle, uygulamaları arasında kesen
kes bir çelişki olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sağlıklı yaşamın temel koşulu çevre sağlığıdır. 

Günümüzde, metropol kentlerimizde -örneğin İstanbul'da- hava kirliliği çok tehlikeli boyutla
ra varmıştır; dolayısıyla, park, bahçe, yayla, mera gibi yerleri ve akciğerimiz olan ormanlarımızı 
çoğaltmak ve korumak için, artık, tedbirlerimizi almakta gecikmemeliyiz. 

Korumanın en akıllı yollarından biri, kaynağı, talebi karşılayacak duruma getirmektir. Türki
ye'de, ormanlar maalesef, ülkenin odun hammadde ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. Bütün 
partilerden, buna "hayır" diyebilecek bir arkadaş göremiyorum. O zaman, vasıfsız olan bu orman 
arazilerini ağaçlandırmak amaçlanmâlıdır; bu madde de, bunu içermektedir. Orada yapılacak tek 
şey, bozuk orman alanlarını süratle ağaçlandırmaktır. 

Türkiye'nin orman varlığı -bildiğiniz gibi- 20 milyon hektardır. Diğer taraftan, orman içi ve 
bitişiğindeki 17 bin köyde, 10 milyona yakın yurttaşımız yaşamaktadır. Köylüyü ve ormanı birbi
rinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Birini diğerine tercih etmek de doğru değildir; fakat, bu
gün, orman köylüsü, yanı başında ülke menfaatlarına direkt tesir edebilecek bir endüstri varken, 
bundan uzak kalmaktadır. Kısacası, orman zenginliğimizden yeteri kadar yararlanamamaktayız. İş
te, tüm bunları düzeltmek için, bu kanun tasarısı önümüze getirilmiştir. O nedenle, başta Orman 
Bakanlığı olmak üzere, bu kanun tasarısının hazırlanmasında emeği geçenleri öncelikle kutluyo
rum. 
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Değerli arkadaşlarım, bir gerçeği görelim ve bu tespitlerimizde, tenkit edersek, onları da ten

kit edelim. Bakınız, orman köylümüz, devletle sürekli davalı durumdadır. Bu konu, aynı zamanda, 
10 milyona yakın yurttaşımızı direkt olarak ilgilendiriyor. Halen, 350 bin civarında dava sürmek
tedir. Yani, davalı deyince, ille. de sanık demek değildir; şikâyetçi, tanık, müşteki ve bununla ilgi
li 350 bin kişi, bu,konuda davalı durumdadır. I 

En kısa sürede, orman ürünlerini işletecek olan yan tesisler kurulmalı, orman köylüsü de bu 
tesislere ortak edilmeli ve orman köylümüzün, artık, davalı konumdan çıkarılması için gerekli ön
lemleri almakta gecikmemeliyiz. Orman köylüsü, ancak, böylece, korunabilir. 

Ormandan aldığımızı, orman köylüsüne ve ağaçlandırmaya verebilirsek, bugün, bütçeden bir 
kuruş dahi ayırmaya da ihtiyaç kalmaz. 

Orman köylüsü, ormanların yabancısı değil, oımn faydalananı ve hissedarı olmalıdır. 
Bunun yanında, arıcılık, kanatlı hayvancılık, ipekböcekçiliği desteklenmeli ve teşvik edilme

lidir. Bu bölgelerde, avcılık, balıkçılık ve turizm için yatırımlar artırılmalıdır. Tarımsal tedbirler ya
nında, çamfıstığı, kestane, ıhlamur, ceviz, zeytin gibi türlerle ilgili çalışmalar da yapılmalı ve köy
lümüz de bu konuda desteklenmelidir. v ' " 

Değerli arkadaşlarım, geçmişteki iktidar döneminde -49 uncu, 50 nci Hükümetlerden de geri
ye doğru gidelim- Orman Bakanlığına, bütçeden ayrılan paylan tetkik ederseniz -ben geçmişteki 
ANAP iktidarını suçlamak için söylemiyorum- bu pay gittikçe azalmıştır. Bu yıl, tespitlerime gö
re, 3.3 trilyon liralık bir bütçe tahsis edilmiştir size Sayın Bakanım. Oysaki, bu bütçenin, 2.3 tril
yon lirası cari giderlere ve buraya ayrılmaktadır. Bu konuda, Orman Bakanlığı ne yapacaktır? Şim
di, burada, kalkıp da, iktidarı veyahut da onu temsil eden Sayın Orman Bakanını veya onun Bakan
lığını suçlamak iş değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, erozyon problemi de, gerçekten, bu seferberlik yaklaşımıy
la ancak çözülebilir. Dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum: "Bir çakıltaşı vermeyiz" diyen biz
ler, her yıl, 10 santimetre kalınlığında, tüm Kıbrıs'ın yüzölçümünü karşılayacak büyüklükteki top
rağı, hem de mümbit toprağı, maalesef, erozyonla kaybetmekteyiz; bu, çok ilginçtir; bu, verilerle 
tespit edilmiştir. Ormanla ilgili olarak çalışan, teknik ve sorumlu bütün arkadaşların da, her iktida
rın da tespiti budur. Biz, bunları ne yapacağız? Şimdi, burada, iktidarıyla, muhalefetiyle buna bir 
çözüm arayalım. 

işte, bu yasa, başta erozyonu önlemeyi de içermektedir. Onunla da kalmıyor. Bakınız, getire
ceği zararları, size, şöyle tekrarlayabilirim: Ülkemizde, 600 tane baraj planlanmış, bunların 200'ü 
bitirilmiş; GAP dahil, havzaların ağaçlandırılma çalışması, maalesef yapılmamıştır arkadaşlar; bu 
gerçeği görelim. 

Avrupa'da, 1000 yıl olan bir barajın ömrü, bizde azamî 150 yılı geçmemektedir. Öyleyse, ba
rajları, göletleri yaparken, havzaları ve baraj kenarındaki alanları, hemen, onunla birlikte ağaçlan-
dırmazsak ve bununla ilgili tedbirleri almazsak, o kadar barajı yapmak için, göleti yapmak için har
cadığımız paralar da 150 yılda -ki, Türkiye'de en fazla 100 yılda- heba olmakta, yok olmaktadır; 
bunları görelim. 

Bu yasayı engellemek için veyahut da bu yasanın çıkmaması için, hiçbir şekilde, bir arkadaşı
mın, kalkıp, olumsuz yönde davranacağını tahmin etmiyorum. • 

Bakın, burada, en yakınımızdaki Çubuk Barajı, çevresi ormansız olduğu için, yarı yarıya dol
muştur arkadaşlar. Bu, direkt olarak Ankara'da; bizi ilgilendirmektedir. 

Bu gerçekleri de görmemiz gerekir ve bu yasayla, bu maddeyle, bütün bunlar özendirilmekte 
ve teşvik edilmektedir. 
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Bunun yanında, ormanların çoğaltılması ve korunmasıyla ilgili ve bu maddeyle ilgili önlemle

ri almakta gecikirsek -diğer bir sorun olarak çevre kirliliğinin yanında- temiz hava ve su kaynağı 
konusunda da menfi yönde etkileyeceği malumlarınızdır. Bugün, İstanbul'un en büyük sorunların
dan bir tanesi su kaynaklarıdır; içme ve kullanma suyu teminidir; ama, oradaki Istrancalarm korun
masında gerekli önlemleri almazsak, ormanlarımızı çoğaltmazsak İstanbul için su kaynağı ve içme 
suyu konusunda da tehlike işaretleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Eler, süre uzatmıyorum. Demin konuşan sayın milletveki
linin süresini de uzatmadım. 

Teşekkür ederim efendim. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla)-Sayın Başkan, bir şey daha söyleyeyim. 

BAŞKAN- Hayır, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şahsı adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun. (Alkışlar) 
Süreniz 5 dakika Sayın Bulut. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımız; biraz evvel, çok 
sevdiğim, saydığım, çalışkan bir milletvekili arkadaşım, Doğru Yol Grubu adına çıktı, bazı şeyler 
söyledi. 

Burada, bizim, Anavatan Partisi olarak anlatmak istediğimiz bir olay var. Bugün, millete yan
lış bir imaj veriyoruz. Burada, kanun çıkarmak isteyen bir partinin ihtiyacı olan sayı 114'tür; karar 
yetersayısı 114'tür. Bugün, Doğru Yol'un mevcudiyeti 182 ve onunla beraber, Cumhuriyet Halk 
Partisinin 64 milletvekiliyle beraber İktidarın 250'ye yakın milletvekili var. Çok önemli dediği, 
millî seferberlik dediği kanunda 30 milletvekili getiremiyor; Anavatan Partisinden medet umuyor. 
( ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Siz ne güne duruyorsunuz! 
CENGİZ BULUT(Devamla)- Biz, engel değiliz.yardımcıyız, ağaç dikilsin, erozyon engellen

sin diyoruz. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Ormana gel, ormana! 
CENGİZ BULUT (Devamla)- Erozyon engellensin, ağaç dikilsin diyoruz. Peki, kanunu çıra-

cak olan İktidar nerede; nerede Doğru Yol, hani Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Parti
si sıralarında 64 kişiden 3-4 kişi var; 4 kişi var! Millet görsün! Televizyon bizi göstermesin, şu boş 
şıraları göstersin. Biz, yanınızdayız. 

HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Buradayız, burada. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Buradasınız; kaç kişisiniz; 25 kişi varsınız. Cumhuriyet Halk. 
Partisinden?.. Türkiye'nin en önemli, Türkiye'nin ciddî bir kanun tasarısının görüşmelerinde Cum
huriyet Halk Partisi 4 kişi getiriyor. Bu mu sizin ciddiyetiniz, bu mu önemli kanun, bu mu millî se
ferberlik; neredesiniz? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Buradayız. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Cengiz, Cumhuriyet Halk Partisi var, burada. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Hayır! 
Biz, Anavatan Partisi olarak sizi engellemek için değil, biz, bu kanun tasarısının yanındayız; 

ama, sizin gerçek yüzünüzü, Parlamentodaki çalışmanızı; yani yok olduğunuzu; yani, bütün kânun-
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ların muhalefetin sırtından çıkarıldığını göstermek için karar yetersayısı istiyoruz; nerede 114 ki
şi?!.;: ; .. 

METİN EMÎROĞLU (Malatya) - Başbakan nerede, Başbakan?!. 

GENGlZ BULUT (Devamla) - Millet sanıyor ki 226 kişi; hayır, 114 milletvekiliyle istediği
niz kanunu çıkarırsınız ve yanınızdayız biz. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)-Hani... 

CENGİZ BULUr (Devamla) - Yanınızdayız biz, yanınızdayız. Siz getirin. Siz kanun tasarı ve 
tekliflerini getirin, adamlarınızı getirin, milletvekillerinden 114 kişiyi getirin; 226 kişi değil, 300 
kişi değil, Anayasayı değiştirmiyoruz; hatta 50 kişi de getirseniz... 

Değerli arkadaşlarım... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Konu ne Sayın Başkan; konuya gelin konuya. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Konu bu, konu bu; önce Parlamento toplansın; önce, gelin kar

deşim... Şu milleti niye kandırıyorsunuz? Konu diyorsun; sen, Cumhuriyet Halk Partisinin bir söz
cüsü olarak bana laf atıyorsun. Arkanda kaç milletvekili var; 4 milletvekili var. Hangi konuyu gö
rüşüyorsun; 450 milletvekili olması gerekir burada. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bağırma yahu, yakışmıyor. Ayıp, sana yakışmıyor. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Artistlik yapıyorsun 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Hayır, ayıp değil. 
Millet gerçeği bilsin, millete doğruyu söyleyelim, millete gerçeği söyleyelim, milleti kandır

mayalım, millete yanlış şeyler söylemeyelim. Siz çıkaramıyorsunuz, engel olarak başkasına suç at
mayın. 

Şimdi, bu yangınlar nedeniyle ciğerlerimiz yanıyor, yandı. Tabiî, bunun müsebbibi belli. Ben, 
belediye başkanlığım sırasında bir yangın yaşadım, içinde yanma tehlikesi de geçirdim, sabaha ka
dar yangın söndürmeyle uğraştım. İnsan, hayatında insan kaybettiği zaman çok üzülüyor, bir de or
man yandığı zaman insanın çok üzüldüğünü görüyoruz. Bu erozyon, tabiî, Türkiye'nin başlıbaşına 
bir problemi, başlıbaşına bir sıkıntısı. Bir ağaç yandığı zaman, bir orman yandığı zaman, bence, bir 
oksijen fabrikası yanıyor, bizim ihtiyacımız olan oksijen fabrikası yanıyor sayılır. Buna sahip çık
mamız lazım; laflarla olmaz. Bu kanunla, yani, şimdi, bu kanun gelecek... Biz, bu kanunu çıkarı
rız, hemen yanınızdayız; ama, bu kanunu çıkaracaksınız da yeni ağaç mı dikeceksiniz; size ağaç 
dikme diyen mi var; siz ağacı diktiniz de biz söktük mü; siz ağacı diktiniz de biz engelledik mi; siz 
ağacı suladinız da biz kuruttuk mu; kaç ağaç diktiniz ki; ne yaptınız ki?! Ormanlar, dağlar bomboş; 
yanan o ağaçların yanına bir yaprak dikmediniz, bir yaprak eklemediniz. (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) 

Orman köylüsü, ah garibim orman köylüsü; o ağacın içinde, o ağaçlara bekçi ettiğiniz orman 
köylüsü... Aslında, bu kanunun içyüzü, orman köylüsüne bir şeyler vermek için değil; burada, or
man köylüsüne yapılan bir şey yok. Sigortası olmayan, hastanesi olmayan, sağlık güvencesi olma
yan, emekliliği olmayan orman köylüsü, yine Allah'a emanet; yine doktorsuz, yine emeklisiz, yi
ne sosyal... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim? 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın sözcü, Cumhuriyet Halk Partisini cid

diyetsizlikle suçladı... 
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BAŞKAN - Efendim, yok. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Aynen öyle; zabıtlarda var. 
CENGİZ BULUT (izmir) - 4 kişi varsınız efendim. 
BAŞKAN - Şimdi, burada, aslında... 

. COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Müsaade buyurun efendim. 
BAŞKAN-Ben, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın milletvekili, bazı gruplardaki milletvekili sayısını söyledi; ama, herkesin gruplarından 

milletvekillerinin yüzde lO'u ancak var. (ANAP ve RP sıralarından "Yoo" sesleri, gürültüler) 
Efendim, sayalım... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Adil olacaksınız. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Bizden, size ne; bizim partiden size ne?! 
BAŞKAN - Şimdi, arkadaşlar, bakın... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Avukatlık yapıyorsunuz. 
BAŞKAN - Anladım da, şimdi, bakın, şurada... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Adil olacaksın, adil... 
BAŞKAN - Burası Parlamento; burada, şimdi bütün gruplar, bütün mevcudiyetleriyle burada 

oturmuyor. Oylama sırasında... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İktidar partisi onlar. 
BAŞKAN - Efendim, ben, arkadaşa sataşma yoktur diye bir şey söylemek istiyorum. 
Şimdi, burada, sayın milletvekilleri konuşmalar sırasında -hepimiz de biliyoruz ki- kulislere 

çıkıyorlar. Birkısım arkadaşlarımız da burada dinliyor; ama, oylama sırasında, karar yetersayısı is
tendiği zaman 114 kişiyi arıyoruz sayın arkadaşlarım. Efendim, biraz sonra oylamaya geçeceğiz. 

Sayın Salih Kapusuz, buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, şunu ifade edeyim. 
BAŞKAN - Efendim, sataşma görmüyorum; çünkü, burada olan milletvekilleri sayısını söy

lemek sataşma değildir. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Cumhuriyet Halk Partisi ciddî bir partidir; bunu, arkadaşla

rın bilmesi lazım. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Ben sayıyı söyledim. Ciddiyetsizlik diye bir şey söz konusu de

ğildir; saygım sonsuzdur. 
BAŞKAN - Buyurun Sayln Kapusuz. 
Süreniz 5 dakika Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek için söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, böyle bir önemli kanun tasarısıyla önemli bir meseleye Parlamento açısından parmak 
basmakla herhalde yine karşı karşıya kaldık. Elbette, Parlamentonun temel görevi kanun çıkarmak
tır, iktidarıyla, muhalefetiyle... Buna ayırım yapılmaz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bravo... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ancak, siz Hükümet ve milletvekilleri olarak bir kanun ge

tirmişseniz, getirmiş olduğunuz kanun teklifine kendiniz dahi sahip çıkmıyorsanız, bu, parlamen-
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tonun vebali değildir; çünkü, geçmişte, biz, burada birtakım kanunlar çıkarılırken dedik ki: "Bu ka
nunun şu maddelerinde yanlışlıklar var düzeltilmesi lazım." O zaman, Sayın Başbakanın, Başba
kan vekillerinin teşrif ettiği oturumlarda, bizim, bu tekliflerimize, âcizane hatırlatmalarımıza ve di
retmelerimize rağmen, çoğunluğunuza güvendiğiniz için, bastınız bastınız kanun tasarı ve teklifle
rini getirdiniz. O halde, şimdi neredesiniz, Sayın Başbakanın yine burayı teşrif etmesini mi bekli
yorsunuz? 

İşte, Refah Partisi Grubu burada. Sayın Başkanın da sözlerini düzeltiyorum. Şu anda, Refah 
Partisinin yüzde 40'ı buradadır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Salih, yüzde 30!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Katî surette. 

Evet, birçok görevlere rağmen yüzde 40'ı, hiçbir zaman yüzde 50'si Parlamentonun dışında 
kalmama konusunda azamî olarak dikkat göstermektedir; bunun özellikle bilinmesi lazım. 

Dikkat edin, şimdi, görüştüğümüz kanun tasarısı, özellikle büyük bir kesimi, fakir fukara ve 
bütün milletimizi yakînen ilgilendiren bir kanundur. Şimdi, bu kanun maddesinin amaç ve kapsa
mım konuşuyoruz. Dikkat buyurun, ilgili tasanda, genel gerekçe olarak, yetkililerimiz, çok güzel, 
vurgulayıcı, mühim olan konuları rakamlarla ifade etmişler. Bunları tekrar etmek istemiyorum; an
cak, Türkiye gibi, tarıma dayalı, çoğunluğu sanayi dışı kalmış olan bir toplum olarak ve özellikle, 
orman köylüleri olarak yolu, suyu, kanalizasyonu ve işi olmayan, yaklaşık 10 milyondan fazla köy
lü kesim; maalesef, bu kapsamda hiç yer almamıştır. 

Amaca güzel şeyler konulmuş, özellikle, devlet arazilerinin ve tüzelkişilere ait arazilerin, göl, 
akarsu kenarlarından tutun da, ormanın çoğaltılması, ağaç servetinin geliştirilmesi, erozyonun ön
lenmesi gibi., güzel amaçlar ve kapsamlar konulmuş; fakat, bunların içerisinde bugüne kadar yoğ
rulmuş, mağdur olmuş; bundan sonra da mağduriyeti devam edecek olan orman köylüleriyle ilgili; 
ama, hiçbir mesele bu amaç kısmında yer almamış; bu, ciddî bir eksikliktir. Yetkililerin, bu konu
da, orman köylülerimizi ilgilendiren böyle ciddî bir kanunda, amaç kısmına, mutlaka onları ilgilen^ 
diren birtakım hususiyetleri koyması gerekirdi. Çok ciddî bir eksiklik var; ancak, takdir edersiniz 
ki, kanun çıkarmakla ağaç dikilmez. Ağaç dikme, bir eylemdir. Şu anda, Hükümetin bu alanda bir 
tedbiri, uygulamaya sokacağı bir eylemi var mı, bilmiyorum; ancak, biz, mahallî yönetimlerde ağır
lıklı söz sahibi olan bir Parti olarak, bu konuya haddinden fazla ehemmiyet veriyoruz. Bu cuma gü
nü ağaçlandırma bayramı olarak Yenikent Belediyemizden, Kayseri Büyükşehir Belediyesine va
rıncaya kadar, Türkiye'deki bütün belediyelerimizde ağaçlandırma seferberliği yapılmaktadır. 

Bakınız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa dağıtıyor -kendisinin dikebildiklerinin dı
şında- 60 bin ağaç; Melikgazi -merkez ilçedir- 75 bin ağaç; Kocasinan 52 bin ağaç; bu cuma günü, 
yarından sonra fiilen toprağa konulmak kaydı şartıyla, her türlü hazırlıklarını yapmış, bunun fiili
yatını yapıyor. Onun için, bizim, burada, vurgulamamız gerekli olan bir diğer konu da, elbette, bu 
memleketin zenginliklerinden bir tanesi... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz süreniz doldu efendim. 
Kimse için süreyi uzatmadım; beni de adaletsiz bir duruma sokmak istemezsiniz. Eşitsizlik iyi 

bir durum değildir. 
Teşekkür ederim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Anlıyorum. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim; sağ olun. 
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Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. Maddeyi oylamadan ön

ce, Sayın Halit Dumankaya tarafından, karar yetersayısı istenmiştir. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)-Hani mani olmayacaktınız? 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Söz mü istediniz? 

ORMAN BAKANI HASAN EKÎNCİ (Artvin) - Evet... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

AHMET KABİL (Rize) - Söz istiyorum Sayın Başkan. ' ' -. . 
BAŞKAN - Pardon, Sayın Bakan söz istemiştir efendim. Sayın Bakan konuşsun; size de söz 

hakkı doğdu; tamam şimdi, son söz milletvekilinin prensibiyle... 
Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI HASAN EKÎNCÎ (Artvin)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüş
mekte olduğumuz yasa tasarısı, isminden de anlaşıldığı gibi Millî Ağaçlandırma Seferberlik Yasa 
Tasarısıdır. 

Bu yasa tasarısının hiçbir siyasî yanı olmadığını geçen birleşimde söylemiştim. Yine tekrarlı
yorum, bu yasa tasarısını 60 milyon insanımız beklemektedir. Bu yasa tasarısını 10,5 milyon or
man köylüsü beklemektedir. Bu yasa tasarısını 17 500 orman köylüsü beklemektedir. Bu yasa ta
sarısını "Türkiye'de erozyon olmasın, kansız, kavgasız ülke toprakları, göllere nehirlere ve baraj
lara gitmesin, ülkem çölleşmesin" diyenler bekliyor. 

Geçen hafta bu yasa çıkardı; ama, Anavatan Partisinin değerli arkadaşlarının yoklama isteme
si suretiyle, bu haftaya ertelenmiştir. Bugün, Yüce Meclisimizin değerli üyelerinin bir bölümü yu
karıda, Plan ve Bütçe Komisyonundadır ve... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Oradan gelirler. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla)- ... diğer arkadaşlarımızın da yine Meclis 
çalışmalarının olduğunu arkadaşlarımız biliyor. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bakanlık çalışması var. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Madem bu yasayı biz, bütün gruplar ola
rak destekliyoruz, siyasî bir yanı da yok, bunu da herkes teslim ediyor;maksat artık "Biz şu kadar 
ağaçlandırdık, falan şu kadar ağaçlandırdı" meselesi değildir. Biz, arkadaşlarımızın ifade ettiği gi
bi, bir millî felaket haline gelen erozyonu durdurmak değil, şimdiden frene basmak için bir kaynak 
oluşturuyoruz. 

Bu kaynak nereden oluşturuluyor : Orman ürünleri üzerine konulmuş olan, haksız bir şekilde 
konulmuş olan fonları ağaçlandırmaya aktarıyoruz; bu kadar basit bir olay ve onun dışında orman 
ürününü ucuz kullanan kimselere de yüzde 1, yüzde 2 gibi konulan bir fonla, buna imkân getiriyo
ruz; bunun tenkit edilir hiçbir yanı yok. 

Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; bu yasa için sizden beklediğimiz şudur : Biz tekliflere açı
ğız; isminden de anlaşıldığı gibi, bu bir seferberlik yasa tasarısıdır. Siz bize deyin ki, şunu noksan 
bırakmışsınız, biz şunu size teklif ediyoruz; buna açığız. Şu kaynağı da koysaydınız daha iyi olur
du, deseniz buna da açığız; bu yanlıştır, deseniz buna da açığız, ama bunu demiyorsunuz ve kalkı
yor oylama esnasında ya ekseriyet veya yetersayı istiyorsunuz; bu ise, maalesef yüce kamuoyunun 
önünde oluyor. Yüce kamuoyu, millî ağaçlandırma konusunda o kadar öne geçmiştir ki, milyonla
rı vatandaşlarımız dikiyor. Milyonların, bizlerin de önüne geçerek diktiği bu güzel olayın, biz ya-
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sayla önünü açıyoruz. Bu kadar basit ve bu kadar önemli bir yasayı -fikren bütün siyasî partiler des
tekliyor- bu millî yasayı, seferberlik denen bu yasayı, istirham ediyorum, çıkaralım ki, ülkemizin 
topraklan barajlara, denizlere, göllere dökülmesin; çıkaralım ki, bir an önce bu kaynaklar ağaçlan
dırmaya yönelsin; çıkaralım ki, yanan ormanların yerine dikeceğimiz kaynağı bulalım. Bu yasa ta
sarısı, 60 milyonun tamamen iştirak ettiği ve desteklediği bir yasadır ve sizden, bu konuda yardım
cı olmanızı istirham ediyor, diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ahmet Kabil; buyurun. 
NEVIŞAT ÖZER (Muğla)-Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, bu maddeyle ilgili görüşmeler bitsin, sizinle konuşacağım. 
Sayın Kabil, süreniz 5 dakika efendim. 
AHMET KABİL (Rize) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ormanlarımızı hep beraber, hassasiyetle korumamız ge
rektiğine, hep beraber ağaç dikmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1994 yılında yapılan araştırmalara 
göre, 15 trilyon değerindeki 20 bin hektar ormanın yandığını, hep beraber gördük. Bunlar araşın-. 
da, Çanakkale Gelibolu ormanları da yanmıştır ki, bu ormanlar, şehitlerimizin yeşil örtüşüydü. Bu
nu koruyamadık; ama, onlar bu vatanı canlarıyla koruyup bize emanet etmişlerdi. Bu vesileyle, bü
tün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, torunlarına şükranlarımı arz ediyorum. 

Bana göre, ormanları kime karşı korumamız gerektiğini iyi tespit etmek gerekir. Orman yan
gınlarının nedenlerinin başında tedbirsizlik olduğunu, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmedi
ğini biliyoruz. Bir önceki yılda çalışan bakım işçilerimizin önemli bir bölümüne, tasarruf tedbirle
ri nedeniyle, 1994 yılında işbaşı yaptırılmamıştır. 

Antalya'da 100 dönümlük bir arazinin, bir partiliye peşkeş çekildiğini gazetede okuduk, biraz 
sonra bu konuya değineceğim.Yine, bu ormanları yangınlardan korumak için tahsis edilen helikop
terin, bir partili milletvekilimize tahsis edilip, seçim gezileri yaptığını gazetelerde okuduk. 

Şimdi, gazeteden, demin söylediğim konulara bir göz atalım: "Sahil Korucuları..." Yani, An
talya'da, köylüler, sahili devletten koruyorlar, Hükümetten koruyorlar. "Antalya Mavikent'teki ün
lü Papaz İskelesi Koyunun inşaata açılmak istenmesine halk karşı çıktı. Orman Bakanlığının, 
DYP'li bir işadamına kiralamak istediği koyu korumak için, yurttaşlar, elde tüfek 24 saat nöbet tut
maya başladı. 

100 dönümlük muhteşem koy; şu anda, halka açık, günübirlik plaj alanı olan 100 dönümlük 
koy, iki yıl önce de DYP'li Kemal Akbıyık'a 49 yıllığına tahsis edilmiş; ancak, belediye, imar iz
ni vermeyince bu gerçekleşmemişti. Beldenin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya 'Ba^ 
kanlık, yeni bir tahsis izni vermiş ve hata yapmıştır' dedi" ama, yine, Başkan, ifadesinde, arsayı ay
nı adama vermek için, DYP'li başka bir milletvekilinin baskı yaptığını belirtiyor. 

Yine, burada, ikinci konuyla ilgili haberde "bir milletvekili, son aylarda seçim gezilerini Or
man Bölge Müdürlüğüne ait yangın helikopterleriyle yapmaya başladı. Muğla ve çevresi, arka ar
kaya yangınlarla yeşil örtü yönünden büyük zarar görürken, milletvekilinin, seçim gezilerini heli
kopterle yapması da eleştiri konusu oldu. Bunun üzerine, Muğla Valiliği soruşturma başlatırken, Or
man Bakanlığının da, milletvekiline seçim turu için helikopter tahsisine tepki gösterdi" deniliyor. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Cevap vermek istiyorum Sayın Başkan... 
AHMET KABİL (Devamla) - Şimdi, bu haberleri okuduktan sonra, ormanları kime karşı; 

erozyona karşı mı, yangına karşı mı, teröriste karşı mı;, yoksa, Hükümete karşı mı korumamız ge
rektiğini tespit etmek lazım. (ANAP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar) 
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Burada, şu seferberlik dediğimiz kanunun çıkması için Mecliste 114 kişi olması gerekirken -

demin arkadaşın ifade ettiği 246 milletvekilinden- kaç kişi olduğu ortadadır, televizyon gösteriyor; 
bu sayının takdirini yüce millete sunuyorum. 

Biz, daha önce kanunlar çıkarılırken, çok samimiyetle destek verdik, özelleştirmeye de destek 
verdik, diğer kanunlara da destek verdik; fakat, kanun çıktıktan sonra, sayın hükümet yetkilileri 
kürsüye çlkıp "muhalefete rağmen biz kanunları çıkardık" diye milleti yanıltmışlardır. Onun için, 
arkadaşlarımın burada karar yetersayısı istemelerini ben de anlayışla karşılıyorum. Bu kanunun 
çıkmasını gönülden arzu ettiğimi de ifade etmek istiyorum; fakat, siz buraya gelmeyeceksiniz, biz 
sizinle beraber oy kullanacağız... Siz gidip evinizde yatarken, biz burada sizin adınıza kanun çıka
ramayız. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kabil. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, cevap vermek üzere söz isti

yorum. 
BAŞKAN - Yok efendim, yok artık... Bitti Sayın Bakan. 
Sayın Nevşat Özer, Sayın Kadri Güçlü'nün kendisine "bu eski Genel Müdür hasetlik yaparak 

konuşma yapıyor" dediğini anlatan bir pusula göndermiş. 
Şimdi, hasetliğin Türkçe karşılığı, kıskanmak... 
Sayın Güçlü, siz bunu kıskanma anlamında mı kullandınız? 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Başka anlamı var mı efendim? (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-Efendim, bir dakika... Bir açıklayalım. 
Kıskanmak, yani bu kanunu, keşke biz..... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Özer, bir dakika... 
Ben, bunu şu şekilde anladım; yani, "ben de genel müdürlük yaptım; keşke bu kanunu ben çı-

karsaydım; bunlar çıkardığı için kıskanıyorum" gibi bir anlamda alıyorum bu sözü ve burada da bir 
sataşma görmüyorum. 

Rica ediyorum sizden... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, yeni bir müdahaleye fırsat vermeyecek şekilde, bir 

cümleyle ifade etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Peki, iki cümleyle cevap verin efendim. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Sayın Başkan, hırsız demedik, uğursuz demedik, kıskandı dedik. 
BAŞKAN - Neyse canım, olur mu şimdi?.. 
Buyurun efendim. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi en derin saygılarımla 

selamlıyorum. 
Doğru Yol Partisi Bursa Milletvekili değerli Kadri Güçlü Beye, bana bu fırsatı verdiği için te

şekkür ediyorum. Zira, kendisi hem hemşehrim hem de arkadaşımdır; teşekkür ediyorum; ancak, 
kendisi beni dinlemediği için bir zaafa uğradı, hoş karşılıyorum; konusu değildir, ilgilenmemiş ola
bilir. 

Anavatan Partisi İktidarları, 1983 ile 1991 yıllan arasındaki dönem içerisinde, yurdumuzun 
ağaçlandırılması, yurdumuzun erozyonlarla kaybedilen topraklarının kazanılması maksatlı... 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Ne anlatıyor Sayın Başkan?! 

BAŞKAN - Efendim, şu "Hasetlik" kelimesiyle ilgili konuşun; rica ediyorum... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - ...temel kanunda yeterli değişiklik yapmıştır. Bu Hükümet... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Kıskanmıyorum desin yeter efendim!.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Bence, sadece repetitiona gerek olmadığı, fuzulî işgale gerek 

olmadığı, finansman yönünden sıkıntı çekildiği, bu itibarla, fonu ihya edebilmek için -ki, sizin kar
şı olduğunuz fonlar... Doğru Yol Partisi sözcüleri, her konuşmalarında* fonları kaldıracağız diye 
geldiler; Sayın Bakan, fon ihya edeceğim diye geliyor- huzurunuza gelindi; saygı duyuyoruz. 

Deselerdi ki "64 Üncü maddedeki ağaçlandırma fonun kaynağı yeterli değil, artırmak istiyo
ruz; üç beş paragraf daha koyalım" saygı duyarız. Birinci gün bunu söyledim, bugün, konuşmamın 
başında ve sonunda bir daha söylüyorum: Bu tasarının bütün maddelerini içeren 17 madde, temel 
kanunumuzda vardır. Yapılan, sadece, fuzulî işgaldir; kısaltılabilir, daraltılabilir, kaynak artırılabi
lir; ancak, seferberlik açtım demekle seferberlik olmaz; evvela, o işin doğru politikasını ortaya ko
yacaksınız... 

BAŞKAN - Şimdi, efendim, maddeyle ilgili konuşmayın da, sataşmaya cevap verin; rica edi
yorum... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Özer. 
Buyurun Sayın Bakan. 
REFlK ÂRSLAN (Kastamonu) - Söz hakkı doğuyor... Söz isterim Sayın Başkan!... 
BAŞKAN - Hayır efendim, Sayın Bakan, biraz önce konuşan arkadaşın kendisine haksız it

hamda bulunduğunu söylüyor. 
ORMAN BAKANI HASAN EKÎNCl (Artvin) - Sayın Kabil, Antalya'da bir tahsis olduğunu 

söyledi. Ben, Bakan olduktan sonra tahsislerin tümünü durdurdum... 
AHMET KABİL (Rize) - Gazetenin yazdığına göre, daha sonra... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - ...ve sizin dönemlerinizde verilenlerin dahi 

36 tanesini iptal ettim ve tahsis olayını bir yönetmeliğe bağladım. 

Ayrıca* sözünü ettiğiniz, daha önce tahsis edilen bu yer için de, basında çıkmadan onbeş yir
mi gün önce mahallinde tahkikat yaptırmış ve iptal ettirmiştim; bu, size, daha önce de söylenmiş
ti. 

AHMET KABÎL (Artvin) - Bir milletvekili bastırıyor tekrar... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Bu, iki üç ay önce, basında çıkmıştı, basında 

çıkmasından bir ay önce iptal edilmişti ve bu verilen şey, üç yıl önce... 
AHMET KABÎL (Rize) - Tekzip etmediniz Sayın Bakan, tekzip etmeniz gerekirdi, 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Tekzibe gerek görmedim; o yazının çıktığı 

Hürriyet Gazetesine de yazı gönderdim; Shovv'da yayınlandı, Show'a da yazı gönderdik, bu yer ip
tal edilmiştir diye. Bunu düzeltiyorum; bu bir. 

İkincisi, seçimde helikopter verilmiş. Muğla'da, bir yangında milletvekili arkadaşımız yangı
na giderken kendisi de gitmiş. Konuyu da müfettişe tahkik ettirdim, asılsız olduğu da ortaya çıktı. 
Bunu da böylece düzelteyim. 

Teşekkür ederim. , 
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NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Pehlivan güreşine gitti. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Sayın Dumankaya, siz, ısrarlı mısınız? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, efendim. 

Karar yetersayısının aranması istenmiştir; oylama sırasında arayacağım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 1 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar ye

tersayısı yoktır; birleşime \O dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.12 

- _ __© . 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18;24 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNGEAYAN(BoIu), Işılay SAYGIN(İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açı-
yorum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

; 12.- Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tanım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesi üzerinde yapılan müzakereler bitmiş; maddenin oylanması sırasında karar yetersayısının 
aranması istenmiş ve yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığı için ara vermiştim. 

komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Şimdi, 1 inci maddeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım efen

dim. -
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Tespit, Tahsis, İzin ve Uygulama 
Devlet Ormanlarında Tespit ve İzin 
MADDE 2. - Orman sınırları içindeki; yangın hariç çeşitli sebeplerle meydana gelmiş* olan 

açıklıklarda, amenajman planlarının ağaçlandırmaya ayırdığı sahalarda, Orman Bakanlığınca belir
lenecek esaslar ve önceliklere göre ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmak üzere, 
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz izin verilebilir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükmüne göre or
man sınırları dışına çıkarılan yerlerden, orman içindeki köylerde yerleşik kişilerin iskânı için kul
lanılmasına ihtiyaç bulunmayan ve yeniden orman niteliği kazandırılması mümkün olan araziler 
üzerinde, bu Kanun hükümlerine göre ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak amacıyla kullan
mak isteyenlere izin verilir. Bir yıl içinde projelendirilerek uygulamaya geçirilmemesi ve 5 yıl için
de izin amacının gerçekleştirilmemesi halinde verilen izin iptal edilir. Ayrıca, izin sahibinden ara
ziyi kullandığı bu süre için ecrimisil alınır. 

Devlet ormanlarında izin verilmesi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. ANAP Grubu adına, Sayın Nevşat Özer, buyurun 
efendim. 

Süreniz 10 dakika Sayın Özer. 

ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Bir defa, konuyu, baştan bir daha almak lüzumunu hissediyorum. 1956 yılında çıkarılan 6831 

Sayılı Orman Kânunumuzun 50 nci maddesinden 67 nci maddesine kadarki maddelerinin tamamı, 
orman ağaçlandırmaları, özel ormanlar, özel ormanların korunması^ projelendirilmesi ve finansma
nı gibi olayları içermektedir. Dolayısıyla "Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı" adı al
tında yeniden düzenlenen tasarıdaki hükümler, zamanla yapılan değişikliklerle, temel kanunumuz 
olan 6831 sayılı Orman Kanununun 50 nci maddesinden 67 nci maddesine kadar olan maddeleri 
içerisinde, tamamını kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu itibarla, yeni düzenlenen tasarının, ne 
seferberlikle ne erozyonla alakası vardır. Bir defa, bunu peşinen arz ediyorum. 

İkincisi, erozyonla mücadele, Orman Bakanlığının görevi değildir; erozyonla mücadele, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin görevidir. Bu itibarla, yurdumuzda erozyona maruz alanlar yüzde 
88,6 seviyesindedir. Yurdumuzda ormanlar, yüzde 25,8 seviyesindedir ve ormanlarda erozyon olan 
bölgelerden Orman Bakanlığı sorumludur; ancak, yurdumuz, tamamına yakın alanda erozyona ma
ruz bulunmaktadır. Bu itibarla, getirilen tasarının içerisinde, erozyonla ilgili ulusal politikayı kap
sayan hiçbir tanım, hiçbir ifade bulunmamaktadır. Dolayısıyla, erozyonla ilgili olarak, öncelikle, 
ulusal politikanın tespiti gerekmektedir. Yine, buna dair, Tarım Bakanlığıyla alakalı, Maliye Ba
kanlığıyla alakalı, Orman Bakanlığıyla alakalı ve diğer bakanlıklarla alakalı koordinasyonu sağla
yan hükümler hiç bulunmamaktadır; Bu nedenle, bu olayın, bir bakanlığın inisiyatifinde olması la
zım gelmektedir. Buna dair yasal dayanak da, yurdumuzda, bugüne kadar yoktu. 

Yine, Sayın Bakanın ve sözcülerin ifade ettiği gibi, tasarı, ağaçlandırma seferberliğini, eroz
yon seferberliğini ifade ediyor olmasına rağmen, hiçbir maddesinde buna mütedair bir hüküm'de 
bulunmamaktadır. Gerek organizasyon gerek koordinasyon ve gerekse finansman özerkliği sağlan
ması, hem de ulusal politika tespiti itibariyle, erozyonla ve ağaçlandırmayla ilgili hiçbir maddeyi 
içermemektedir. Bizim iktidarlarımız döneminde ve daha önceki yıllarda getirilen kanunlarla, bu 
tasarının getirdiği tüm hükümleri ihtiva eden 17 madde bulunmaktadır; içinde finansman dahil, or
ganizasyon dahil. O itibarla, ben, bu tasarının getirilmesinde kamuoyunun yanıltıldığını; ancak, 
erozyonla ilgili politikaların getirilmesi ve buna dair organizasyonun olması halinde olumlu oluna
bileceğini ve yine 64 üncü maddeyle getirilen finansman kaynaklarının bugün için yetersiz olabi
leceğini; ancak, getirilen maddelerle, kaynakların artırılabileceğini ifade ettim. 

Dolayısıyla, tasarı, neresinden bakarsanız bakınız, batık bir tacirin, batık bir tüccarın, üçbuçuk 
yıldan beri ormanların verimini alıp alıp kullanıp, bir zaman sonra gemiyi karaya oturtup, iş yapa
maz hale geldikten sonra, acaba, ben nereden kaynak sağlayabilirim diye acze düştüğü bir günde, 
bu tasarı getirilmiş bulunmaktadır. • 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; biz, ağaçlandırmanın yanındayız. Ülkemizin 
yüzde 88' inin erozyona maruz olduğu bir ortamda, erozyonun önlenmesinde her nevi tedbirin alın
masının yanındayız. Zira, yetmişiki yıllık cumhuriyet tarihimiz içerisinde yapılan 2 milyon hektar 
ağaçlandırmanın 1 milyon hektarını sadece Orman Genel Müdürlüğü, devletine bu kadar vergi, Ço
cuk Esirgeme Kurumuna bu kadar fon, KDV vesaire Ödeyerek yapmıştır. Bu kötü yönetim, bu kö
tü İktidar, üç yıldan beri, her yıl vasati 10- 15 bin hektar ağaçlandırma yapamamış, maalesef, bu 
yönde sınıfta kalmış bulunmaktadır. 

O itibarla, Sayın Bakan, Sayın Hükümet yetkilileri, kanun tasarısının içinde, finansman kay
naklarının artırılması yönünde 64 üncü maddeyi, yani, sizin beğenmediğiniz fonlara ait maddeyi, 
bugün kullanmak istediğiniz fona dair kaynak artırıcı önlemleri getirmiş olmanız halinde, şahsım 
adına, tasvip edebileceğimi ifade ediyorum. Aksi halde, fon ile ilgili getirdiğiniz maddelerin bile-
yedi sekiz tanesi repetition'dur. Onu da sırası geldikçe tane tane sizlere arz edeceğim. 
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Biz, ne ağaçlandırma seferberliğinin ne ağaçlandırmanın ne de erozyonun kesenkes karşısın

dayız Bilakis, yanında olduğumuzu çok büyük performans göstererek iktidarımız içerisinde göster
mişiz ve buna mütedair de her nevi yasal düzenlemeyi, fon kaynağının sağlanmasına kadar yapmı
şız. • • . ' ' . 

Geçmiş olmasına rağmen, bir önceki madde hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum: Ana
vatan Partisi, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarında ve yangın alanlarında, Hazine ara
zilerinde, gerçek ve tüzelkişilerde, ticarî tüzelkişilerin de arazilerinde ağaçlandırmayı öngören 57 
nci maddeyi, temel kanunda getirmiştir. 

Getirilen 1 inci maddeyle de bunun repetitionu yapılmıştır. Hattadahadaileriye gidilerek, or
man köylüsünün kullanmakta olduğu arazilerin, ihtiyaç bulunması halinde kullanılabileceği gibi de 
bir hüküm getirilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, konunun Meclisimize takdim şeklinde önemli na-
kiseler vardır. 

Erozyon olayında önemli politika oluşturulması ve buna dair teknik oluşumun da mutlaka sağ
lanması lazım geldiğini; finansmana ihtiyaç var ise, fonun işletilmesi için, fon kaynaklarının artı
rılması için, carî mevzuata istenilen maddelerin ilave edilebileceğini arz ediyor, Yüce Heyetinizi 
en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özer. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Hasan Dikici; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
RP GRUBU ADINA HASAN DİKÎCİ (Kahramanmaraş) .-• Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tasarısı hakkında Refah Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

insanoğluna bahşedilen en önemli kaynaklardan birisi de, hiç şüphesiz ki, ormanlardır. Or
manlar, kendisini yenileyebilen yegâne kaynak olarak, insanlığın yaratılışından bugüne kadar oldu
ğu gibi, bundan sonra da insanlığın yanı başında ve hizmetinde olmaya devam edecektir. 

Orman, 600 civarında kullanım çeşitliliğiyle, âdeta beşikten mezara kadar çok yönlü amaçlar
la kullanılan vazgeçilmez bir servet kaynağıdır. Türkiye yüzölçümünün yüzde 26'sına tekabül eden 
yaklaşık 20 milyon hektar ormanlarımızın yüzde 14'ü verimli, geriye kalan yüzde 86'sı ise bozuk 
ve verimsizdir. Ormanlarımızın hemen hemen tamamına yakını, 20 milyon hektarı devlet mülkiye
tinde, sadece 44 bin hektarı ise özel mülkiyet altında bulunmaktadır. 

Orman sınırları içinde 10 milyon insanımız, toplam 17 564 orman köyümüzde yaşamaktadır. 
Orman köylerimiz, iklim ve topografya açısından en zor şartları taşıyan yerlerde ve dağınık bir du
rumda bulunmaktadır. Bundan dolayı, orman köylerimize devlet imkânlarının götürülmeşindeki 
zorluk, hatta imkânsızlık, hayat şartlarının çekilmez boyutlarda oluşu, geri kalmışlığın temel sebep
lerinden bir tanesidir. 

Bugün, bulundukları yerlerde kalkındırılmaları mümkün olmadığı için, başka yerlere nakledil
mesi şart olan 3 192 orman köyümüz bulunmaktadır. Bu köylerimiz, tüm orman köylerimizin yak
laşık yüzde 20'sini teşkil etmektedir. Bundan dolayı, ormanlarımız ve orman köylerimiz için şu 
gerçekler ortaya çıkmaktadır: Ormancılığın teknik gereklerinden dolayı, kış mevsiminin en ağır ik
lim şartlarında, kar üzerinde, orman emvali kesip, sürüten, yazın sıcağında ise, ağaçlandırma için 
toprağı işleyen orman köylüsünün emeğinin karşılığı, teri kurumadan mutlaka verilmeliden 

Devlet imkânlarının en az oranda sunuluşu, orman köylerimizi geri bırakmıştır. Orman köyle
rimizde hayat şartlarının çekilmez boyutlarda bulunuşu, ekonomik, sosyal ve kültürel geri kalmış-* 
lığı, ormanları tahribe zorlamıştır. Orman içerisinde veya bitişiğinde yaşayan köylülerimizin, or-
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inanlarımıza olumsuz baskılarının ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması şart olmuş
tur. 

Gerek Or-Köy gerekse Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve ulaşım bağlantılarını 
sağlayacak olan yollar bitirilerek, orman köylerimizin belde ve şehirlerle irtibatlarının bir an Önce 
sağlanması tam olarak temin edilmemiştir. Orman içi ve civar köylerimizin, ekonomik, sosyal, kül
türel kalkınması sağlanamadığı gibi, mahallinde kalkındırılması mümkün olmayan köylerimizin 
başka yerlere iskânı da yapılamamıştır. 

Bazı yıllar felaket halini alan orman yangınları, orman alanlarımızın gerilemesine yol açarken, 
diğer yandan da erozyon ilerlemesine sebep olmuştur. Orman köylüsünün, ağaçlandırma ve eroz
yon kontrolü faaliyetlerinde devamlı çalışmasını sağlayıcı düzenlemeler, bütçeden yeterince öde
nek ayrılamadığı için bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Orman köylerinde çok dar ve sarp ara
ziyle, orman içi otlak ve meralarda çok ilkel bir şekilde yapılan ziraat orman köylüsünün bugün ih
tiyacını karşılamaktan çok uzaktır. 

12 milyon hektar verimsiz veya açık orman alanının verimli hale getirilmesi için hedeflenen 
yıllık asgarî 300 bin hektarın üzerinde ağaçlandırma, son üç yılda giderek azalan program ve ger
çekleştirmelerle, maalesef, 20 bin hektara kadar düşmüştür. 

1987 de 250 bin olan yıllık ağaçlandırma hedefi, 1988,1989,1990,1991,1992,1993-yılların
da gerileyerek, 1993 yılında 27 bin hektara kadar düşmüştür. 1994 yılında ise bu rakam 20 bin hek
tarın altına inmiştir. 

Ülkemiz topraklarının yüzde 60'ı erozyon tehlikesiyle karşı karşıyadır. Günde 150 bin kam
yon dolusu toprak denizlerimize ve göllerimize taşınmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslar ve önceliklere göre, ağaçlandır
ma ve erozyon kontrolü çalışmalarının, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilere be
delsiz izin verilmesi yerinde bir karar olacaktır. Tasarının 2 nci maddesindeki 5 yıl, kanaatimize 
göre, uzun bir süredir. Bu sürenin 3 yıla indirilmesinin daha iyi olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının, Dünya Ormancılık Gününe rastlayan 
günlerde görüşülmesi çok isabetli olmuştur. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
Şahısları adına, Sayın Gaffar Yakın; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memleketimiz için çok-

faydalı bir kanun tasarısını görüşüyoruz. Ben, sözlerime iki hadis okuyarak başlamak istiyorum: 
"Ağaç diken hiçbir kimse yoktur ki, onun için, diktiği ağacın meyvesi kadar, amel defterine ecir ve 
sevap yazılmış olmasın", "Ağaç diken kimsenin amel defteri kıyamete kadar açık kalır" 

Bizim, Afyon'da - belki içinde namaz kılanlarınız vardır- Selçuklulardan kalma bir Ulucami 
ve Ulucamiin içerisinde de, çok büyük ve kalın ağaç direkler vardır. O direklerin, zamanında, Af
yon'un Hıdırlık'ından kesildiği söylenir; ama, şu anda, maalesef, ağaç bakımından son derece cı
lız durumdadır. 

Biz, bu toprakları, bu ormanı ve ülkemizi, gelecek nesillerden ödünç aldık ve ödünç aldığımız 
bu çevreyi, bizden sonrakilere, daha güzel bir şekilde teslim etmemiz gerekir. 

Maalesef, kamuoyu, birçok kesimde olduğu gibi, bu kesimde de bizden önde gitmektedir. Ka
muoyunun önde gelen isimlerinin oluşturduğu TEMA Vakfı ve sanatçılarımızın katkısıyla, eroz-
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yonla ilgili, Türkiye'nin çölleşmesiyle ilgili, kamuoyunun dikkatini çekme faaliyetleri çok güzel 
tarzda devam etmektedir. 

Kanun tasarısının bu maddesiyle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum: Söz konusu kanun ta
sarısı, ülkemizin ağaçlandırılması ve erozyondan korunması, bunları gerçekleştirmek üzere, or
mancılık örgütünün yanı sıra, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişiliklere birta
kım görevler ve imkânlar getirme amaçları yönünden olumludur. Ayrıca, tasarı, bu amaçlar doğ
rultusunda, bir kamuoyu yaratma bakımından da nitelikli gözükmektedir. Kuşkusuz, böylesine bü
yük ve kapsamlı bir amacın gerçekleştirilebilmesi, ancak arazi ve finans kaynaklarının oluşturul
masına bağlıdır. Tasarı, özellikte para kaynakları yaratma açısından olumlu niteliklere sahiptir. 

Sayın Bakanım, özellikle bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Esasen, Anayasaya aykı
rı olarak düzenlenmiş bulunan 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci maddesine paralel olarak ge
tirilen ve şu anda görüştüğümüz bu yasa tasarısının 2 nci maddesi de Anayasa aykırıdır. Bilindiği 
gibi, Anayasanın 169 uncu maddesine göre, devlet ormanları, devlet tarafından yönetilir ve işleti
lir. Devlet ormanları içerisindeki - bu maddede de aynen "orman sınırları içindeki" deniyor-
açıklıkların, ağaçlandırılmak üzere, gerçek ve tüzelkişilere verilmesi ve bu yerlerden faydalanma
nın bu kişilere bırakılması, işletmenin özel kişilere devredilmesi anlamına gelebileceğinden, tasa
rının 2 nci maddesi Anayasaya aykırı görünmektedir. Bu aykırılık, ancak Anayasada, bu amaca yö
nelik bir değişiklikle giderilebilir. • " ; • . ' 

Yine, tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, iznin bedelsiz verileceği belirtilmişken, 
ikinci fıkrada, iznin bedelli olup olmadığı belli edilmemiştir. Yine, aynı fıkranın sonunda konu edi
len iptal ve ecrimisil gibi yaptırımların yeri, esasen, sonraki maddelerde değinilmiş olduğundan, 
burası değildir. 

Bu görüşler, Türkiye'de, ağaçlandırmadan ve erezyonla mücadeleden taraf olan ve bu kanu
nun çıkmasını, gerçekleşmesini arzulayan TEMA Vakfının -Plan ve Bütçe Komisyonundan geç
meden önceki ve geçen şekliyle- bu kanun tasarısıyla ilgili görüşlerini kapsamaktadır. Yani, bir 
iyilik yapılmasından yanayım, ben de bu kanunun çıkmasından yanayım; ama, bir noktada-da, ana
yasal açıdan bir açıklık var; bu açıklığa, şimdiden dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Sayın Cengiz Bulut, buyurun efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Hükümetin tek

lif ettiği Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinde, bizi kuşkulandıran 
ve burada sıkıntıya sokan "...Ağaçlandırma ve erezyon kontrolünde çalışmalar yapılmak üzere, ka
mu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere bedelsiz izin verilebilir" ibaresi ile, bu madde
yi tamamlayan "...6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hük
müne göre orman sınırlan dışına çıkarılan yerlerden - bu önemli- orman içindeki köylerde yerle
şik kişilerin iskânı için kullanılmasına ihtiyaç bulunmayan..." şeklinde bir ibare var. İşte, bu "ihti
yaç bulunmayan" ibaresi bizi burada tereddüde düşürüyor; çünkü, Türkiye'nin.orman sahasında 
bulunan yerlerin birçoğunda bir kadastro problemi vardır. Biliyorsunuz, maalesef, buralarda otu
ran köylülerimizin yıllardan beri gelen tapu <problemi vardır. Orman köylülerimizin, maatteessüf, 
çoğunun tapusu yoktur; dededen kalma, babadan kalma ve ecrimisil şeklinde bir çalışmayla bura
ları arazi haline getirmişler. 

Yarın, bu komisyonlar, orman alanı dışında kiralamak için veyahut da bedelsiz vermek için sa
ha tespitine çıktığında köylü diyecek ki, "bu arazi benim." Tabiî, devlet diyecek ki, "tapusunu gös
ter..." Ee, köylüde tapu yok, köylüde belge yok.„ 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Hayırlısı olsun..., 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Tabiî, hayırlısı olsun; ama, Allah, orman köylüsünün yardım

cısı olsun. 
Geçen gün, Sayın Bakanımız, perişan olan memurdan, işçiden, emekliden, küçük esnaftan 

bahsetti; köylüler içinde de, en çok perişan olanın orman köylüsü olduğunu söyledi ve hâlâ o peri
şanlık devam ediyor. 

Şimdi, bütün bu sıkıntılar içinde eğer, biz, devlet olarak, burada bu orman köylülerini koruya
mazsak ve devletin karşısında, hiçbir belgesi bulunmayan, işlediği tarlasının kendisine ait olduğu
nu ispatlayamayan köylüler- maalesef, zaten fakir, perişan olmuş, bir karış toprağı var- daha çok 
perişan edilecek. 

İşte, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının en hassas noktası burası. Türki
ye'deki bütün orman köylüleri mahkemelik, hepsi mahkeme kapılarında, binlerce dosya var mah
kemelerde ve şu anda, köylü, kendi tarlasında kiracı pozisyonunda. 

Türkiye'de kadastro çalışmaları var. Kadastro çalışmalarını incelediğimizde şunu görüyoruz: 
Ben daha evvel de burada bir konuşma yapmıştım; Rusya'da, 1917'de bolşevik ihtilâli silahla ol
du, kanla oldu. Türkiye'de, devletleştirme, kadastro çalışmalarıyla oluyor; çünkü, kadastronun yap
tığı bütün çalışmalar neticesinde, bütün araziler Hazineye yazılıyor. Köylüye yazılan Hazine yeri 
vaki değil. Ondan sonra, mahkeme, mahkeme, mahkeme... Köylünün, mahkeme kapılarında ömrü 
bitiyor. 

İşte, burada, bizim çözmemiz gereken mesele bu. Elinde tapusu olmayan, orman alanı dışına 
çıkarılmış olan o arazide, açık arazide, tapusuz vatandaşa nasıl sahip çıkacağız. Yarın, çok güzel, 
çok nezih yerler için, bazı açgözlü insanlar çıkacak, devlete müracaat edecek, ben, bu yeri alıyo
rum diyecek... Devlet, bu müracaat üzerine, orman dışına çıkarılmış açık alanı tespit etmeye gide
cek. Köylü ile kavga orada başlayacak ve işte, orada, köylü mağdur olacak; çünkü, elinde, maale
sef, hiçbir belge yok. Benim kanaatime göre, bu kanunun en hassas ve en önemli maddesi bu. Bu
rada muallakta. "Komisyonlar tarafından tespit edilir" diyor. , 

Daha önce belirttik - ki, biz, Komisyonda da itirazımızı yapmıştık bu maddede, şimdi de ay
nı itirazımızı yapıyoruz- biz, bu madde neticesinde, orman köylüsünün elindeki tarlaların alınma
sından ve başkalarına peşkeş çekilmesinden korkuyoruz; korkumuz bu. İnşallah bu olmaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, iki kişiye söz verdim. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, söz sırası bitti. Sayın Gaffar Yakın ile Sayın Cengiz Bulut'a söz ver

dim. Müteakip maddelerde söz vereyim size. , 

Madde ile ilgili bir önerge var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 798 sıra sayılı Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tasarısının 2 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi sonuna "izin verilir" ifadesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümlenin ilavesini arz ederiz. 
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"Tahsis edilen sahalardaki uygulamalar, yetkili orman idaresi tarafından, her altı ayda bir, ye

rinde denetlenerek gelişmeler rapora bağlanır. 
Hasan Dikici Cevat Ayhan Ali Oğuz 

Kahramanmaraş Sakarya İstanbul 
İsmail Coşar Salih Kapusuz Şaban Bayrak 

Çankırı Kayseri Kayseri 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Çoğunluğu
muz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmıyor; Hükümet, katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunacağım; yalnız, Sayın Emin Kul tarafından, karar 

yetersayısının aranmasına dair verilmiş yazılı bir talep var... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Biz Önergeyi kabul ettik, siz de maddeyi kabul edin. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Ne yakışıyor!.. 

BAŞKAN - Efendim, her milletvekili arkadaşımızın bunu istemeye hakkı var, neden itiraz 
ediyorsunuz; zaten çalışma süremiz de dolmak üzere... 

2 nci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamamıştır ve çalışma süremizin dolması
na da çok az bir zaman kalmıştır. Bu itibarla Kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen di
ğer işleri sırasıyla görüşmek için, 23 Mart Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.55 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5707) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce
vaplandırmasına delaletlerinizi arz ederim. 26.12.1994 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon dönemlerinizde birçok ihale yolsuzluğu yapılmıştır. Bu yolsuzluk ve usulsüzlükle

rin yoğunlaştığı bakanlıklar arasında bakanlığınız da ilk sıralarda yer almış, birçok insan korun
muştur. 

O nedenle; 

Soru 1. 1992 yılı ocak ayından başlanarak, 1994 yılı sonu itibariyle Ulaştırma Bakanlığı ku
rum ve kuruluşlarında hangi ihaleler yapılmıştır? İhalelere kaç kişi katılmıştır? ihaledeki tenzilat 
nedir? Avans verilmiş midir? Verilmişse miktarları nedir? 

Soru 2. Bu ihaleler yasalara uygun bir şekilde yapıldı mı? İhalelerin şeffaf olarak ihale kanu
nuna uygun olarak yapılanlar hangileridir? Davet usulü ile yapılanlar hangileridir? Teklif alma ve
ya pazarlıkla yapılan kaç ihale vardır? 

Soru 3. İhaleyi alan firmaların ortakları kimlerdir? Adresleri nedir? Tek tek açıklar mısınız? 
T.C 

Ulaştırma Bakanlığı , ' 21.3.1995 
Sayı:B.11.0.Müş.0.501 

Türkiye'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın 13.1.1995 tarih ve 7/5.707 sıra sayılı 

yazılı soru önergesi. 
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
Sayın Dumankaya'nın sorusuna cevap teşkil eden ve 1992 yılı Ocak ayından 1994 yılı sonu 

itibari ile yapılan ihalelere ait bilgi formu ilişikte liste halinde sunulmuştur (EK 1). 
İhalelerin tamamı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak bütün şeffaflığı ile basın 

mensupları da İhale Komisyonu'na alınarak yapılmıştır. (Devlet usulü ile yapılan ihalelerin listesi 
EK 2'de sunulmuştur.) 

İhaleyi alan firmalar ve adresleri ile ortak olan firmaların adresleri ekli listede tek tek açıkla
narak listelendirilmiştir. (EK 3). ' 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ncı Maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
2. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, yatırım malı ihracatından alınan vergilere ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/5759) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gergini arz 
.ederim. . ' :' ; • : 

Saygılarımla. ŞabanBayrak 

. . .' Kayseri 
Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayan yatırım malı ihracatı yapan ticarî işletmeler, ver

gi kanunlarından kaynaklanan önemli bir engelleme ile.karşı karşıya bulunmaktadır. 
İ. İhraç mallarının gümrük çıkış tarihi ile ihraç bedellerinin tahsil edilmesi arasında bazen bir

den fazla yıl geçtiği halde vergi ödenmesinde neden gümrük çıkış tarihi esas alınmaktadır? 

2. tjlke ekonomisi açısından son derece önemli olan yatırım malı ihracatının sürdürülebilme
si için vergiyi doğuran olay olarak bedelin yurda getiriliş tarihinin alınması yönünde bir girişimi
niz olacak mıdır? " • 

3. Yatırım malları ihracatımızı olumsuz yönde etkileyen bu sorunu çözüme kavuşturmak için 
gerekiyorsa yasal düzenleme yapılması yönünde çalışmalar yapılacak mıdır? 

. : . T . C . ' . . . • • . ' ' :•••; 

Devlet Bakanılığı 21.3.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/1-00741 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 18.1.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/5759-12533/46011 
sayılı yazısı. '.•-.'•• 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "Yatırım mallan ihracatını olumsuz yönde etkileyen vergi kanunları hakkın
da yasal düzenleme yapılması" ile ilgili 7/5759 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıda sunulmaktadır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncümaddesinde; birinci maddede yazılı mükelleflerin ku
rumlar vergisinin, bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplana
cağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hü
kümlerin uygulanacağı hükmünü getirmektedir. 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 38 inci maddesinde; "bilanço esasına göre ticarî kazanç, teşebbüs
teki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerler arasındaki müspet farktır" denil
mekte ve Vergi Usul Kanunu'nun 192 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da, aktif toplamı ile borç
lar arasındaki farkın, müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (özsermayesi) teşkil edeceği belirtil
mektedir. Buna göre bilanço esasına göre kazancın tespitinde, tahsil değil tahakkukun esas alınma
sı gerekmektedir. 

Yine, Gelir Vergisi Kanunu'nun 39 uncu maddesinde; işletme hesabı esasında ticarî kazancın, 
elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet fark olduğu belirtildikten sonra, elde edilen hası
lat ibaresinin de tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları ifade ettiği belirtilmiş bulunmak
tadır. .",' 

Bu hükümlere göre, ihracat bedellerinin tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, tahakkuk ta
rihi itibariyle ilgili yılın hesaplarında hasılat olarak gösterilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, ihracattan doğan alacakların tahakkuk yerine, tahsilat esasına göre vergilendiril
mesi Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklik yapılması suretiyle mümkün olabilecek-
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tir. Ancak, böyle bir değişikliğin yapılması tahakkuk esasına dayanan vergi sistemimizin temel 
prensiplerine aykırı olacaktır. Diğer taraftan, ihracattan doğan gelirlerin tahakkuk aşamasında ver
gilendirilmesi, ihraç bedeline ilişkin dövizlerin bir an önce yurda getirilmesini teşvik edici nitelik
te olduğundan aksi bir uygulama bu dövizlerin yurda daha geç getirilmesi eğilimini artıracaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

3. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın havaalanı ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazıtı cevabı (7/5768) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevap
landırmasının teminini saygılarımla arz ederim. 29.12.İ994 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Dumlupınar Üniversitesi kurulan, Termal ve bir Seramik-Çini kenti olan Kütahya ilimizde Ha
va kuvvetlerine ait, uçuş kulesi ve yer hizmetlerinin yeterli olduğu uçak pistinin, sadece pist uzat
ma masrafları yapılarak, hava alanı haline getirilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı ' . ' • ~ 21.3.1995 

Sayı:B.11.0.Müş.0.503 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Öerin'in 24.1.1995 tarih ve 7/5768 sıra sayılı yazılı 
soru önergesi. 

İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
Kütahya ve yöresinin hava ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla yörede Stol Havaalanı ya

pımı için ön etüd çalışmaları yapılmış olup, konu ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
- Kütahya merkezine 10 km. uzaklıkta Demirören ve Sofu köyleri arasındaki devlet arazisi, 
- Kütahya-Tavşanlı karayolunun 10 km. uzaklıkta Andız Köyü altındaki devlet arazisi, alter

natifleri ile ön etüd çalışmaları tamamlanmıştır. 
Ancak, Hava Er Eğitim Tugayı Komutanlığı içinde kalan Askerî Havaalanı'nda sivil amaçlar 

için yararlanılması hususu değerlendirilmiş olup, Silahlı Kuvvetler'den alınacak izine bağlı olarak 
gerekli çalışmalara başlanılabilecektir. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ncı Maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya 'nın, Dalyanköy yat yanaşma yeri ihalesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5771) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığna 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Hükümetiniz döneminde yapılan ihalelerde birçok şaibeler, yolsuzluk söylentileri ortaya atıl

mış, sizin bakanlığınızda bu söylentiler doruk noktasına çıkmıştır. 
Sorular : • . ' • ' 

1. Döneminizde yapılan Dalyanköy Yat yanaşma yeri için açılan ihaleye kaç kişi davet edil
miştir? Davet edilenlerin listesine kendi el yazınızla onikinci sıraya yeni ilave ettiğiniz söyleniyor 
doğrumudur? 

2. Kendi el yazınızla ilave ettiğiniz firmanın işi aldığı bir tesadüf müdür, yoksa bilinçli bir ha
reket midir? 

3. İhaleye davetli değilde herkese açık olarak yaptığınızda tenzilatlar yüzde kırk-elli arasında 
değişirken bu davetli ihalelerin yüzde sekiz-on arasında alınması devleti zarara uğratmaktadır, bu 
durumdan rahatsızlık duymuyor musunuz? 

4. Yat yanaşma ihalesi olarak bakanlığınız döneminde kaç ihale yapıldı. İhale miktarları ne
dir? Tenzilat oranı nedir? İhale alan şirketlerin ortaklarının isimleri kimlerdir? Tektek açıklar mı
sınız? 

5. Davet usulü ile ihale yapmaktan eşi, dostu kayırmaktan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? 

• ' • • • : . . ' T C ' 

Ulaştırma Bakanlığı 21.3.1995 
Sayı:B.11.0.Müş.0.502 ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın 24.1.1995 tarih ve 7/5771 sıra sayılı ya

zılı soru önergesi. 
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
Dalyanköy Yat Yanaşma Yeri İnşaatı İşinin ihalesine 12 adet firma davet edilmiştir. 
İhale Komisyonunca 11 adet firma belirlenmiş olup, davet listesine tarafımdan ilgili Yasa'nın 

verdiği yetkiye dayanarak 12 nci firmayı ilave ettiğim doğrudur. 
İşi alan firma tamamen İhale Yasası 'na ve Bayındırlık Bakanlığınca çıkartılan uygun bedel 

kriterler tebliğine uygun olarak İhale Komisyonunca gerekli ortalama hesaplan yapılması sonucun
da iş, bu firmada kalmıştır. 

İhalenin bu firmada kalması ise, ne bir tesadüf ne de bilinçli bir hareket olup, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığınca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 28 nci maddesi uyarınca yayımlanan teb
liğe göre neticelenmiş bir ihale işleminden ibarettir. 

1992-1994 yılları arasında yapılmış bulunan Davetli ve İlanlı İhalelerde % 40-50 tenzilatla 
hiçbir iş ihale edilmemiştir. 

İhalelerin normal tenzilatla yapılıp, tesislerimizin zamanında bitirilmesi ve hizmete açılması 
Devlete büyük faydalar sağlamaktadır. 

Ekli listelerden de görüleceği üzere ilanlı yapılan ihaleler içerisinde en fazla % 12,56 tenzilat
la ihale yapılmış olmasına rağmen, davetle yapılan ihalelerde % 24.17 oranında tenzilat yapılan 
ihaleler bulunmaktadır. 

Buradan açıkça görülmektedir ki ihalenin şekli, yapılan tenzilatla etken olmayıp, işin bulun
duğu yer ve özellikleri tenzilatta etken olmuştur. > 

Diğer taraftan Yüksek tenzilatla yapılan ihalelerin büyük çoğunluğu bitirilemeyip, ya fesih ya 
da tasfiye edilerek yeniden ihale yapılma cihetine gidilmektedir ki, bu durum hem yapım, hem de 
işletme maliyetleri yönünden Hazine'ye büyük zararlar vermektedir. 
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Yat yanaşma yeri ihalesi olarak yapılan ihaleler, tenzilat oranı, müteahhidi ve keşif bedelleri 

ile ekli listede çıkartılmıştır. 

Davet Usulü ile ihale yapmak, eşi dostu kayırmak için değil, Yüce Meclis tarafından çıkartı
lan 2886 Sayılı Yasa'nın 44 üncü ve 35-b maddeleri gereğincedir. Bu maddede teknik yeterlikleri 
ve güçleri idarece kabul edilmiş firmalar davet edilerek ihale gerçekleştirilmektedir. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ncı Maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 

5. - Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van Havaalanına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Mehmet Köstepe'nin yazılı cevabı (7/5772) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede

rim. 
Saygılarımla. Şerif Bedirhanoğlu 

Van 
Bilindiği gibi Van ili şiddetli Kış mevsimi yaşayan bir ilimizdir. Dolayısiyle Kış şartları ula

şımı da büyük ölçüde zora sokmaktadır. Bu bakımdan yapılan her türlü ulaşım imkânlarının daha 
sağlıklı olması ve her türlü tehlikeyi önleyici bir şekilde yapılandırılması mecburiyeti vardır ve bu
da devlet idarecilerinin bilhassa dikkat etmesi lazım gelen görevlerindendir. Ancak hiçbir şekilde 
bu hususlara riayet edilmediği görülmekte ve telafisi imkânsız kazalar olabilmekte hem maddi ve 
hemde manevi zararlar doğurmaktadır. 

29.12.1994 tarihinde böyle bir elim hadise Van'da yaşanmış, tedbirsizlik ve dikkatsizlik neti
cesi meydana gelen uçak kazası hepimizi derin bir kedere boğmuştur. 

Sorular: 
1. Van Havaalanı yapılırken niçin kış şartları göz önüne alınmamıştır? 
2. Teknik donanımı hiçin zamanında yerine getirilmemiştir? 
3. Bir yer yapılırken o yerde ille bir kazamı olması gerekir? 
4. Yol ve ulaşım konusunda neden titiz davranılmamaktadır. Bu konularla ilgili verdiğimiz so

rulara niçin zamanında ve önleyici olarak cevaplar geçiştirilmekte ve geç cevaplar verilmektedir? 
5. Sorumluları hakkında cezai işlemler niçin yapılmamaktadır? 
6. Periyodik olarak yapılması teknik olarak söz konusu olan bakımlar zamanında yapılıyor 

mu? Yapmayanlar hakkında ne gibi işlem yapıyorsunuz? 
7. Van Havaalanında bu elim kazadan sonra ne gibi tedbirler alacaksınız, teknik donanım ve 

ışıklandırma ile ilgili yenilikler yapılacak mıdır? 
8. Yaralılara ve ölenlerin yakınlarına en kısa zamanda tazminat ödenecek midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 21.3; 1995 

Sayı:B.11.0.Müş.0.507 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Van Milletvekili Sayın Şerif Bedirhanoğlu'nun 24.10.1995 tarih ve 7/5772 sıra sayılı ya
zılı soru önergesi. 
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İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
|Cış aylarının menfi şartları sadece Van Havaalanı için değil, coğrafik konumu nedeniyle Do

ğu Anadolu Bölgesinin tamamı için sözkonusudur. 
Bu itibarla menfi şartların Doğu Anadolu Yöremize havaalanı yapılmasını engelleyici bir hu

sus olarak düşünülemez. 
Burada önemli olan husus; meydanın fiziki özellikleri ile coğrafi konumuna göre gerekli olan 

sistem ve cihazların tesis edilmesidir. 
Nitekim 1943 yılında hizmete giren sözkonusu havaalanında aradan geçen 52 yıllık süre zar

fında, son meydana gelen elim kaza dışında herhangi bir kaza meydana gelmemiştir. . 
Van-havaalanında gerek hizmetin verilmesi, gerekse periyodik bakımların yapılması ICAO 

kuralları çerçevesinde yetiştirilmiş uzman ye deneyimli personel tarafından sağlanmaktadır. 
Sözkonusu havaalanında, pilotlara 360 derecelik bir alandan istikamet bilgisi veren VOR ye 

NBD cihazları ile bu cihazlarla birlikte monte edilen ve pilotlara bulundukları yerden meydana 
olan mesafenin bilgisini veren DME cihazı bulunmaktadır. 

Bunların yanısıra, Vari Havaalanında pilotlara görsel olarak yardımcı olan pist ve yaklaşma 
ışıkları mevcut olup, bu sistemler de sürekli faal bulunmaktadır. 

Bu itibarla* Van Havaalanında Uluslararası kurallar gereği olması gereken teknik altyapı bü-i 
tünüyle mevcut olup, teknik donanımın zamanında yerine gelmesi gibi bir durum sözkonusu değil
dir. '. : ' . ' . ' • •• '•'..-•••'...••• •' • 

Türk Hava• Yollan'na ait 278 Sefer Sayılı BOEING 737-400 tipi Mersin Uçağı'hin 29 Aralık 
1994 günü yaptığı elim kaza ile ilgili olarak, Ulaştırma Bakanlığınca oluşturulan inceleme heyetin
ce yapılan tahkikatla kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığı tespit edilmiş, bu husus tarafımdan 
da bir basın toplantısıyla duyurulmuştur. < 

Görüleceği üzere, sözkonusu kazada ne Van Havaalanında çalışan meydan ve kule görevlile
rinin bir ihmali, ne de havaalanının teknik donanımının eksikliği sözkonusudur. 

Önergede bahsedilen yol ve ulaşım konusunda neyin kastedildiği anlaşılamamakla beraber ha
va ulaştırma sektörü, Hükümetimizin çok önem verdiği ve titizlikle üzerinde durduğu bir sektör ol
ması sebebiyle, bu yönde gelen her türlü soruya anında cevap verilmektedir. 

Sorumlular hakkında cezai işlemler konusu ise; sözkonusu kazanın pilotaj hatası olduğütespi-
ti sebebiyle bu işlemler tamamen THY A.O.'nı ilgilendirmektedir. Malumlarınız olduğu üzere de 
THY bakanlığım tasarrufunda değildir. ı 

Van Havaalanında yer alan seyrüsefer yardımcı cihazları, yaklaşma, pist, taksirut, apron ışık
ları, yangın söndürme, kurtarma araç ve gereçleri ile jeneratör gruplarının teknik bakım ve onarım
ları periyodik olarak aksatılmaksızın yapılmaktadır. 

Periyodik bakım ve onarımlarını yaparak cihaz ve sistemlerimizi 24 saat faal tutmak aynı za
manda taraf olduğumuz Uluslararası anlaşmaların da gereğidir. 

Pek tabiî ki, sözkonusu çalışmaları aksatan personel cezai işlem görecektir, ancak; şu ana ka
dar periyodik teknik bakım ve onarımları yapan görevli personel arasında işini aksatan, ihmali ve 
kusuru görülen ve bu nedenle de ceza almasını gerektiren bir davranışta bulunan olmamıştır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Van Havaalanında teknik donanım açısından herhangi bir eksik 
sözkonusu değildir. Ancak her yıl tüm havaalanlarımızın-gerek idame, gerekse modernizasyon pro
jeleri çerçevesinde yatırımları gözden geçirilerek meydanların teknik donanımı, kategorilerine gö
re takviye edilmektedir. 

29.12.1994 tarihinde Van'da meydana gelen uçak kazasında pilotaj hatasının yol açtığı ve bu' 
kazada Bakanlığım kuruluşu DHMİ'nin kusuru olmadığı tespit edildiğinden, yaralı ve ölenlerin ya
kınlarına ödenecek tazminatlar doğrudan THY A.O.'nı ilgilendirmektedir. 
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Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı Maddesi gere

ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 
6. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, TRT'ye yeni personel alınıp alınmadığına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/5774) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Prof. Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
- Konya 

Sorular: 
1. TRT'ye son bir yıl içinde naklen veya açıktan personel alınmış mıdır? 
2. Alınmışsa kaç kişi hangi görevlere alınmıştır? 
3. Bu personelin alımında hangi usul ve şartlara uyulmuştur? 
4. Hangi kadrolara, hangi şartlarda kaç kişi alınacağı hakkında duyuru nerelerde ve nasıl ger

çekleştirilmiştir? 
•T.C. 

Devlet Bakanlığı 21.3.1995 
Sayı :B.02.0.006.0/1-00844 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 24.1.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/5774-12554/46058 

sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevap

landırılması tensip edilen "TRT Genel Müdürlüğü'ne son bir yıl içinde atanan personel" ile ilgili 
7/5774 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1-2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 1 Ocak 1994-31 Aralık 1994 
tarihleri arasında naklen veya açıktan.toplam 208 personel atanmış olup; atanma şekilleri ve atan
mış oldukları kadrolar yazımız ekinde sunulmaktadır. (EK-1) -

3. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atanan personel, Kurumun Perso
nel Yönetmeliği esas ve yöntemlerine uygun olarak atanmışlardır. 

Açıktan yapılan atamalar, Başbakanlığın 4.2.1994 tarih ve 1994/4 sayılı Genelgesine uygun 
olarak yapılmış ve teknik kadrolarda istihdamında zorunluluk bulunan personelin yönetmeliğe uy
gun olarak sınavları da yapılmıştır. 

Ayrıca, Kurumun merkez kuruluşlarının güvenliğini sağlamak ve kurulacak Özel Güvenlik 
Teşkilâtı'nda istihdam edilmek üzere; askerliğini komando olarak yapmış ve 1 Ocak 1992 tarihin
den sonra terhis edilenler arasından bir seçim yapılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı'na başvu
rulmuş ve sınava katılmak isteyen adayların isim listesi alınarak sınav yapılmış, başarılı bulunan
ların atamaları gerçekleştirilmiştir. 

4. Bazı kadrolara hangi şartlarda, ne kadar personel alınacağına ilişkin duyurular 24.12.1993 
tarih, 21798 sayılı ve 17.5.1994 tarih ve 21937 sayılı Resmî Gazete'Ierde yayınlanmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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TRT Genel Müdürlüğü'ne 1.1.1994-31.12.1994 Tarihleri Arasında 

Alınan Personelin Durumunu Gösterir Liste 
l.Naklen 80 
2. Mahkeme kararı 6 
3. Başbakanlıktan izin almak suretiyle 

A) Kurum eski elemanı 33 
B) Eski devlet memuru 3 
C) Açıktan (Sınav) 86 

GenelToplam 208 
TRT Genel Müdürlüğü'ne 1.1.1994-31.12.1994 Târihleri Arasında 

Alınan Personelin Durumunu Gösterir Liste 

Unvanı 
Daire Başkam 
Savunma Sekreteri 
Özel Kalem Müdürü 
Haber Müdürü 
Şube Müdürü 
Müdür Yardımcısı 
Üye 
Mikrobiyoloji Uzmanı 
Avukat 
Prodüktör 
Seslendirme Yönetmeni 
Başkameraman 
Kameraman 
Saz Sanatçısı 
Ses Sanatçısı 
Spiker 
mütercim (Haber) 
Mühendis 
Mütercim 
Animatör 
Muhabir 
Graiîst 
Uzman / 
Stajyer Montajcı 
Stüdyo ve Film Ya. Elemanı 
Telebilgi Operatörü 
Teknisyen 
Dekoratör 
Resim Seçici 
Arşiv Elemanı 
Yardımcı Yapım Elemanı 
Hemşire 
Memur 
Memur (Daktilo-Yazar) 
Memur (Santral) 
Memur (Koruma) 
Daktilo 
Şoför 
Bekçi . 
Odacı 

Toplam 

Mahkeme 
Kararı 
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7. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurtdışı seyahatlerine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen 'in yazılı cevabı (7/5796) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ğini saygılarımla 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 aldıkları harcırah ve yolluklar ne kadardır? 
3. Bu gezilerden varsa kaç tanesi başka kuruluşlarca finansa edilmiştir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 21.3.1995 . 

Sayı:B.11.0.Müş.0.505 
Konu : Yazılı soru önergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın 27.10.1995 tarih ve 7/5796 sıra sayılı yazılı soru 

önergesi. 
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
Bakanlığımızda ve bağlı kuruluşlarımızda 1994 yılı içerisinde yurt dışına çıkan üst düzey, bü

rokratlar ve aldıkları harcırah ve yolluk dökümleri sunulmuştur. 
Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ncı Maddesi ge

reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 
Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 

8. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Ankara arası tren yoluna ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5820) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 4.1.1995 
Saygılarımla. Gazi Barut 

Malatya 
1. Expresle 24 saat, Mavi Trenle 17 saat süren Malatya-Ankara arası tren yolculuğunu kısalt

mak için, güzergahta, ray sisteminde veya trenlerde süreyi kısaltacak bir iyileştirme yapılması dü
şünülüyor mu? -

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 21.3.1995 

Sayı:B.11.0.Müş.0.506 
Konu : Yazılı soru önergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Malatya Milletvekili Sayın Gazi Barut'un 27.10.1995 tarih ve 7/5820 sıra sayılı yazılı so

ru önergesi. 
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İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
Bilindiği gibi, geçmiş yıllarda demiryolu güzergâhı ile şehir merkezlerinin birbirlerine bağlan

ması hedeflenmiş ve bu bağlamda Ankara-Kayseri-Sivas-Malatya illerinden uzunluğu 854 km. 
olan demiryolu hattı geçirilmiştir. Bu güzergâh üzerinde seyahat süresi Ekspres Trenlerle 19-20 sa
at ve Mavi Tren'de 16-17 saat olmaktadır. 

Toplam 854 km. olan Ankara-Malatya demiryolu güzergâhının önemli bir bölümü olan 701 
km. uzunluğundaki Kayaş-Çetinkaya hattının sinyalizasyon tesislerinin yapım çalışmalarına başla
nılarak projede % 85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Sözkonusu projenin 1995 yılı sonlarına doğ
ru tamamlanarak işletmeye açılması hedeflenmektedir. Yine aynı hattın elektrifikasyon tesislerinin 
yapımı programlanmış ve sözkonusu hat kesimi etüd-proje olarak 1995 Yılı Yatırım Programı'nda 
yer almıştır. Etüd-Proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip tesisin 4 yılda tamamlanması 
planlanmıştır. 

Yukarıda bahsedilen sinyalizasyon ve elektrifikasyon tesisleri tamamlanarak işletmeye açıldı
ğında hat kabiliyeti ve hat kapasitesinde % 50 artış sağlanacaktır. 

Diğer taraftan, Ankara-Malatya arasındaki seyahat süresinin kısaltılması amacıyla DLH Genel 
Müdürlüğü tarafından 86 E01 0030 no'lu "Balışıh-Yozgat-Yıldızeli Demiryolu Etüdü" projesi Ya
tırım Programına alınmıştır. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı Maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

9. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Bayburt'a havaalanı yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5843) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
1. Her İl'e bir havaalanı hedefiniz çerçevesinde Bayburt İli'ne ne zaman havaalanı yapılacak

tır? 

' - T . C . : ' , . • • ; . ' ' • - •• 

Ulaştırma Bakanlığı 21.3.1995 . s 

Sayı:B.11.0.Müş.0.508 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin 27.1.1995 tarih ve 7/5843 sıra sayılı yazı
lı soru önergesi. 

İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
Bayburt ve yöresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla yörede ön etüdler yapılmış 

ve Bayburt-Trabzon karayolunun 12 km.'sinde bulunan Uğrak Mevkii, Stol Havaalanı yapımı için 
uygun mütalaa edilmiştir. 

Sözkonusu mevkiide havaalanı yapılması için, arazinin halihazır haritasının mahalli imkânlar
la hazırlanarak Bakanlığımıza intikal ettirilmesi, Valilikten talep edilmiştir. 

Haritanın Bakanlığımıza intikali durumunda ve bölgede havaalanı yapımına karâr verilmesi 
halinde, zemin etüd ve projelerinde çalışmalarına başlanılacaktır. 

- 238 -
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Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı Maddesi gere

ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 

10. - Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, Bahri Dagdaş Milletlerarası Hububat Araş
tırma Merkezine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/6004) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağdaki sorumun Sayın Tarım Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. Ahmet Remzi Hatip 

' ' • ' • • ' • K o n y a 

Soru : 

(Bahri Dagdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi), kruluduğundan beri 7. yıl 
zarfında, gayri müsait ekonomik şartlara rağmen yaptığı başanlı ve örnek faaliyetleriyle, müsellem 
bir kamu kuruluşumuz olduğunu, çalışanların özverili ve bilimsel gayretleri ile ispat etmiş bir mü
essesedir. ' 

Dagdaş 94, Karatay 94 gibi kuru koşullar için geliştirilmiş ve tescil edilmiş tohumluklarıyla, 
gerek İç Anadolu gerekse tüm ekim alanlarımız için ümit kaynağı olmuş bu kuruluşumuzun Kon
ya dışına aktarmak suretiyle kapatılacağı haberleri Konya'da şayi olmuş ve büyük bir tepkiye se
bebiyet vermiştir. 

- Bu haber doğru mudur? 
- Ülkemiz tarım arazileri fevkalade geniş bir sahaya yayılmış olan bir yapıdadır. Eğre başka 

yöreler'de yeni Hububat Araştırma Merkezi ihtiyacı varsa Konya'dakinin kapatılması mı gerekir? 

- Bunlar dışında bilmediğimiz bir başka kapatma sebebi mi vardır? 

. ' • • ' T . C . 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 21.3.1995 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM.2-60 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan.Kar.Müd.lüğünün 6.2.1995 tarih ve 7/6004 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın A. Remzi Hatip'in yazılı soru önergesi incelenmiştir.. 
Bakanlığım bünyesinde görev alan araştırma kuruluşlarının hizmetlerini daha etkili hale getir

mek, araştırmaya ayrılan kaynakların daha rasyonel kullanımını sağlamak, kuruluşlar arasında iş
bölümü ile koordineli çalışmayı oluşturmak ve duplikasyonları önlemek amacıyla "Tarımsal Araş
tırma Mastır Planı" çalışması yapılmaktadır. İlgili planın araştırma organizasyonuyla ilgili strateji
si, küçük ve imkânları kısıtlı enstitüler yerine; büyük, etkili ve imkânları geniş olan araştırma ku
ruluşlarının oluşturulması olarak tespit edilmiştir. 

Halihazırda Orta Anadolu Bölgesinde serin iklim tahılları (buğday ve arpa ağırlıklı) ile ilgili 
olarak üç (Ankara-Tarla Bitkileri Merkez-Araştırma Enstitüsü, Eskişehir-Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü ve Konya-Bahri Dagdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi) ve 

- 2 3 9 -



T.B.M.M. B : 8 9 2 2 . 3 . 1 9 9 5 0 : 2 
hayvancılıkla ilgili olarak beş (Konya-Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Lalahan-Hayvan-
cılık Araştırma Enstitüsü, Ankara-Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, Yerköy-Hayvancılık Araştır
ma Enstitüsü ve Afyon-Mandacıhk Araştırma Enstitüsü) araştırma kuruluşu hizmet vermektedir. 
Bu kuruluşlar, kuru tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yürütmektedirler ve hububat 
(buğday ve arpa) araştırmaları en başarılı olunan konulardandır. 

Yürütülmekte olan "Tarımsal Araşıtrma Mastır Planı", ihtiyaç ve önceliklere göre yeniden bir 
düzenlenme ve işbölümü yapılmasını gerektirmektedir. Mastır Planda ortaya çıkan ilk bulgular, 
"Hayvancılık ve yem bitkileri araştırmalarının entegre edilmesi suretiyle araştırma kaynaklarının 
öncelikler doğrultusunda etkili bir şekilde kullanılmasını" öngörmektedir. Başta Konya olmak üze
re İç Anadolu Bölgesinde hayvancılığın geliştirilmesi yem bitkileri üretiminin artırılmasına bağlı
dır. Bölgede sulanan alanların artmaya başlaması, sulu şartlarda tarla ve yem bitkisi araştırmaları
nı zaruri hale getirmektedir. 

Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi ve Hayvancılık Merkez Araş
tırma Enstitüsü müdürlükleri, mülga Konya-Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne alt yapı üzerine kurul
muşlardır. Yapılan paylaşımda,! Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü alt yapı ve arazi bakımlarından çok yetersiz kalmış olmasına rağmen, personelinin bü
yük fedakarlıklarla yürüttüğü çalışmalarla başarılı olmaktadır. Buradaki araştırmacı ekip sağlana
cak imkanlarla çok daha başarılı hizmet üretecek kapasitededir. Konya-Hayvancılık Merkez Araş
tırma Enstitüsü Müdürlüğü arazi ve alt yapı imkanları bakımlarından iyi durumda olmakla birlik
te, araştırmacı eleman sıkıntısı çekmektedir. 

Yukarıdaki mülahazalar doğrultusunda, İç Anadolu Bölgesine hayvancılık, yem bitkileri ile 
bunlarla münavebeye girecek tahıllar dahil diğer bitkiler ve sulu şartlarda bitki yetiştiriciliği konu
larında araştırma hizmeti verecek; yeterli elemana, alt yapıya, araziye ve araç-gereçe sahip güçlü 
bir araştırma enstitüsünün oluşturulmasına ihtiyaç hasıl olmuştur. Bakanlığıma ait ilgili birimler; 
ihtiyaç duyulan enstütünün, Konya-Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü ve Konya-Bahri Dağ
daş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi müdürlüklerinin "Bahri Dağdaş Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" adı altında birleşitirilmesi ile oluşturulup hayvancılık, yem bitki
leri ile bunlarla münavebeye girecek diğer bitkiler ve sulu şartlarda bitki yetiştiriciliği konularında 
araştırma verecek tarzda geliştirilmesini tavsiye etmişlerdir. 

Konu incelenmiş; Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü ve Bahri Dağdaş Milletlerarası 
Kışlık Hububat Araştırma Merkezi müdürlüklerinin müstakil enstitüler olarak kalması, yukarıda 
belirtilen hizmetleri yerine getirecek tarzda geliştirilmeleri ve gerektiğinde imkanlarının Konya ve 
ülkemize hizmet verecek ortak projelerde kullanılması hususları kararlaştırılmıştır. Soru önergeniz
de "Konya-Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi Müdürlüğünün, Konya 
dışına aktarılmak suretiyle, kapatılması" konusundaki kaygınız yersizdir. Mesele, yukarda adı ge
çen enstitülerin kapatılıp Konya dışına aktarılması değil; bilakis Konya ve ülkemize hizmet vere
cek tarzda geliştirilmeleri ile gerektiğinde imkanlarını birleştirerek işbirliği içinde çalışmalarının 
sağlanmasıdır. 

Saygılarımla. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
11.- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Şerefıye Köyünün tohumluk 

temizleme makinası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in ya
zılı cevabı (7/6012) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Şerefiye Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Köyiş-
leri Bakam Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. 20.1.1995 . 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: 

Köyde bir tohumluk temizleme makinasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sözkonusu makinanın 
1995 yılı içerisinde sağlanması mümkün müdür? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 21.3.1995 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı:PM:823 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan.Kar.Müd.lüğünün 16.2.1995 tarih ve 7/6012 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bakanlığımızca uygulanan Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi çerçevesinde satınalınan selek

törler İl Müdürlüklerimizin ihtiyaçlarına göre tahsis edilmektedir. 
1995 Malî Yılı içerisinde selektör satın alınması gerçekleştirildiği takdirde, diğer İllerimiz ih

tiyaçları da dikkate alınarak, Kayseri İl Müdürlüğümüze selektör tahsis edilmesine çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
12. - İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, PETLAS'ın özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet 

Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6019) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı Sayın Ali Şevki Erek tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. Emin Kul 
İstanbul 

Kırşehir'de bulunan PETLAS Lastik Fabrikasının özelleştirme kapsamında bulunduğu ve bu 
fabrikaya da Nadir İmpex firmasıyla birlikte teknotex firmasının talip olduğu basında yer almakta
dır. Bu firmalardan Nadir impex'in daha yüksek teklifte bulunmakla birlikte kısa sürede hem üre
tim ve hem de istihdam kapasitesinde önemli artışları öngördüğü oysa Teknotex firmasının mevcut 
işçileri dahi muhafaza edemeyeceği bilindiği halde SHP'li Milletvekillerinin bu firmaya verilmesi 
yolunda baskı yaptıkları yine basında yer alan haberler karşısında hem Kırşehir'li de ve hem de 
PETLAS çalışanlarında büyük huzursuzluk yaşanmaktadır. 

Sorular: 
l. PETLAS'a talip olan Nadir İmpex; 
a) Ne kadar teminat göstermektedir ve bu teminatın ne kadarı nakit veya teminat mektubu ni

teliğindedir? 
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b) Teklif ettiği bedel nedir ve ödeme şartlan nasıl ve kaç yıl vadelidir? 
c),Kaç adet işçi çalıştırmayı garanti etmektedir? 

d) Üretimini ihraç etme imkanları nedir ve bu konuda teminat verebilmekte midir? 
e) Halen düşük kapasite ile çalıştrılan fabrikayı kaç yıl içinde tam kapasiteye çıkarmayı öngör

mektedir? Buna paralel olarak istihdam artırmayı garanti etmekte, midir? 
' 2. PETLAS'a talip olan Teknotex; . 

a) Ne kadar teminat göstermektedir ve bu teminatın ne kadarı nakit veya teminat mektubu ni
teliğindedir? 

b) Teklif ettiği bedel nedir ve ödeme şartlan nasıl ve kaç yıl vadelidir? 
c) Kaç adet işçi çalıştırmayı garanti etmektedir? 

d) Üretimini ihraç etme imkanları nedir ve bu konuda teminat verebilmekte midir? 
e) Halen düşük kapasite ile çalıştrılan fabrikayı kaç yıl içinde tam kapasiteye çıkarmayı öngör

mektedir? Buna paralel olarak istihdam artırmayı garanti etmekte midir? 
3. Kırşehir SHP'li Milletvekilleri, Teknotex firmasmr neden tercih etmektedirler? Bu konuda 

bir araştırma yaptınız mı? veya yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

4. Fabrika çalışanlarını dinlemeyi ve çalışanların tercihlerinin belirlenmesi yolunda bir giri
şimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir araştırma daha gerçekçi olmaz mı? Neden sade
ce SHP'li Milletvekillerine kanıyorsunuz? 

5. Özelleştirme işlemlerinin yapılmasında objektiflik ve memleket yararı ön planda değil mi
dir? Yoksa Siyasi çıkarlara mı itibar edilmektedir? ••"' ' 

6. Eylül/1989'da üretime başlayan ve 1993 yılında % 56 üretim kapasitesine ulaşan fabrika bu
gün niçin düşük kapasite ile çalışıtnlmaktadır? Ürettiği lastiklerden bozuk olduğu için iade edilen 
var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

. . " ; ' ' ••'• T . C . ; . ' ; ' . . . • ' 

' Devlet Bakanlığı 20.3.1995 

Sayı: 1635 " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa hitaben 16.2.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6019-12927/47123 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Emin Kul'un Sayın Başbakan'a tevcih ettiği 7/6019 esas sayılı yazılı so
ru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 

Soru 1. PETLAS'a talip olan Nadir İmpex; 
a) Ne kadar teminat göstermektedir ve bu teminatın ne kadarı nakit veya teminat mektubu ni

teliğindedir? 
b) Teklif ettiği bedel nedir ve ödeme şartları nasıl ve kaç yıl vadelidir? 

c) Kaç adet işçi çalıştırmayı garanti etmektedir? 

d) Üretimini ihraç etme imkanları nedir ve bu konuda teminat verebilmekte midir? 
e) Halen düşük kapasite ile çalıştrılan fabrikayı kaç yıl içinde tam kapasiteye çıkarmayı öngör

mektedir? Buna paralel olarak istihdam artırmayı garanti-etmekte midir? 

Cevap 1. PETLAS'a talip olan Nadir İmpekx; 
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a) Peşin ödediği 5 Milylon ABD Doları dışında kalan 60 milyon ABD Dolan tutarındaki bor

cu için banka kesin teminat mektubu verecektir. Hazine garantili dış borçlar içni de ayrıca 3 mil
yon ABD Dolan tutarında banka kesin teminat mektubu vermeyi taahhüt etmektedir. 

b) Teklif ettiği bedel toplam 65 milyon ABD Doları olup, bunun 5 milyon ABD Dolan'nı söz
leşme anında, 5 milyon ABD Dolan'nı sözleşme tarihinden sonraki 3 ay içinde, kalan 55 milyon 
ABD Dolan'nı ise 1996 yılı sonundan itibaren 7 yıl içinde eşit taksitlerle ödeyecektir. Taksitlere 
ilaveten yıllık % 8 faiz ödemesinde bulunacaktır. Faiz ödeyip tüm yükümlükleri de üstlendiği için 
teklifinin nakit olarak bugünkü değeri 65 milyon ABD Doları değerini korumaktadır. 

c) İlk önce 1 000 işçi çalıştıracaktır. Üretim artıkça bu sayı artırılacaktır, 
d) Firma Petlas lastiklerini, halihazırda başta İran olmak üzere Ortadoğu ülkelerine pazarla

maktadır. Yurtiçinde şimdiye kadar satışı olmamıştır. Tesisleri devraldıktan sonra üretimin % 
75'ini yurtdışına satmayı taahhüt etmektedir. 

e) Fabrikanın kapasitesini ilk yılda % 38, devam eden 5 yıl içinde de % 400 artırmayı, buna 
paralel olarak işçi sayısını 3 000'e çıkarmayı öngörmektedir. 

f) Ahi Üniversitesi için yapılacak arazi istimlaki ve tesis yapımında ödenmek üzere, T.C. Mer
kez Bankası döviz alış kuru esas alınmak kaydıyla 1.5 Milyon ABD dolan tutarında yardımı Üni
versiteye ödemeyi kabul etmiştir. 

Soru 2. PETLAS'a talip olan Teknotex; 
a) Ne kadar teminat göstermektedir ve bu teminatın ne kadarı nakit veya teminat mektubu ni

teliğindedir? 
b) Teklif ettiği bedel nedir ve ödeme şartları nasıl ve kaç yıl vadelidir? 
c) Kaç adet işçi çalıştırmayı garanti etmektedir? 
d) Üretimini ihraç etme imkanları nedir ve bu konuda teminat verebilmekte midir? 
e) Halen düşük kapasite ile çalıştrılan fabrikayı kaç yıl içinde tam kapasiteye çıkarmayı öngör

mektedir? Buna paralel olarak istihdam artırmayı garanti etmekte midir? 
Cevap 2. PETLAS'a talip olan Teknotes; 

a) Teminat olarak sözleşme anında 400 milyar TL. tutarında şirket senedini vermeyi, bunun 
yerine 6 ay içinde 300 milyar TL. izleyen 1 yıl içinde ise 350 milyar TL; olmak üzere toplam 650 
milyar TL. tutarında banka kesin teminat mektubu vermeyi ve bu tutarı ABD Doları'na endeksle-
meyi önermekte, dolayısı ile verilecek teminat tüm borcu kapsamamaktadır. 

b) Teklif ettiği bedel 80 milyon ABD Doları olup, bunu 2 yıl Ödemesiz dönemden sonra 5 yıl 
içinde eşit taksitlerle ödemeyi ve faiz ödememeyi önermektedir. Tesiste kalmasını istediği 751 ki
şi dışında işten çıkarılacak personelin kıdem-ihbar tazminatlarının İdare tarafından ödenmesini de 
istediği için teklifinin nakit olarak bugünkü değeri 47,5 milyon ABD Doları olmaktadır. 

c) İlk başta 751 kişi çalıştırmayı garanti etmekte ve yapacağı yatırımlarla istihdamı artıracak
tır. -

d) Üretimin ihraç edilip edilmemesi konusunda bir teklifi bulunmamaktadır. 
e) 5 yıl içinde 102 milyon DM tutarında yatırım yaparak kapasite ve verim artırmayı, buria pa-

relel olarak istihdamı artırmayı öngörmektedir. 
f) 18 lojman 1 üst düzey konutu ve genel misafirhane dışındaki sosyal tesislerin Ahi Evran 

Üniversitesince kullanılmak üzere Kırşehir Valiliğine tahsisini teklif etmiştir. 
Soru 3. Kırşehir SHP'li Milletvekilleri, Teknotex firmasını neden tercih etmektedirler? Bu ko

nuda bir araştırma yaptınız mı? veya yaptırmayı düşünüyor musunuz? 
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Cevap 3. Teknotes Firması, Petlas'ın yapım ve montajında taşeron olarak çalışfnış, daha son

ra da fabrikanın bakım-onanm işlerini üstlenmiştir. 

Soru 4. Fabrika çalışanlarını dinlemeyi ve çalışanların tercihlerinin belirlenmesi yolunda bir 
girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir araştırma daha gerçekçi olmaz mı? Neden sa
dece SHP'li Milletvekillerine kanıyorsunuz? 

Cevap 4. Kamu Ortaklığı İdaresi 14 Nisan 1994 tarihli yazısı ile Petrol-lş Sendikasına "Petlas 
çalışanlarının müteşebbis bir grup oluşturularak Şirketi satın alma girişiminde bulunmalanhaİin-
de, Idare'ce kendilerine gerekli kolaylık gösterileceğini" bildirmiştir. Sendika yetkilileri ile yapılan 
görüşmelerden böyle bir girişimin gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır. 5 Nisan kararlarından sonra, 13 
Nisan 1994 tarihinde tesislerin faaliyetini teminen özelleştirme amacıyla ilana çıkılmıştır. 

Soru 5. Özelleştirme işlemlerinin yapılmasında objektiflik ve memleket yararı ön planda değil 
midir? Yoksa Siyasi çıkarlara mı itibar edilmektedir? 

Cevap 5. Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirme çalıştırmalarında ülke ve Kır
şehir halkı ile Şirket çalışanlarının yararlarını maksimize etmek için tüm çalışmalar yapılmaktadır. 

Soru 6. Eylül/1989'da üretime başlayan ve 1993 yılında % 56 üretim kapasitesine ulaşan fab
rika bugün niçin düşük kapasite ile çahşıtrılmaktadır? Ürettiği lastiklerden bozuk olduğu için iade 
edilen var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

Cevpa 6. Fabrikanın malî ve teknik nitelikleri nedeniyle özelleştirilmesinde kamu yararı var
dır. 

Fabrikada üretilen lastiklerin yıllar itibariyle geri dönüş adetleri ve oranları aşağıdaki gibidir. 
Yıl Dönen Adet Geri dönüş oranı 

1990 

1991 
1992 

1993 
1994 

Bilgilerinize arz ederim. 

2 589 

3 545 
4991 
3 509 

201 

%2.16 
%2.24 . 
% 1.55 
%0.82 
% 0.08 

Ali Şevki Erek 

Devlet Bakanı 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

*1, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekıillerinin 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 sora önergesi (6/308) 

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

*5. — istanbul 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) 

*% — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/3611) , 

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

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

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

*1İV— İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleıre ilişkin 
Başbakandan sözlü sfcru önergesi (6/374) 

(*) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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SÖZLÜ SORULAR 

*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

J3^ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

14. — Nevşehir. Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber vo iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

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

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

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

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

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

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

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

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

'23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, 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 şahsm ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 
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SÖZLÜ SORULAR 

*25. — İstanbul Milletvekilli 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 - shoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

27. — Bayburt Milletvekili 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, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

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

1 • • • • • • • . 

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

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

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

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

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

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

*36. — Bilecik Milletvekili Mehmet' Sevenin, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 
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*38. — 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) 

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

40. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan somalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

411. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

42. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) , 

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

44. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

45. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

47. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

*48. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

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

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

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

— 5 — 
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52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

53. — 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) 

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

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

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

*57i — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarınajlişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*58. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba

banından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

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

*60. — 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) 

6L — 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) 

62. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*64. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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66. — 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) 

67..— istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

68. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına lilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

69. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

70. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

71. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*72. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlıı'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) • 

*73L — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

*74. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki 11 İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

*75. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

"'•76i — 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) 

77. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

78. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

79. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 
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80. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi' (6/632) 

81. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

82. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

83. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın^ Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

84. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

85. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) 

86. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

87. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

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

89. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/644) 

90. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

91. — 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) 

92. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) ; 

*93. __ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

94. __ İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 
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95. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*96. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

97. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

98. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

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

•*101. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

102. — 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) 

103 — 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) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

105. — 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) 

106. — 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) 

107. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/666) 

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

109. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 
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110. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

111. — 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) 

112. — 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 (6/67.1) 

113. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

114. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

115. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

116. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

117. _ Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

118. — Konya Milletvekili. Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

119. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) ' 

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

121. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

122. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak-. 
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) : 

123. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*124j — Bolu Milletvekili A!bbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

125. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 
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126. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

127. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

130. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

13 L — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

132. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

133. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

134. — 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) 

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

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

. 137. —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) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

139. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*140. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

141. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 
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142. —• istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet 'Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/703) 

143̂  — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

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

*145. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

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

147. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

148. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

149. — 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) 

150. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

151. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

152. — 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) 

153. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

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

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandiİ II 
H.S,'lerinİn ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskcân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 
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157. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) 

158. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

160. — Istan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

162.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

163. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

164. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

1653 — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Jetsin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

166. — Kahrarö'iamaras Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve ıskan Bakanından sözlü soru öner
i s i (6/754) ' ;//-;«-;.] 

167< — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

169. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

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

171. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 
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172. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

173. — Kauramanmarag Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

174/— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

175. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın^ Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi v& 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

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

177. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

178;, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına ilişkin- Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

179. — 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) 

180. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VIP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

181. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

182. — 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) 

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

184j| — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

185. — İstanbul Milletvekili Hal'it Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/774) 

186„ — 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) 
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187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/7.77) 

189/ — 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) 

190. — 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) 

191. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

192. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

194. — İzmir Milletvekilli Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

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

198. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

199. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

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

201. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman ilinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

202. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdeı'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 
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203. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

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

205. — 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) 

206. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

207. — 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) 

208. — 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) (i) 

209. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

210. — 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) 

211. — 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) 

212. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

213. — 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) 

214. — 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) 
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215. — Rize Milletvekili Ahmet.Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

216. — 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) 

217. — 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) 

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

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

220. — 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) 

221. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

222. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

223. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

224. —• İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki 'belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

225. — 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) 

226. — Muğla Milletvekili Ncvşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 
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227. — İzmir Milletvekili Cengiz Bıılut'un, Düzenleme ve. Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (İ) 

228. — 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) • ' 

229. — 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) 

230. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

231. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duaı-
muaa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

232. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ilo sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

233. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, .Bakanlığa, bağlı il teşkilatlarında 
gö'rovli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

234. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

235. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

236. —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) 

237. —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) 

238. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

239. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 
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240. — istanbuİ 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) 

241. — 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) (1) 

242. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü sora önergesi (6/929) (1) 

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

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

245. — 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) 

246. — Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma • 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

247* — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önerges'i (6/934) (1) 

248. —Ankara Milletvekili Hamdi Erişkin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

249. —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) (i) -

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

251. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Baj'mdırlık ve İskân ' 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 
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252j — 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) 

253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

254. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

255. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

256. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

257. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

258. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

259. — 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) 

260. —- 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) . 

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

262. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (.1) 

263/ — 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) 

264. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın Ölümıüno neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 
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265. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

266. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

267. — 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) 

268. — 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) 

269. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

270i — istanbul Milletvekili Feyzi Işbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

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

272. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

273. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

274; — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

275» — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü •soru önergesi (6/864) 

276. — 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) 

277. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere' ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

278. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

279. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 
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280. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

281« — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

282. — İstanbul Milletvekili Hal.it Dumankaya'nın; İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

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

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

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

286t — 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) 

287. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

288. — Kocaeli Milletvekili §evket Kazan'ın, TOE'nin, özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

289. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

290. — Bilecik Mületvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

291ı — 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) 

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

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

294. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 
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295. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

296. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça-
Iışarıj işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

297. —- İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

298. — Erzurum Milletvekili Abdulilalı Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/879) 

299. — Erzurum Milletvekili Abdulilalı Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet, binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

300. — Erzurum Milletvekili Abdulilalı Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

I • 
30L — Erzurum Milletvekili Abdulilalı Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 

hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 
302. — Erzurum Milletvekili Abdulilalı Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 

hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 
303. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya

yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü sonr önergesi (6/1012) (1) 
304. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 

basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

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

306. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

307,, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

308. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

309. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

310. — 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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311. — 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) 

. 312, — 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) 

313. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 

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

315. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
işlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

316. — 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) 

317. — 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) 

318. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi alur-
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

319. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

320a — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in^ Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 

, soru önergesi (6/906) 
321. — 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) 

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

323. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

324.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
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325. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

326;, — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943) 

327. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

328. — Adana Milletvekili ibrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1) 

329. — Bilecik Milletvdkili Mehmet Seven'in, MTA'nm özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

330. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

331. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) -

332. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden almış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

333. —' Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

334. — 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) 

335. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

336. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

337. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

338. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü som önergesi (6/954) 

339s — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, istanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/957) 
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340. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Iralk bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

341. — 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) 

342. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

343. — 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) (i) 

344. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

345̂  — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nıh, görevinden alman bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

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

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

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

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

350. — 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) 

351. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/966) 

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

354. _ İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ıın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (!) 

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

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

357. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

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

359. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ 11 Başkanının Büyük El'es 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1) 

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

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

362. — Ka}'serİ Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle ilçe Millî 
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 

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

364. — 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) 

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

366. — 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) 

367. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi ,(6/976) 
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368. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

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

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

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

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

373. —-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) 

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

375. — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

376. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 

377. — IBilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

378. —- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alman Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1) ' 

379; — Bilecik Mületvekili 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) 

380. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

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

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

— 28 — 



8 
SÖZLÜ SORULAR 

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

384. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/988) 

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

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

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

388̂  — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nm, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

389w — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nm, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel 'Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 

39Ö. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nm, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

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

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

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

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

395. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL - İş arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) 

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

398, — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufhı'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

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

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

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

402. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 

403. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çclebican'jn, 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) 

404.— 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) (î) 

405. — 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) 

406. .—- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz aliş - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

407- — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi 
(6/1022) 

408., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

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

_ 30 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

415. — 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) 

416. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

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

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

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

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

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

422.— Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/1038) 

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

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

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

426,, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, imam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 
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427. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

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

429. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1200) (1) 

430. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

431^ —• 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) 

432. — Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) (1) 

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

434. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

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

436. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

446.: — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 

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

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

449. — 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) 

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

451. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1276) (1) I 

452. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın,. Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 

453. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin vergi dışı! bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

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

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

456. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 
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457. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1) 

458. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

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

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

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

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

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

464. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine, ilişlkiri Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

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

466. — Isfanlbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) 

467. — tzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 

468. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

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

470. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1) 

471. •— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1) 

472. — Hatay Milletvekili Ali Uyar!ın, Teletaş'ın Özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 
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473. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1295) (1) 

474. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) 

475. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Et-Balık Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1) 

476. — Bilecik Milletvekili Mehmet' Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) 

477. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

478. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1) 

479. — 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) 

480. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1) 

481. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

482. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

483. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, askerlik görevini yerine getirirken 
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1) 

484. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) (1) 

485. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

486. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1) 

487. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 
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488. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

489. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alman üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

490. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1) 

491. — 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) 

492. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1) 

493. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

494. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1) 

495. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gay-
rimenkullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1) 

496. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 

497. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1) 

498. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

499. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

500. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Er öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1333) (1) 

501. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 

502. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1336) (1) 
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503. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1338) (1) 

504. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Hrdemir Tic A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

505. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

506. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne ikinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

507. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

508. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

509. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

510. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

511. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 

512. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

513. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

514. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.I.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

515. — İstanbul Milletvekili Selçuk'Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

516. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

517. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 
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518. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/1098) 

519. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

520. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 

521. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'ih, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 

522.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 

523. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1) 

524. —.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 

525. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin .Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1) 

526. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 

527. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Müdürünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1358) (1) 

528. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürüne ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi (6/1359) (1) 

529. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı 
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1) 

530. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363).(1) 

531. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1) 

532. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulu.t'unt Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

533.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* Bağ-Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
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534. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1) 

535. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

536. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

537. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) (1) 

538.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

539. —; Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 

540. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

541. — 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) 

542. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) 

543. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1) 

544. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin. bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1) 

545. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulıındurabilme imkânı sağlanacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1) 

546. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

547. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396) (1) 

548. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 
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549. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (1) 

550. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yatkınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) ' 

551.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Hankası Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1) 

552. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

553. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin 
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (1) 

554. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

555. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

556. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Özürlülerin isftihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

557. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1) 

558. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerineilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/1115) 

559. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

560. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1) 

561. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanlkaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

562.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

563. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1119) 

564.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1120) 
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565. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki 'bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

566. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'm, basımda «Kraliçenin büyük 
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (\) 

567. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

568. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

569. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

570. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1) 

571. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1407) (1) 

572. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.KjB.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1) 

573. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

574. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

575. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Balkanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

576. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

577. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basma malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

578. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve.lslkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

579. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğiu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
«Kararname Skandali» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1409) (1) 

580. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru Önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

581. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 
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582. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

583., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1135) 

-584, — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1) 

585. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru - öner
gesi (6/1412) (1) 

586. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölü'nün korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) (1) 

587. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

588. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

589. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE 
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1416) (1) 

590. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, izmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

591. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında «Çiİler'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1418) (1) 

592*,—- İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

593, — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141) 

594. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

595.,— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/1144) 

596̂  —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (1) 

597. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1420) '(1) 
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598.— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

599. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'iri, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1) 

600. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuş-
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

601. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

602.— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) .,, 

603. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

604. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

605. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

606. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi^/1425) (1) 

607. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler , Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154) . " , . • ' 

608. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

609. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli İl Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1426) (1) 

610. — Hatay MilletVekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1) 

611. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Almanya'da çalışan işçilerimizin tasarruf
larının Türkiye'de değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1428) (1) 

612. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

— 43 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

613. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nca DC-9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1) 

614. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, îzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) 

615. •— Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, T.S.E. Genel Sekreteri hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) (1) 

616. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1) 

617. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

618. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1) 

619.— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

620. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

621. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararlan ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

622. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

623. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1) 

624. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniyc Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1) 

625. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

626. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1) 

627. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

628. •— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

629. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkam hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1440) (1) 
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630. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

631.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

632. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

633. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

634. —îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1219) 

635. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

636. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

637. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

638. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

639. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

640. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

641. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

642. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

643.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

644. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 

645. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

646. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 
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647H — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

648. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 

649. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) 

650. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir İlinde,yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

651^— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

652. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

653. —- İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan' sözlü soru önergesi (6/1238) 

654. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

655;, •— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

656. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletme
leri, Murgul İşletme Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1456) (1) 

657., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

658. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru-önergesi (6/1458) (1) 

659. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Büyükşehir Beledir 
yesi tarafından yurt dışından getirilen otobüslere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1459) (1) 

66Ö.1— İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, yolsuzluk olaylarına adı karışan 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1460) (1) 

661. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'iri, T.H.Y. tarafından doğıtılan pas 
biletlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1461) (1) 

662. — 'Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen ihra
cat kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (1) 

663. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, AG'IK tarafından Erzurum'a 
bir heyet gönderileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1463) (1) 
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664., — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Sheraton Oteline iliş
kin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

665. — istanbul Milletvekili Halit Dnmankaya'nın, Marmara Üniversitesi Has
tanesinde tesettürlü hanımların refaketçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1464) (1) 

666. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gençlere ve ev hanımlarına 
verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1465) (1) 

667. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı ha'bere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

668. — 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) 

669. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) . ' - . . ' • ' 

670. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, haftalık bir dergide yayınlanan «Si
gortada Vergi Oyunu» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1467) (1) 

671 i — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248) 

672. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış. kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1249) 

673. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 

674;, — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Murgul Bakır İşletmeleri Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (1) 

675. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, otobüs ve minibüslerde emniyet 
kemeri zorunluluğu getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1470) (1) 

676d — 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) 

677. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığın özelleştirme kapsamı
na alınan kuruluşlarına ilişkin Sanayi ve . Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1471) (1.) ' 
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678. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

679. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

680. — 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) 

.681. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, THY'nin Erzurum seferlerinin 
azaltılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) (1) 

682. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KİT'lere alınan personel sayısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1472) (1) 

683. — Konya Milletvekili Abit Kıvrak'ın, israil ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1473) (1) 

684. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

685. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1474) (1) 

686. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Avrupa'da çalışan işçilerin 
Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1475) (1) 

687. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, yabancı basında yer alan 
bir demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1476) (1) 

688. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

689. — Erzurum Milletvekili Rıza Müf tüoğlu'nun, Avrupa Birliği ile yapılacak 
Gümmk Birliği Anntlaşmasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1494) (1) 

690. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kuruluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1495) (1) 

691. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nrn, Kartal SSK Hastanesinde ya
pılan ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü som önergesi (6/1496) (1) 

692. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Özelleştirilen kuruluşlardan elde 
edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1477) (1) 
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693. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

694. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'ın, İzzet Baysal Üniversitesinde pro
fesörlüğe yükseltilen bir öğretim görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1497) (1) 

695. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259) 

696. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

697. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

698. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) 

699. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'ın yaptığı ihalelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1498) (1) 

700. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) 

701. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Samsun Havalimanı ile Sincan 
Tüneli ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önnergesi (6/1499) (1) 

702. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nın İstanbul New-York 
seferlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1500) (1) 

703. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, üniversitelerin Arapça öğret
menliği bölümlerinden mezun olan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1501) (1) 

704. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381) 

705. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergS borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

706. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383) 

707. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcfnın, Azerbaycan'daki Türk Büyükelçili
ği Eğitim Ataşeliğinde görevli öğretmenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1384) 
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708. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385) 

709. — Konya Milletvekili Mustafa'Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386) 

710. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) 

711. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin'Başbakandan'. 
sözlü soru önergesi (6/1388) 

712. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) 

713. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın; Devlet Personel Rejimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390) 

714,, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ferdî spora ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1391) 

715. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

716. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Sıvas'y Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393) 

717. —.İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

718. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1395) , -

719. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesii (6/1441) 

720. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ve Istı-' 
ranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

721. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

722. — istanbul Milletvekîrrimren Aykut'un, geçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

723. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 
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724. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1446) 

725. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, kayıp olduğu ileri sürülen bazı 
kişilere ilişkin içimleri Bakanından sözlü sorıi önergesi (6/1447) 

726. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkiler Başkan
lığında görev alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448) 

727. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

728. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından da
ğıtılan takvime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) 

729. — îzrhir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının 
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerges'i (6/1451) 

730. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Ovası Projesi'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1452) 

731. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Çeçeriistan'a yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

• 732. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

733. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın dokumacılık sektörünün sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1455) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

. 1 . — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2S — Türkiye Radyo -Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S.'Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) . •' ' 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5. — Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları'(1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve ilgili Medidelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil §ıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993) 

10. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1 /576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Jandarma Teşkilat, Görev ye Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma-
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31,12.1993) 

X 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı §ü'krü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 15.— Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

— 53 — 
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17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (Ş. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 18. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S, Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 20. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî ihracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek DeVletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan -Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtceibe Alptemoçitı ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1.3.1995) 

X 21. —Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23s — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

24< — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoglu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (İ/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (î/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Jki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu .(1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 20i) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'm; 
'Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

30.•— 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanım ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1 /815) (S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi : 24.1.1995) 

X 31. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerü ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

32. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.2.1995 Tarihli ve 
4073 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderme Teskeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/834, 3/1757) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

33. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

34. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

X 35.— Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (İ/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

36. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

37. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
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Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 38. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Ha'kkında Kanun Teklifi ile izmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

39. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

40. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlü, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağitma tarihi : 2.7.1992) 

41. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

42. —: Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev-
şehu Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

43. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

44. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993) 
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45. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir. Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4J930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapora (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

46. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (Si Sayısı : 321) (Dağılma tarihi : 2.4.1993) 

47. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

48. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

49. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı "Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 50. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

.51;, — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26,1.1993) 

X 52. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 nci Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Rapora (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2,1993) 

54. — Çocuk Mahkemelerinin Kumlusu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

— 57 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN.GELEN DİĞER İŞLER 

55. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi. Hakkında Kanım Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

56. — Çeşitli Kanım ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81)'(Dağıtma'tarihi : 14.5,1992) 

57. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 

Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

58. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra-

. çoru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

59. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.İ969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

' 60. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'm, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

61. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun .31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ye Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S.. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

62. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yanın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun .Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/155) (S. Sayısı: 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

63. — Trabzon Milletvekili Kemaleüin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli vo 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma vo 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 
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64. _ Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'mıtı, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

65. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S/ Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üacü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma -tarihi : 215.1992) 

, 67. — Kırıkkale Milletvekili Abdıırrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Rapora (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

68. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, .4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S, Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

69. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S.. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

70. — Nevşehir Milletvekili Mehmet El katmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rap o nı (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9,1992) 

71. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri iç Hizmet Kanununun 3-i üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

72. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

73| — İstanbul Milletvekili Sabri özlürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecckondula-
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rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu .Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi. : 5.10.1992) 

74. -— İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kânununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) . . . . . . 

75. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Mallı Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

76. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

,77,, — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

78. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

79,, — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

80. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

8,1', — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

82. — Elazığ Miletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 
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83. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

84. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

85. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmes'ine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapcm 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

86. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

87. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

88. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

89. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) ^0m&m< 

92. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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93. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

•95. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli vo 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağılma tarihi : 16.2.1993) 

96.—- Hatay Milletvekili Mehmet Dönen*in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

97. —•Aydın. Milletvekili Nahit Menteşe'nin,. 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) • 

98. ~ Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

99. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

100. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

101. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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102. — iki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473). (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S, Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 323) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

105. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

106. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

107, —Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma.tarihi .: 13.4.1993) 

108„ — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

109. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (i/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

110. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

i l i . •— Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Milletvekilleri, il Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

112. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

113. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madclo ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
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ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

114.— Konya Milletvekili'Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
tik Defa Memur, İşçi, Geçici tşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

115. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

116. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar,.Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu' Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

117. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapom (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

118H — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Haikkmda Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

119. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

120. —- Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

121̂  — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) V 
X 122. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

123. — Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
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Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

124. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm tmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : -544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 
X 125. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

126. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

127. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

128. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

129. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

130. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

131. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

132. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) . 

133. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 
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134. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ye Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

135« — tcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

136. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

137. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) | 

138. — İş Mahkemelerinin Kumlusu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) !• • 

139. —' Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ye Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

140. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

141.— Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye 'işletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

142,, — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

143, —' Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Pİan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

144. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
.komisyonları raporları {t/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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145. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayış; : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. — Şrrnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nıh Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

149. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

150. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

151., — Antalya, Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

152. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 153. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmliş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :. 
28.3.1994) 

154. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

155. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479)" 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 
X 156. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 

Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 

— 67 — 



7 
KANUN; TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

.. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER : 

İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

157. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

158. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

159. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

160. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/İ004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

161. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

162.. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

163. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 
X 164. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

165. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S, Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

166. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
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167.• — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

168. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

169. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemşek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : .3.10.1994) 
X 170. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda

ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

171. 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

172. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

173. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

174. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi : 19.İ0.1994) 
X 175. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-
de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 176. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

177. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 
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X 178. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

179. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
tlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 180. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.İl.1994) 

X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) ' 

X 183. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 184.— Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 185. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 186. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : .14.11.1994) 
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azefbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
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X 189. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

190. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

192. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 
X 194. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli

ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 195. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

196. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S, Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1 /762) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 199. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
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İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

200. — İstanbul Milletvekili Salbri öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

201. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

202. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsck, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kamın Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve.Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

203. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl Özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğraya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 204. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.İ995) 

X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine ilişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 206. — Türkiye' Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 207 —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri.ve Plan ve Bütçe komisyonlar; raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
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X 208. — Türlüye Cunıhurîyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Planı ve Bütçe komisyonları ra
porları (11699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

209 — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

210. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

211. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olaralk Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

214» — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) . 

X 215. — Edirne Mületvdkili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

216 — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 

X 217. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
vo Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

— 73 — (89 uncu Birleşim) 



7 
. KANIJN TASARI YE TEKLfflPI,ERlYLE . 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

218. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)' . 

219. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

220.'-.— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 221. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapora (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi.: 20.3.1995) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Aracında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

226. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitini Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 
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227. —: Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı : 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. —• Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

229. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

I -

230. -— Edirne Milletvekili Hasan Basrr Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

231. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; 'Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğmdan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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