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I -GEÇENTUTANAKOZETI „A. „„„ 
304:305 

II. - GELEN KÂĞITLAR 306:311 
III. - YOKLAMA 312 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 312 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 312 

1. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat'ın Sorgun İlçesinde 
meydana gelen grizu faciasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'ın cevabı 312-117 

2. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 
meydana gelen olaylara ve bunlarla ilgili yayınlara ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 317:324 

3. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Alman Parlamentosu İçiş
leri Komisyonunda Türkiye üzerine yapılan genel görüşmeye ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün cevabı 324:328 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 328 
1. - İstifalarla boşalan bakanlıklara yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaş

kanlığı tezkeresi (3/1788) 328 
2. - Ankara Milletvekili Bilâl Güngör'ün, (10/212) Esas Numaralı Mec

lis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/432) 329 
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3. - Tokat Milletvekili Güler tleri'nin, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu ve 

İçişleri Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/433) 329 
4 . - Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, (6/957) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/434) 330 

5. - (10/21,47) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1789) 330 

6. - (10/38, 43, 44,46) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1790) 331 

7. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Gelibolu Yarımadasının Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifinin (2/1221) doğrudan günde
me alınmasına ilişkin önergesi (4/435) 332*337 

8. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, 1580 Sayılı Nüfus Kanununun 
15 inci Maddesini Değiştiren 3080 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Tadiline 
İlişkin Kanun Teklifinin (2/563) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/436) 337:338 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 329 
1. -Devlet Bakanlığına atanan Aysel Baykal'ın andiçmesi 329 
V.-SORULAR VE CEVAPLAR 338 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 338 

1.-îİstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandmlması ve Matrah Artınmı ile İlgili Kanunun hedeflerine 
ulaşıp ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 338:340 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklannm 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Ba
kanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlannm bulunup bulunmadığına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 340 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 340 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklannm 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 340 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 340 

6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergisini ödemediği iddia 
edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 340 

7. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/365) , 3 4 0 
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8. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 

milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/366) 340 

9. - istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
"Yüzsüzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı İsmet Attila'nin cevabı (6/377) 340:342 

10.-istanbul 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) 342 

11. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, personel atamaları hakkın
da basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) 342 

12. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Irak vatandaşı olan Mesut 
Barzani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/422) 343 

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

14. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 343 

15. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin cevabı (6/466) 343:345 

16. -Aydın Milletvekili CengizAltınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 
yılı içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 345 

17. - 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) 345 

- 18. - istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne 
balıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/500) 346 

19. -istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sanyer-Rumeli Feneri Kö
yü Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/501) . 3 4 6 

20. - 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) 346 

21. - 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) 346 

22. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel 
gereçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 346 
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23. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantı
da kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/510) 3 4 6 

24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde te
lefon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/516) 3 4 6 

25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 3^6 

26. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese 
Müdürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 346 

27. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevinin 
çevreyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/522) 3 4 6 

28. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Bingöl PTT Başmüdür
lüğünce alman geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/535) 347 

29. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Bingöl Sağlık Müdür
lüğü tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) ' ' • 3 4 8 

30. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 348 

31. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme 
suyu ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/556) 348 

32. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 348 

33. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/715) 349 

34. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanı
mında karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/567) 349 

35. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödeme
yenleri açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/720) 349 

36. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/575) 349 

37. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/721) • 349 
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38. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğü

ne yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 349 
39. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından son

ra Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/578) 349 

40. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kilise
lerde Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/583) 349 

41. -Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Persone
li açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 349 

42. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un sağlık meslek yüksekokulların
dan mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanlann tayinlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 349 

43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, 
reklam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/591) 349 

44. - 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) 349 

45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahat
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 349 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere 
yapılan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 350 

47. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 
üncü Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin 
alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 350 

48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel so
runlarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 350 

49. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel 
hizmet tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 350 

50. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdür
lerinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/604) 350 

51. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin devlete olan ver
gi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) ' 350 

52. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyat
larını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 350 

53. - 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) 350 
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54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirke
te yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/795) 

55. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından ve
rilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve be
lediye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/797) 

57. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) 

58. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

59. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan 
sevgisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Ba
kanından sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/612) 

60. - istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nuh, Tekel tarafından yapılan 
üzüm mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin cevabı (6/617) 

61. - istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki 
metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

62. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner ser
maye işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

63. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen 
bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

64. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneği
nin hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) 

65. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında ya
kalandığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/623) 

66. - Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde diri görevlilerinin fa
izle ilgili açıklamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
cevabı (6/625) 

67. - İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve diğer ilçe belediyeleri hakkındaki il idare Kurulunca alınmış lüzumu muhake
me karan olup olmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

68. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/815) 

69. - İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i An
kara'dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

70. - istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru, önergesi (6/628) 

- 3 0 0 -



T.B.M.M. B : 9 1 2 8 . 3 . 1 9 9 5 O i l 

Sayfa 
71. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 

Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 357 
72. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siya

sî mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/632) 357 

73. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulama
lara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 357 

74. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında . 
yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 357 

75. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 357 

76. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastane
sinde bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/636) ' ' 357 

77. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekih'in, Yoncalı Hastanesine 
atanan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/638) 357 

78.-Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastane
sine Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/639) 357 

79. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Has
tanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/640) 358 

80. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim ya
pılan belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına,ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (6/642) 358:360 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 361 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne 

ait tüm marinalardaki gümrük işlemlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4880) 361 

2. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurtdışı seyahat
lerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı 
(7/5804) 3 6 2 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, havaalanlarının V.İ.P. bölümün
den faydalanan kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet 
Köstepen'in yazılı cevabı (7/5838) 363:365 

4. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, yurtdışına burslu olarak gönderi
len öğrencilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5851) • , : : 365:367 

5. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajan
sının faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın yazılı cevabı (7/5878) 367:371 

6.-Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bakanlıkça Afyon'a yapılan yatı
rımlara ilişkin sorusu ve Ulaştırrna Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı 
(7/5900) 372 
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7. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Dereşimli Köyü 
camiine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nİn yazılı cevabı 
(7/5994) 3 7 3 

8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Felahiye-Acırlı Köyü 
camiinin onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazı
lı cevabı (7/5995) '374 

9. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-A.Potuklu 
Köyü camiine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı ce-
vabı (7/6002) 374 

10.-İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, PETLAS'ın özelleştirilmesine iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in yazılı cevabı (7/6023) 375:378 

11. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Cumhurbaşkanı ve Başba
kan tarafından silah hediye edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Na-
hit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6054) 37g 

12. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı 
derneklere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/6057) 379 

13. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayscri-Develi-Y.Borandere 
Köyünün eğitim sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/6067) 379 

14. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kızıldere 
Köyünün lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/6068) 380 

15. - Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin basında yeralan "Denizde 
Skandal!" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün'ün 
yazılı cevabı (7/6074) 381-383 

16. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Halitbeyö-
ren Köyünün ilkokul binası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nev
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6092) ^ 383 

17. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Han Köyü 
ilkokuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/6093) 3 8 4 

18. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-B.Kömar-
mut Köyünün ortaokul ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6094) 

19. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Olukkaya 
Köyü İlkokuluna ilişkin soruşu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ce
vabı (7/6095) 

20. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Türkiye'ye giriş yapan Cezayirlilere 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6104) 386 

21. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, müteahhitlik karnesi alan mil
letvekillerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoglu'nun 
yazılı cevabı (7/6105) 387 
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22. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, görme özürlü bir işçinin 
emeklilik başvurusuna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulha-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/6109) 

23. - istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, bazı emniyet mensuplarının 
halka karşı sergilediği saldırgan tavırlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6111) 

24. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Yağlıpınar 
Köyünün ağaçlandırılmasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin 
yazılı cevabı (7/6122) 

25. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pmarbaşı-Karakuyu 
Köyünün ortaokul binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/6123) 

26. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Yağlıpınar 
Köyü ilkokulunun onarımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6124) 

27. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Yeregeçen 
Köyü İlkokulu ve öğretmen lojmanı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6125) 

28. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-B.Gürleğen 
Köyü İlkokulunun onarım ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6126) 

29. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Alayinli Kö
yü İlkokulunun onarım ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6127) 

30. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; 
- Kayseri-Sarıoğlan-Burunören Köyünün, imam-hatip ihtiyacına, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Yeregeçen Köyünün imamevi ihtiyacına, 
- Kayseri-Tomarza-Süveğenler Köyünün cami lojmanı ihtiyacına, 
- Kayseri-Pınarbaşı-A.Barandere Köyünün imam-hatip evi ihtiyacına, 
- Kayseri-Tomarza-Çayanlı Köyünün imam evine, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Y.Karagöz Köyünün imam evi inşaatına, 

- Kayseri-Pınarbaşı-Kayaaltı Köyünün cami, imam-hatip lojmanı ve Kur'an 
Kursu ihtiyacına, 

- Kayseri-Pınarbaşı-Demirciören Köyünün imam-hatip evi ihtiyacına 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı 

(7/6130,6129,6131,6045,6132,6064,6063,6044) ' 

31. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Antalyaspor-Gençlerbirliği futbol 
maçı sırasında meydana gelen bir olaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Er
dem'in yazılı cevabı (7/6357) 

32. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, alkollü içki üreten fabrikalara 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/6383) 

————— n> ———— 

- 3 0 3 -



T.B.M.M. B:91 28.3.1995 0 : 1 
I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'taki sınırötesi 

harekâtına; 
İstanbul Milletvekili Engin Güner, Birleşmiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Haftasına; 
Manisa Milletvekili Yahya Uslu da, Ege ekici tütün piyasasına, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Fransa'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönüşüne kadar, Millî Eği

tim Bakam Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi ile, 

KKTC Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Onur Borman 
ve beraberindeki Parlamento Heyetinin ülkemize davet edilmesine; 

5 Mart 1995 tarihinde Moldova'da yapılacak olan Gagavuz Türklerinin yasal statüsünü belir
leyecek "Gagavuz Yeri Özel Hukukî Statü Yasası" referandumuna gözlemci olarak katılacak mil
letvekillerine; 

İlişkin Başkanlık tezkereleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Artvin Milletvekili Süleyman Hatihoğlu'nun, (6/659), (6/630); 
Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, (6/1375), (6/1478), (6/1432), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 
Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 19 arkadaşının, Sivas İlinin ekonomik ve sosyal sorun

larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/233) Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alaca
ğıve öngörülmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 2Û1, 
18 inci sırasında bulunan 691, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
30 uncu sırasında bulunan 763, 
S. Sayılı, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda 

hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
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Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Tasansınm (1/744, 2/1095) (S. 

Sayısı: 798) maddeleri üzerindeki görüşmelere devam edildi; 4 üncü maddenin oylanması sırasın
da, Genel Kurulda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

28 Mart 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.13'te Birleşime son verildi. 
Kamer Genç 

. Başkanvekili 
Abbas İnceayan Işılay Saygın 

Bolu izmir 
Kâtip Üye Kâtip üye 

..®-
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

24.3.1995 CUMA 
• • . - R a p o r 

1. - Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasınm ve Kullanımının Ya
saklanması ve Bunları İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıt
ma tarihi: 24.3.1995) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. -Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TOFAŞ hisselerinin özelleştirilmesiyle ilgili iha

le komisyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.3.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan'ın, THY'nın Gaziantep-İstanbul seferlerine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6446) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.1995) 
2. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6447) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.1995) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Çelik'in, Çorum-Bayat-Çay Köyünün telefon, ihtiyacına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6448) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.1995) 

4. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı Köyünün belediye 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6449) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.3.1995) 

5. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Köprübaşı Köyünün ilkokul tu
valeti ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6450) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17.3.1995) 

6. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kızılhan Köyünün cami ihtiya
cına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6451) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.1995) 

7. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Köprübaşı Köyünün boğaihti-
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6452) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17.3.1995) 

8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı Köyünün orman kö
yü kapsamından çıkarılmasına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6453) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 17.3.1995) 

9. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı Köyünün sağlık 
personeli ve malzeme ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6454) (Başkan
lığa geliş tarihi : 17.3.1995) , ' 

10. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Ayşepınar Köyünün ebe ihtiya
cına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6455) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.1995) 

11. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Yenice Köyünün kadastro çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6456) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.3.1995) ' 

12. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kızılhan Köyünün telefon 
santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6457) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17.3.1995) 
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13. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı Köyünün telefon 

şebekesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6458) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17.3.1995) 

14. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarıoğlan-Ömerhacılı Köyünün yol so
rununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6459) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.3.1995) 

15. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Bünyan-Ekinçiler Köyünün içme suyu 
ve yol sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6460) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.3.1995) 

16. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Yenice Köyünün yol ve kanali
zasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6461) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.3.1995) 

17. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Ayşepmar Köyünün kanalizas
yon, .içme suyu, elektrik trafosu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6462) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.1995) 

18. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı Köyünün içme su
yu ve köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6463) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.3.1995) 

19. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Gelibolu'nun Arıburnu mevkiindeki 
bazı arazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6464) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.3.1995) 

20. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Doğu ve Güneydoğu'da kullanılmak üzere alı
nan helikopter ve kara muharebe araçlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önerge
si (7/6465) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.1995) 

21. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, geçici köy korucularına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6466) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.1995) 

22. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, yıllık petrol üretimi ve tüketimine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6467) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.3.1995) 

23. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Doğu ve Güneydoğu'daki jandarma ve polis 
karakolları ile lojmanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6468) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.3.1995) 

24. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Bakanlığın yatırım ve hizmetlerine ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6469) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.1995) 

25. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, işe alınan ve işten çıkarılan personele ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6470) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.1995) 

26. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Gayrisafi Millî Hâsılaya ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/6471) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.1995) 

27. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, boşaltıldığı iddia edilen köy ve mezralara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6472) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1995) 

28. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6473) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1995) 
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29. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Güneydoğu'da görev yapan asker ve polislere 

ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6474) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.3.1995) 

30. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, gözetim altında iken işkence gören ve kaybo
lan şahıslara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6475) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.3.1995) 

31. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Elazığ İli Yazır Beldesi Sağlık Ocağının sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6476) (Başkanlığa geliş tari
h i : 20.3.1995) 

32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Aydın-Buharkent-Yukan Savcılı Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6477) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 20.3.1995) 

33. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, yabancı düşmanlık firmalarına hazırlatılan özel
leştirme raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6478) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.3.1995) 

34. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına ilişkin Çevre 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6479) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1995) 

35. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasının Arsin Orga
nize Sanayii Bölgesine taşınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6480) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.3.1995) 

36. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Ziraat Bankasının Gümrük Birliğini destek
leyen ilanlar verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6481) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 21.3.1995) 

37. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, TRT Genel Müdürüne ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/6482) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1995) 

38. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Basın, özel TV kuruluşları ve bunlara bağlı 
ticarî şirketlere verilen kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6483) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 21.3.1995) 

39. -Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasını satın alan fir
maya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6484) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1995) 

40. -Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, test edilmeyen bir ilacın ithal edileceği iddiasına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6485) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1995) 

41. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri ve Pınarbaşı Toprak Mahsulleri Ofisi de
polarındaki arpa stoklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6486) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1995) 

42. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gübre Sanayiine verilen bayiliklere ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6487) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.1995) 

43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, son olaylarda MİT'in yıpratıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6488) (Başkanlığa geliş,tarihi: 22.3.1995) 
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27 .3 .1995 PAZARTESİ 

Teklifler 

1. - Balıkesir Milletvekili Ekrem Ceyhun'un; 42 Sayılı Kanuna Göre Emekliye Sevk Edilen 
General, Amiral ve Albaylarla İlgili Kanun Teklifi (2/1356) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.3.1995) 

2. - Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin ve 10 Arkadaşının; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1357) (İçişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.1995) 

Sözlü Soru Önergesi 
1.-Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Kıbrıs Rum Kesimi'nin A.B.'ne üyelik için yap

tığı başvuruya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.3.1995) ; 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gümrük müdürlüklerine partizanca atamalar 

yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6489) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 22.3.1995) 

2. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, MİT'nın istihbarat raporlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/6490) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.1995) 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Petrolofisi A.Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/6491) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.1995) 

4. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Emet Belediye Başkanına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6492) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.1995) 

5. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Van ve Bursa ilindeki belediyelere yapılan yar
dımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6493) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.1995) 

6. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, serbest muhasebeciler ve serbest malî müşavirler
le ilgili Maliye Bakanlığı Tebliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6494) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.3.1995) 

7. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, TRT'deki bir haber programında Sivas olayları 
hakkında yapılan yorumlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6495) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 22.3.1995)' 

8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman SSK Hastanesinin yatak ve uzman doktor 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6496) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22.3.1995) 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından he
diye edilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6497) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 22.3.1995) 

10. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Tatvan'a bağlı Sallıca Köyü ve Özekli Mezrasından 
göç edenlerin barınma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6498) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.3.1995) 

11. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da terör nedeniyle bo
şalan yerleşim birimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6499) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 23.3.1995) 
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12. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis-Hizan'a bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin 

İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6500) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.1995) 
13. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, F-4 uçaklarının modernizasyonu projesine ilişkin 

Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6501) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.1995) 

14. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, sözleşmeli personel ve memur ücretlerine İlişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6502) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.1995) 
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28.3.1995 PAZARTESİ 

Teklif 
1. - Manisa Milletvekili Tevfık DikerMn; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir 

Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1358) (Millî Savunma ve Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23,3.1995) 

Rapor 
1. - 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 89 uncu 

Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı.: 804) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) (GÜNDEME) 

. »ıı 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum. 
III-YOKLAMA 

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

.' ' i • 

(Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden evvel, üç arkadaşımın gündem dışı söz talebi vardır; kendilerine söz ve

receğim, 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat'ın Sorgun İlçesinde meydana gelen grizu 

faciasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gür-
kan'ın cevabı 

BAŞKAN - Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon, Yozgat'ın Sorgun İlçesinde meydana 
gelen grizu faciasıyla ilgili olarak Yüce Meclise bilgi arz edecekler. 

Buyurun Sayın Orhon. 
MAHMUT.ORHON (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri-; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Sayın Başkana, acımızı paylaşmak için söz verdiği için, ayrıca teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle, Yozgat'ın Sorgun İlçesi Madsan Kömür İşletmesinde hayatını kaybeden maden 

şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara, en kısa zamanda iyileşmesi için, 
acil şifalar diliyorum ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. 

26.3.1995 günü saat 14.45 civarında ocakta grizu veya töz patlaması olmuş, vilayete ve bakan
lığa anında bilgi verilmiş; ilk anda, karşısında bulunan, Yeniçeltek Kömür İşletmesinden gelen 
ekiplerin çalışmalarıyla, madenden, 9'u yaralı, 2'si ölü olmak üzere 11 kişi çıkarılmıştır. 

Daha evvel, buraya, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ruhsat verilmediği, kapatıldığı; bila-
hara, siyasî baskıyla, tam işletme ruhsatı olmayan, usulsüz, bir nevi kaçak çalışma yapılmasına göz 
yumacak tarzda ruhsat verildiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili müdürlüklerin bu
na göz yumduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, patlama sırasında, tahlisiye cihazı, gaz maskeleri, kar
bondioksit ölçüm sistemi ile haberleşme ve alarm sistemlerinin bulunmadığı iddia olunmaktadır. 

Tabiî, bu bizim iddiamız değil, bu, vatandaşın iddiası; aynı zamanda, CHP Genel Sekreteri, 
bugünkü Hükümetin bir kanadının Genel Sekreteri Sayın Keskin'in iddialarıdır. Sayın Keskin'in 
gazetelere yansıyan beyanatını aynen okuyorum: "Ocakta çalışan işçilerin sigortasız ve sendikasız 
olduğunu, işverenin de çok para kazanma hırsı yüzünden iş güvenliği sağlanmadığını anlatan Kes
kin, bu aymazlık, vurdumduymazlık ve özensizlik sonunda 46 vatandaşımız yaşamını yitirdi dedi. 
CHP Genel Sekreteri Keskin, patlamanın meydana geldiği ocakla ilgili olarak, İş güvenliği müfet
tişlerinin iki kez rapor hazırladıklarını; birinci raporda, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde altı ay 
içinde, ikinci raporda ise, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, ocakların dört ay içinde kapatıl-
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ması gerektiğinin belirtildiğini söyledi. Keskin, işverenin, müfettiş raporuna yaptığı itirazın bilirki
şi incelemesi sonunda kabul edilerek, madenlerde hayatî tehlike olmadığı yolunda hazırlanan ra
porla, mahkemenin, ocakların çalışmasına izin verdiğini kaydetti. Bu olayla, bilirkişi kurumunun 
nasıl yozlaştığının bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Keskin, Türkiye'de her şey, yapanın ya
nma kâr kalıyor; bu ocaklarda tehlike yoktur diye olumlu rapor verenin, bunun hesabını vermesi la
zım diye konuştu." 

Kim Hükümet; sizsiniz! Hükümetin ortağı kim; sizsiniz! Şikâyet eden kim; sizsiniz! Üç gün 
evvel olan olayda, hiç acı duymadan bu beyanatı veren bu Hükümetin ortağının, bunların üzerine 
niçin gidilmediğini, bugüne kadar -24 Ocak 1994 tarihinde rapor verildiği halde- nîçin gidilmedi--
ğini bugünkü Hükümete sorması gerekmez mi?! Efendim, sörulacakmış... Bunu da mı Anavatan 
yaptı?!. 

Efendim, bunların, en kısa zamanda incelenerek, hemen kanun önüne çıkarılması gereklidir. 
Tabiî, bu olayla ilgili olarak anında Sayın Kaymakama ve Sayın Valiye bilgi verilmiş; Sayın Kay
makam ve Sayın Vali harekete geçerek, bu olayda, bürokratik çarkın en kısa zamanda hızlandırıl
masına uğraşmış... , 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) - \ 

BAŞKAN- Devam edecek misiniz Sayın Orhon? 

MAHMUT ORHON (Devamla) - Devam-edeceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Lütfen bitirin efendim; buyurun. 
MAHMUT ORHON (Devamla) - ...olayın olduğu anda, Sayın İçişleri Bakanına ve Sayın Ça

lışma Bakanına telefon ederek, gerek yaralıların acilen hastanelere ulaştırılması gerekse acil yar
dım ekibinin erkenden getirilmesi için talepte bulunmuştur; ancak, ne İçişleri Bakanlığı ne de Ça
lışma Bakanlığı helikopter gönderilmesine rıza göstermemiş; saat 16.00'da havanın kararmasından 
dolayı helikopterlerin gece hareket edemediği bildirilerek, Valinin talepleri geri çevrilmiştir; ancak, 
bundan bir gün sonra; yani, 32 saat sonra, Sayın Enerji Bakanı, vatandaşlarla görüşmek için, aynı 
saatte -saat 17.00 civarında- helikopterle oraya intikal etmiştir. Özellikle dikkatinizi çekiyorum, 
olaydan tam 32 saat sonra, saat 17.00 civarında, Hükümet, helikopterle buraya geliyor. 37 kişi ölü
yor; ama, Hükümet 32 saat sonra orada ve vermedikleri -karanlık, helikopter çalışmaz dcdikleri-
helikopterle geliyor, saat 17.00'den sonra da, aynı bakan, aynı helikopterle geri dönüyor. Bu da, Sa
yın Hükümetin, bu konuya bakışında ne kadar vurdumduymazlık içinde olduğunu.göstermesi ba
kımından çok önemlidir. • 

BAŞKAN - Sayın Orhon, lütfen toparlayalım efendim. 
MAHMUT ORHON (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Son çıkarılan 21 cesetle birlikte buradaki ölü sayısı 37'ye ulaşmıştır. Kurtarılanlardan 9'u ya
ralıdır, bunlardan 2'si ayakta tedavi edilmiştir, 4'ü Kayseri Devlet Hastanesinde yatmaktadır, diğer
leri de dışarıda bulunmaktadır. Bu olaydan 30 saat sonra, CHP Grubundan da, seçim otobüsüyle, 
seçime gider gibi, bir ekip gelmiş ve burada, sözde inceleme yapmıştır. Tabiî, CHP'lilerin Yozgat'a 
ve Yozgatlıya verdiği değeri, ben çok iyi biliyorum. Sayın bakanların, böyle bir olayda, 37 kişinin 
ölümüne gelmeleri; Yozgat'ta 37 kişi ölmüş, önemli değil; onların yanaklarını öpmelerini zaten dü
şünmüyorum; çünkü, CHP'nin sayın bakanlarının, birisinin yanağını öpmesi için, Eskişehir'de ve 
Yozgat'ta yaptığı gibi... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Allah'tan kork; ayıp, ayıp! Oraya bir heyet gönderdik... in
sanî duygularla gönderdik. 

MAHMUT ORHON (Devamla) - Evet, vatandaş bunları söylüyor. 
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BAŞKAN - Sayin Orhon. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Niye istismar ediyorsunuz bu konuyu?! 
MAHMUT ORHON (Devamla) - İstismar etmiyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bu olaydan dolayı; siz rahatsız değil misiniz, arkadaşlarım 

rahatsız değil mi, ben rahatsız değil miyim? 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Sayın Başbakanın oğlu olsaydı orada, gösteri yapmak için 

uçak da kaldırırdınız, helikopter de... 
BAŞKAN - Sayın Orhon... 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Helikopter de giderdi, uçak da... 
BAŞKAN - Sayın Orhon, sözünüzü kestim! 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Sayın Başbakanın oğlu gösteri yapmıyor orada. 
BAŞKAN - Sayın Orhon, mikrofonu kapattım! 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Burada, kaybedilen 37 can var, 37 ölü var. 
BAŞKAN - Sayın Orhon... 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Burada, ağlayan, bağrı yanan 37 ana var, ana!.. 
Hani anaydınız, hani bacıydınız?!. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
Eğer, ana olsaydınız, oradaki ana gibi bağrınız yanar, bağrınızı yırtardınız! 
BAŞKAN - Sayın Orhon ... 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Eğer, bacı olsaydınız, oradaki bacı gibi... 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, beni dinler misiniz!.. 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Özür dilerim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, özür dilemeniz kâfi değil; ben, size gereken müsamahayı gösterdim... 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN - ... ama, buna rağmen bitilmediniz. Sözünüzü kestiğimi ifade ettim; yine, devam 

ediyorsunuz. Meclis kürsüsünde bu şekilde devam edemeyiz. Lütfen, son cümlenizi söyleyiniz. 
Son cümleniz için mikrofonu açıyorum... Lütfen... 
Buyurun. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) - Sayın Başkan, bırakın konuşsun. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun da ben idare edeyim... Müsaade buyurun... 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Sayın Başkanım, heyecanımı mazur karşılayınız; ortada 37 

ölü var... 
BAŞKAN - Efendim, acınıza katılıyorum ; ama, usulü de aşamam. 
Buyurun. 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Bunun yanında, yaralılar vardır; 37 ölü hâlâ ocaktadır. O 

ocağın başında, gözlerini ocağın kapısına dikmiş aileler vardır, bacılar vardır, karılar vardır, ağla
yan çocuklar vardır. 

Mademki bağlamam gerekiyor, son olarak, şunu açıkça bilmenizi istiyorum: Bugün, bu kol
tuklara ne kadar sarıhrsanız sarılın, vatandaşın yanında olmadığınız sürece, bu koltuklar, bir gün 
altınızdan mutlaka gidecektir. Acilen, ailelere yardım etmeniz, bilesiniz ki, görevinizdir; hiç olmaz
sa, bunu hatırlayınız. Sizden, yardım değil, görevinizi yapmanızı istiyoruz. 

Yüce Meclise ve Yüce Türk Miletine saygılarımı sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından al-
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kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Orhon. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın 
Aydın Güven Gürkan cevap verecekler. 

Bir dakikanızı rica ediyorum Sayın Gürkan. 

Yüce Meclisin malumları olduğu üzere, Sayın Gürkan, bu görevine dün başladılar ve Hükü
mette görev alan sayın yeni bakanların, görev aldıklarına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, henüz, 
Yüce Mecliste okunmadı, Yüce Meclise bu konuda bilgi verilmedi; fakat, Yüce Meclise, bu konuy
la ilgili yazı intikal etmiştir, Meclis Başkanlığının da, durum, malumudur. Bu nedenle, İçtüzüğü
müzden kaynaklanan zorunluluk nedeniyle ve gündemin akışı içerisinde, biraz sonra, sayın yeni 
bakanların görevlendirilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacaktır; ama, böyle 
önemli bir konuda, Yüce Meclisi, Hükümet adına cevapsız bırakmamak için, bu kaydı da düşerek, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Aydın Güven Gürkan'a söz veriyorum. (ANAP sırala
rından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

Buyurun efendim. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Centilmen Başkan... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 26 Mart Pazar günü saat 14.30 ci
varında, Madsan adlı özel bir şirket tarafından işletilmekte olan bir kömür ocağında bir patlama 
olmuştur. Bu patlamadan, Yozgat Valisi saat 15.30'da haberdar edilmiştir. Sayın Vali, kendince bu 
patlamadan doğan göçüğün oluşturacağı işlemleri yapabilmek için, tertibat alarak, kaza mahalline 
saat 17.00'de intikal etmiştir; ama, büyük bir ihtimalle grizuya dayalı bir patlama olduğu için, Sa
yın Valinin sağlamış olduğu araç-gereç ve ekipler işe yaramaz bir durumda kalmıştır. Bunun üze
rine, Valilik, İçişleri Bakanlığıyla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıyla, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığıyla temas ederek, Çayırhan ve Yeniçeltek İşletmelerinden uzman kurtarma ekip
leri getirtmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ekipler, saat 21.00'de patlama yerine, göçük yerine varmışlardır. 21 
kişiden oluşan ilk ekibin helikopterle, geceleleyin nakli mümkün olmadığı için, bu ekip, ancak ka
rayoluyla buraya ulaşmıştır ve olaydan 6 saat sonra, uzman ekipler, kurtarma çalışmalarına başla
yabilme fırsatını elde etmişlerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, saat 23.00'te müfet
tişlerini göndermiş ve müfettişler, 02.00'de oraya vararak, durumu incelemeye almışlardır. 

Sayın milletvekilleri, büyük bir üzüntü ve yeisle ifade ediyorum ki, ülkemizde, ne yazık ki sık
ça rastlanan patlama ve göçük olaylarından birinin daha sonucunda, 37 yurttaşımızı kaybetmiş bu
lunuyoruz, 13 yurttaşımız, bu göçük ve patlama olayı sonucunda yaralanmışlardır; bu yurttaşları
mızın tedavileri yapılmıştır ve şu anda, yaralı olarak hastanede tedavi gören hiçbir yurttaşımız yok
tur. Ancak, bir mucize olup da göçükten birkaç yurttaşımız kurtarılmaz ise -ki, bu kurtarma, ger
çek bir mucize anlamına gelir- ne yazık ki, üzüntüyle ve yeisle ifade ediyorum ki, bu göçük ve pat
lama olayında 37 yurttaşımızı, maalesef, kaybetmiş bulunuyoruz. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza 
Tanrı'dan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı duygularımı ifade ediyorum. 

Patlama gecesinden itibaren, cesetleri çıkarmayla ilgili çalışmalar, elden geldiğince aralıksız 
sürdürülmüştür. Ancak, zaman zaman, küçük göçme olayları ortaya çıktığı için, çalışmalara ara ve
rilmiştir. Ben, sabah, göçük mevkiindeydim, yani Sorgun İlçesindeydim ve kaza mahallindeydim. 
O saatte, cesedi bulunan işçi sayısı yalnızca 12 idi. Biraz önce. Vali ile yaptığım temas sonucun
da öğreniyorum ki, çıkarılan ceset sayısı 25'e ulaşmıştır; ne yazık ki, 12 ceset henüz daha göçük al-
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tındadır. Uzman ekipler, bu cesetlere ulaşabilmek ve bu yurttaşlarımızın cesetlerini ailelerine tes
lim edebilmek için çalışmalarını sürdürmektedirler; büyük bir olasılıkla, akşama kadar, göçük al
tında hiçbir yurttaşımız kalmayacaktır ve cesetler ailelerine teslim edilecektir. Bunu ifade etmek 
zorunda kalmış olmaktan, gerçekten, derin bir yeis ve keder duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu işletme, gerçekten problemlidir ve bir özel şirket işletmesidir. Bu iş
letme, üçbuçuk yıl içinde, Bakanlığımızın müfettişleri tarafından 9 kez denetlenmiştir. İlk kez 
30.12.1991 tarihinde denetlenen bu işletmede 9 noksan bulunmuş ve bu noksanların giderilmesi is
tenmiştir. 27.5.1992 tarihinde yeniden denetlenmiş, bu işletmede noksanlıkların ll 'e çıktığı görül
müş ve bunun üzerine, işletme, yeniden uyarılmıştır. 25.11.1992 tarihinde yeniden bir denetim ya
pılmış ve görülmüştür ki, işletme, kendisine bildirilen noksanlıkları gidermemekte ısrar etmekte
dir. Bunun üzerine "işi durdurma" kararı verilmiş ve işletmenin çalışması durdurulmuştur. 

Durdurma kararından sonra yaptığımız denetlemelerde -ki, 4 denetleme'yapılmıştır- ne yazık 
ki, işletmenin, müfettişlerce öngörülen eksiklikleri gidermediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, işlet
menin faaliyete geçmesine izin verilmemiştir; ancak, 10.5.1994 tarihinde, işveren, Sorgun Asliye 
Hâkimliğinden -iş mahkemesi olarak- yürütmeyi durdurma kararı almış ve işletmenin yeniden fa
aliyete geçmesi sağlanmıştır; ancak, Yüce Meclise ifade etmek isterim ki, patlama, mahkemenin 
kararıyla açılmasına izin verilen ocakta değil, onun yanında olmuştur; ama, mahkemenin, işi dur
durma kararını kaldırmış olması, işvereni, eksikli ve noksanlı olarak bu faaliyetlerini yürütme ko
nusunda, ne yazık ki cesaretlendirmiştir. 

En son, 14.12.1994 tarihinde iş müfettişlerinin yaptığı denetimde, eksikliklerin giderilmediği 
yeniden görülmüş, işletme, son kez uyarılmıştır. Ne yazık ki, bu uyarının gerekleri yerine getiril
meden beklenilen olmuş ve patlama sonucunda 37 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. 

Şimdi açıkça söylüyorum; Çalışma Bakanlığının müfettişleri, büyük bir duyarlılıkla işin pe
şindedirler. Her kim ki sorumludur -ister işveren, ister başkaları» ister denetim görevlerini yerine 
getirmeyen Çalışma Bakanlığı personeli- herkimin, bu patlamanın olması sonucunda, 37 yurttaşı
mızın kaybı nedeniyle ihmalleri, kusurları, zaafları görülmüştür; mutlaka, haklarında idarî ve cezaî 
her türlü takibat yapılacaktır. 

Ancak, sorumluların bulunması, acıların giderilmesi için yeterli değildir, Yaptığımız tespitle
re göre, burada çalışan işçilerimiz sigortalıdırlar, sigortasız işçiye rastlanmamıştır. Bu, hiç değilse 
küçük bir'tesellidir; çünkü; hiç değilse önemlice bir kısmına maaş bağlanması mümkün olacaktır. 
Sabah, Sorgun'da, işveren, bana, ayrıca, orada çalışan işçilerin, özel bir sigorta şirketine, iş kazası
na karşı 600 milyon liraya sigorta ettirildiğini söyledi. Bunun doğru olup olmadığını şu ana kadar 
öğrenemedik; işveren, orada, gerçekten tepki içerisinde olan işçilerimizi teskin etmek için mi bunu 
söyledi, yoksa gerçeği mi söyledi, şu ana kadar tespit edemedik; araştırmalarımız sürüyor. Eğer, 
gerçekten işçilerimiz 600 milyon Türk Lirasına sigorta edilmişlerse, bu da, maddî zarar içine düşe
cek, maddî sıkıntı içine düşecek insanlarımızın acılarının giderilmesinde, zararların giderilmesinde 
olumlu bir katkı olacaktır. Ancak, bu konuda, henüz, daha, sağlam ve sağlıklı bir bilgiye sahip de
ğiliz, doğru olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. 

Bugün, Bakanlar Kurulu, yaptığı toplantıda, yurttaşlarımızın uğradığı zararların giderilebilme
si sorununu, önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısında yeniden görüşme kararı aldı. O yurttaşla
rımızın yaralarını sarabilmek için ne mümkünse yapacağız, sorumluların ortaya çıkarılabilmesi için 
ne mümkünse yapacağız. \ 

Ben, bugün oradaydım; Valiye ve kurtarma ekiplerine sordum, Hükümetten^ benden, Parla
mentomuzdan bu aşamada istediğiniz bir şey var mı dedim, hayır, kurtarma faaliyetleriyle ilgili 
olarak, her türlü ihtiyacımız karşılanmıştır, hiçbir sıkıntı yoktur dediler. Yurttaşlarımızın cenaze-

- 316 -



T.B.M.M. B : 9 1 2 8 . 3 . 1 9 9 5 0 : 1 
leri, düzen içinde, maddî yardım da sağlanarak, memleketlerine gönderilmektedir. Cesetlerin çıka
rılması işlemi sürmektedir. Müfettişlerimiz, orada, yüksek bir duyarlılıkla -varsa- sorumluların bu
lunması için gayret göstermektedir. Eğer, Meclis olarak, Hükümet olarak, sorumluların ortaya çı
karılması ve cezalandırılması için yapılması gerekli bir şey çıkarsa, bunu da Yüce Meclisin bilgi
sine sunacağız. 

Tekrar, Yüce Meclisimize ve iş kazasında kaybettiğimiz insanlara başsağlığı dileklerimizi ifa
de ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

Biz de, Meclis Başkanlığı olarak, bu elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Tan-
rı'dan rahmet, yakınlarına -başsağlığı dileklerimizi bir kere daha sunuyoruz. 

2. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, İstanbul Gaziosmanpaşa 'da meydana gelen olaylara 
ve bunlarla ilgili yayınlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam Necmettin Cevheri 'nin 
cevabı 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündem dışı, ikinci sırada, Çorum Milletvekili Sayın Ce
mal Şahin, İstanbul'da meydana gelen olaylarla ilgili bir görüşme yapmak istemişlerdir. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) - Sayın Başkan, saym milletvekili arkadaşlarım; konuşmama baş
lamadan önce, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, kısa bir süre önce, İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana ge
len terör olayları sonunda 20'ye yakın vatandaşımız -bir iddiaya göre 21 kişi- hayatını kaybetmiş, 
bunun yanında pek çok vatandaşımız da mal yönünden zarara uğramıştır. Ben, bu terör olayları so
nucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum; 
ayrıca, hâlâ bugünlerde hastanelerde tedavileri süren vatandaşlarıma da Tanrı'dan acil şifalar dili
yorum. 

Sayın milletvekilleri, aslında, konuyla ilgili -bir hayli zaman geçti; bir anlamda güncelliğini 
yitirdi denilebilir- bugüne kadar da söz almadım; ancak, radyo ve televizyonlarda, bu olayla ilgili, 
hâlâ, pekçok açıkoturum düzenleniyor; basınımızın hâlâ konusunu oluşturuyor. Pekçok köşe yaza
rımızın ve çizerimizin, İstanbul olaylarını çeşitli yönlerden eleştirmeye devam ettikleri yazılarını 
biliyorsunuz; sizlerin de malumlarıdır. 

Şimdi, aslında, beni bu kürsüye çıkaran, Yüce Meclisin huzuruna çıkaran temel neden, üzüle
rek belirteyim ki, radyo ve televizyonlarımızda, birkısım vatandaşlarımızla ilgili, sori derece yanlış 
bulduğum, tarihi tamamen çarpıtan, tarihin geleneklerine aykırı, Türk Milletinin geleneklerine ay
kırı, tarihî sürecine aykırı duygu ve düşüncelere yer verilmiş olmasıdır. Bunlara karşın, bir cevap 
teşkil eder nitelikte değil, belki onlara ışık tutarım, belki onlara yardımcı olabilirim ve yapılan bu 
yayınlar ya da açıkoturumlardaki yanlış bilgilendirmeleri ortadan kaldırırım, onlara yardımcı olu
rum düşüncesiyle huzurunuzu işgal ettim. 

Aslında, kavram olarak bile, insanlar, çok kez, konuşurlarken tereddüt ederler; kavram olarak, 
Alevî vatandaşlarımız, Sünnî vatandaşlarımız diye ayırım yapılır ve böyle konuşmalara devam edilir. 
Bu, belki de, meselenin kamuoyunda iyi anlaşılması bakımından faydalı olabilir; aksi halde, bu iki 
kavramı kullanmazsak, yapılacak konuşma çok soyut olur. Herkesin kendisine göre bir anlam (bir 
mana) vermesi açısından, ben de, bu geleneklere uyarak, Alevî ve Sünnî vatandaşlarımız diye bahse
deceğim; ama, özellikle, bu konuda bir hata işliyorsam, Yüce Kuruldan peşinen özür diliyorum. 
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Sayın milletvekilleri, bin yıldır bu topraklar üzerinde, ulus olarak birlikte yaşıyoruz. Bu bin 

yıllık süreç içerisinde, elbette, her millette olduğu gibi, tarihin derinliklerinden gelen ayaklanma
lar, savaşlar, kırımlar gibi pek çok olayın olduğunu biliyorsunuz; ama, ben, bu ve buna benzer olay
ları, hemen her milletin tarihini incelediğimiz zaman meydana gelen olaylar olarak değerlendiriyo
rum. Tarihin derinliklerinde olan hangi olayın temelini incelerseniz inceleyiniz, bunlann özünde 
bir Alevî-Sünnî çatışması olmadığı görülür. 

Aynı noktadan hareketle, açık ve net söylüyorum ki, istanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Gazi Ma
hallesinde cereyan eden olayların özünde de bir Alevî-Sünnî çatışmasının olduğu söylenemez, bu
nu kimse ileri süremez. O halde ne oluyor bu; şu oluyor: Takdir edersiniz ki, bir tarafta provoke 
edilen insanlar var, bir tarafta provokasyon yapan gruplar var. Bu provokasyonu yapan insanlar, 
Türkiyemizin hemen her yerinde yaptıkları eylemlerine konu teşkil edebilecek, kendilerince başa
rılı sayılabilecek ne varsa onu kullanırlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesine giderler; orada, malum, 
hâlâ devam eden çatışmaların özü, Kürtlük-Türklük olayı... Aslında, özünde, Kürtlük ve Türklük 
olayı diye baktığımız zaman... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edecek misiniz efendim? 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) - Aslında, onu da özünde incelediğiniz zaman, yine, bin yıllık ta

rihî süreç içerisinde birlikte yaşamış Türk-Kürt kardeşlerimizin bir çatışmasının söz konusu olma
dığı görülür. 

Aynı ihsanlar, terörden medet umanlar -ki, ortak amaçları aynıdır, ona biraz sonra değinece
ğim- bazı yerlere giderler, sağcılık-solculuk düşüncesiyle çelişkiler yaratırlar ve çatışma çıkarırlar; 
diğer bir yere giderler, laik-antüaik çatışmasını çıkarırlar; işte, diğer bir yere de giderler, Alevî-
Sünnî çatışmasını çıkarırlar; diğer bir yere giderler, işçi-patron davasını çıkarırlar; ama, ortak amaç 
değişmez. Ortak amacın çatışma çıkarmak suretiyle, vuruşma çıkarmak suretiyle kendilerine yan
daş bulabilmek ve bin yıldır bu topraklar üzerinde birlikte yaşamış olan insanların aralarına fitne 
sokmak suretiyle, vatanımızın, milletimizin ve devletimizin geleceğini menfi yönde etkileyen, onu 
parçalamaya yönelik eylemler olduğu, özünde, açıkça meydana çıkar. 

Hemert burada, olayın vahamet derecesi ne olursa olsun, bu oyuna, o mahallede yaşayan Ale
vî vatandaşlarımızın da, Sünnî vatandaşlarımızın da gelmediğini memnuniyetle belirtmek isterim. 
Olaylardan sonra, adı geçen yere gittim, üç gün süreyle araştırma yaptım, orada her etnik gruptan, 
her mezhepten insanlarla konuştum ve bu mutluluğumu orada yaşadım: Bütün bunları Yüce Mec
lise arz etmekte yarar gördüm. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu olayların özüne değinmeden önce, başlıklarıyla da olsa, bil
ginize sunmayı faydalı gördüğüm bazı olayları anlatacağım. Demin arz ettiğim üzere, Türkiye'de 
bin yıllık süreç içerisinde niçin bir Alevî-Sünnî çatışmasının söz konusu olamayacağını izah etme
ye çalışacağım. 

1.- Bir kere, bin yıllık bir toplum, bir ulus bilincine ulaşmış Türk Milletinin, bin yıl birlikte ya
şamanın getirmiş olduğu deney ve tecrübesi vardır. Alevîsiyle Sünnisîyle her çeşit etnik ve mez
hepsel gruplardaki insanlarımızın, aynı apartmanda yaşadıkları, aynı sokakta iç içe yaşadıkları bi
linen bir gerçektir. Hal böyle olunca, bin yıllık deneyime dayanan bir toplumun birbirini boğazla
ması düşünülemez. 

2.- Bir kere, vatanımız tek. Bu vatanın bölünmesini ve parçalanmasını, teröristlerin dışında, 
aklı başında hiç kimse tasvip edemez, hiç kimse böyle bir eylemin yanında olamaz, onu içine sin
diremez. 
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3.- Eğer, manevî dediğimiz dinsel nitelikler, mezhepsel çatışmayı gerektiriyorsa, ben, yine, 

Türkiye'de bin yıllık süreç içerisinde neden bir mezhep çatışmasının da olamayacağınrarz etmek 
istiyorum. Niçin; bir mezhep çatışmasının meydana gelebilmesi için, bir anlamda, bu ulusu oluştu
ran bireylerin, ayrı ayn dinlere mensup, ayrı ayrı peygamberlere mensup, ayrı ayrı kitaplara men
sup, ayrı ayrı geleneklere mensup olması gerekir. (RP sıralarından alkışlar) 

Oysa, Yüce Meclisimizin tüm üyeleri ve bizleri burada dinleyen tüm vatandaşlarımız da tak
dir ederler ki, bizim, ulus olarak -bugün 62 milyonuz, inşallah yarın 100 milyon olacağız- Peygam
berimizin dışında, Hazreti Muhammed Mustafa'nın dışında bir peygamberimiz yok; Hazreti Kur'an 
dışında bir kitabımız yok; Tanrı'da, tevhidde birlikteyiz; aynı kıbleye yönelerek ibadetlerimizi ya
pıyoruz; aynı çatının, aynı bayrağın altında yaşıyoruz ve aynı devletin topraklarında aym bilinçle 
yaşıyoruz. 

O halde, bu ne biçim bir şeydir ki, aynı vatanın topraklan üzerinde bin yıl beraber yaşamış bu 
toplumun, aynı kitabın, aynı örf ve geleneklerin, aynı peygamberin, aynı bayrağın, aynı ezanın bir
leştirdiği ve aynı İstiklal Marşıyla bin yıldır yoğrulmuş gelmiş bu milletin mezhep çatışması olsun 
ve insanlar birbirlerini mezhep nedeniyle boğazlayabilsin. 

Ben, huzurunuzda, bunları bu şekilde iddia edenleri, bu olayı, Batı emperyalizminde olduğu 
gibi ya da orada iddia edildiği gibi "bir mezhep çalışmasıdır" şeklinde yorumlayanları kınıyorum 
ve huzurunuzda, onları ispata davet ediyorum. (DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralarından alkış
lar) 

Şimdi, provokatörlerin, olaylarda provokasyon yaparlarken, çok kez, insanları birbirine düşür
mede, çok hassas olan Alcvîlik-Sünnîlik konusunu kullandıklarını biliyoruz. Özellikle, 1968'den 
bugüne kadar cereyan eden olayları incelediğimiz zaman, bu ve buna benzer olayları da ilk defa ya
şamadığımızı görüyoruz. Biliyorsunuz, daha önce Erzincan'da bir Sünnî köyümüz yerle bir edilmiş, 
pek çok vatandaşımızın mal ve can güvenliği ortadan kalkmıştı. Hemen onun akabinde Sivas'ta, bir 
Alevî köyümüz, yine teröristlerce yerle bir edilmiş, yakılmıştı. 

Burada ortak amaç belli, burada da -ne yazık ki- aynı oyun oynanmış; ama, memnuniyetle be
lirteyim ki -hepiniz de biliyorsunuz- Erzincan'da olduğu gibi, Sivas'ta olduğu gibi, Çorum'da oldu
ğu gibi, Kahramanmaraş'ta olduğu gibi, 1968'den bugüne kadar olduğu gibi, halk, bu provokas
yonlara gelmemiş ve teröristlerin düşünceleri -çok şükür- kursaklarında kalmıştır; bundan sonra da 
kalacağından benim hiç şüphem yok. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, Genel Kurulca da alkışlarla tasvip olan güzel konuşmanızı kesmek 
istemiyorum; ama, İçtüzük beni zorluyor, lütfen toparlar mısınız. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Efendim, bilginize sunmayınrzu ettiğim ya da faydalı gördüğüm bir diğer konu da, Alevî va
tandaşlarımız üzerinde yazılan senaryolardır. " • ' . . ' 

Çeşitli televizyon kurumlarımızda hemen her gün, her hafta açıkoturumlar yapılıyor; bunları 
duyuyorsunuz. Ben, bu konuda Alevîlerle ilgili getirilen bazı tanımlama hatalarının, kendimce uy
gun gördüğüm bazı izahlarını bilgilerinize sunmayı uygun görüyorum. 

Bir kere, Alevî toplumumuzun, diğer mezhep mensuplarında olduğu gibi, Hazreti Kur'an dışın
da bir kitapları söz konusu değildir. (DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralarından alkışlar) Hangi 
vatandaş grubumuza sorarsanız sorunuz, alacağınız tek cevap, Kitap; o da Hazreti Kur'an'dır; bu bir. 

İki: Yine hangi mezhep mensubuna sorarsanız sorunuz, Hazreti Peygamberimiz Muhammed 
Mustafa'nın son peygamber olduğu, son nebi olduğu, onun dışında bir peygamberliğin söz konusu 
olmadığı cevabını alabilirsiniz. 
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Yine, kıble hususunda da ortak noktalarımız vardır. Oniki İmam ve Peygamberimizin devamı 

olan ehlibeyt -ki, Peygamberimizin soyudur- hususunda da hiçbir tereddüt yoktur. Bütün vatandaş
larımız namazlarını kılarlarken, namazlarının sonunda, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya ve 
onun ehlibeytine salavat getirirler; salavat getirmeden, hiç kimse namaz kılmaz, ibadet etmez. Bun
lar, bilinen gerçeklerdir.(DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralanndan alkışlar) 

Şimdi, hal böyle iken, özünde Islamm dışında bir akım olmamasına, İslamın dışında bir yaşam 
biçimi olmamasına, hiç kimsenin İslamın dışında bir iddiası olmamasına rağmen, maalesef, Alevî 
vatandaşlarımızı, tamamen islam dışı kural ve kaidelerle izah eden bazı yazarların, bazı çizerlerin/ 
bazı insanların meydanda kol gezdiğini de -üzülerek belirteyim- görüyoruz. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Onlar ateist! 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) - Kesinlikle bilesiniz ki, bunlar ateistlerdir ya da marksistlcrdir. 
(DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) Ateistler ve Marksistlerin 
dışında, hiç kimse, Alevîliği kendince yörumlayamaz, başka bir kaba, başka bir yalana çekemez. 

Ben, burada, vatandaşlanmı uyanyorum; kahvehanede konuşurken, otobüste seyahat ederken 
ya da radyoda, televizyonda herhangi bir açıkoturum sebebiyle birilerini dinlerken bir şeye dikkat 
etmelerini diliyorum; bu söylenen şey, kitabımız Hazreti Kur'an'da yer alıyor mu almıyor mu; Pey
gamberimizin hadislerinde yer alıyor mu almıyor mu, Peygamberimizin sünnetlerinde yer alıyor 
mu almıyor mu ona bakmak lazım. Eğer, saydığım bu üç kıstas içerisinde Alevîlerle ilgili bu söy
lenenler yer almıyorsa, kesinlikle bilesiniz ki, bunu iddia edenler ya Ateisttirler ya da Marksisttir-
ler.( DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralarından alkışlar) 

"Alevîlik, Anadolu'ya has bir yaşam biçimidir" ya da "Alevîlik, folklorik bir yaşam biçimidir" 
ya da böyle resmen " Alevîlik, ateistliktir" ve hatta daha ileri gidilerek, Hazreti Ali Efendimiz gi
bi cihanşümul bir insan için "ateisttir" ve gene Türk büyüklerinden Hacı Bektaşi Veli Efendimiz 
için " ateisttir " iddialan vardır. 

Ben, burada kesinlikle söylüyorum, gerek Hacı Bektaşi Veli Efendimiz için söylenen gerekse 
Hazreti Ali Efendimiz için söylenen "ateisttir "yolundaki iddiaları şiddetle reddediyorum ve bun-
lan, milletin huzurunda protesto ediyorum. ( DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralarından "Bravo 
" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkanım, bir de üzerinde durduğum şu konuyu özellikle işleyerek konuşmama son ve
receğim. Bu teröristler, eylemlerini yaparlarken -hani " şeytan âlimdir " derler ya; doğru, şeytan 
âlimdir, şeytanın âlim olduğunu Kur'an yazıyor, Kitabımız yazıyor- öyle metotlar kullanırlar ki, 
şeytanın bile aklına gelmeyecek âlimlikler yaparlar. Bunlar, kesinlikle, şeytana uyan şeytanlardır; 
yani, iki ayaklı şeytanlardır.( DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Bakın, insanda sevgi plmalıdır, saygı olmalıdır; siz, Alevîlik denilen yüce kavramı, İslam dı
şı kurallarla (kaidelerle) izah ederseniz ve hele hele arkasından da tek tarif olarak " Alevîlik, Haz
reti Ali ve ehlibeyti sevmektir, oniki imamı sevmektir "gibi bir tarifin içine girerseniz, hatanın bü
yüğü kendiliğinden meydana çıkar. 

Bu ne biçim şeydir ki, hem Hazreti Ali'yi seveceksiniz hem ehlibeyti seveceksiniz hem oniki 
imamı seveceksiniz; ama, arkasından da ateist olacaksınız...01ur mu böyle şey; böyle şey elbette 
olmaz değerli milletvekilleri. Niçin olmaz; çünkü, Alevîler namaz kılmaz, Alevîler oruç tutmaz, 
Alevîler hacca gitmez yolundaki iddialar da, yine aynı şekilde, ateistler ve Marksistler tarafından, 
Alevîler için yapılmış çirkin bir iftiradır ve Aleviler için yapılmış en büyük saygısızlıktır. (DYP, 
ANAP, RP, MHP ve BBP sıralanndan alkışlar) 
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"Alevîler namaz kılmaz" diyenlere şunu hatırlatıyorum: Hazreti Ali Efendimizin camide na

maz kılarken şehit olduğunu tarih kitaplarında hiç okumadınız mı; hiç okumadılar, mı bu insanlar?.. 
(DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Peki, dahası var: Oniki İmamımızdan Hazreti Hüseyin'in, insanları hâlâ bugün ağlatan, hâlâ 
bugün sızlatan çok feci bir Kerbela faciası sonunda şehit olduğunu biliyorsunuz. Şehit olacağı son 
gün, yakınlarından hayatta kalanları topluyor "son namazımızı kılacağız; bugün, dedem Resulul-
lah'ı gördüm, hep birlikte şehit olacağız; gelin, hep birlikte son namazımızı kılalım" dediği zaman, 

. içlerinden itiraz edenler oluyor ve "ya Hüseyin, nasıl olsa biraz sonra şehit olacağız, artık, kılaca
ğımız namazların bir önemi olur mu" dediklerinde, şehitlerin şehidi Hazreti Hüseyin aynen şöyle 
söylemiştir: "Siz ne sanıyorsunuz; biz burada namaz için, Hazreti Kur'an'ı ve İslamı ayakta tutmak 
için şehit olmaya geldik." (DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Dahası var: Peygamberimizin "benim vücudumun yansıdır" dediği Fatıma Anamız son nefe
sini verirken, yanındakilere "bir ibrik getirin, aptes alıp namazımı kılacağım, belki, Cenabı Allah, 
ben kelime-i şahadet getirirken ruhumu alır" diye Tann'ya yalvarıyor. Gerçekten öyle oluyor; Fa
tıma Anamız aptesini alıyor, namazını kılıyor, kelime-i şahadet getirirken ruhunu Tann'ya teslim 
ediyor. 

Şimdi, soruyorum bu ateist ve Marksistlere: Siz, nasıl, utanmadan, Alevîlere namaz yoktur, 
aptes yoktur diyebilirsiniz?.. Utanmıyor musunuz tarihin bu gerçeklerinden?.. (DYP, ANAP, RP, 
MHP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Peygamberimizin pek çok hadisinde görüyoruz ve anlıyoruz; bugün ateistlerin Marksistlikle 
suçladıkları imamların serdarı Hazreti Ali Efendimiz ve ehlibeyti için, bakın, Peygamberimiz bir 
hadis-i şerifinde şöyle diyor: "Ey insanlar, benim ehlibeytimin ye Oniki imamımın ve onların so
yunun faziletleri şu karşıda gördüğünüz Uhud Dağı kadardır. O Uhud Dağının altın olduğunu dü
şünelim. O altını siz, ufak ufak kesip para gibi harcasanız, o Uhud Dağı biter; ama, benim ehlibey
timin fazileti bitmez" diyor.* Utanmıyor mu bu insanlar, bu kadar ortada olan tarihî gerçekler, ha
dislerle, Kur'an ayetleriyle sabit olduğu halde bu insanlara iftira etmeye? 

"Efendim, Kur'an değişmiştir..." Bakın, bu da ateistlerin iddiası. "Ey Alevîler, bu Kur'an sizin 
Kur'anınız değil, Kur'an değişmiştir. Niçin değişmiştir: Çünkü ehlibeytle ve Oniki imamla ilgili 
olan ayetler Kur'an'dan çıkarılmıştır." Böyle diyorlar. Onlara şunu hatırlatıyorum: Bu Kur'an'ın de
ğişmezliğini, bizzat Kur'an'ın kendisi söylüyor. Yüce Allah, Kur'an'ın bir ayetinde: "Ya Muham-
med, sen tasa etme, bu Kur'an'ın bizzat bekçisi biziz, koruyucusu biziz, o bizim teminatımız altın
dadır" demiyor mu? (DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Madem Kur'an değişmiştir, o halde neresi değişmiştir; bunu söylemek zorunda değil misiniz? 
Hayır; dikkat ediniz "Kur'an değişmiştir" derler; ama, Kur'an'ın neresi değişmiştir, onunla ilgili ola
rak size bir tek ayeti örnek gösteremezler. 

Ben burada açıkyüreklilikle tüm vatandaşlarıma söylüyorum, Alevî vatandaşlarıma söylüyo
rum; ola ki ateist olan Sünnî vatandaşlarımıza da söylüyorum: Kur'an'ın bir tek harfi değil, bir tek 
noktası dahi değişmemiştir. (DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Eğer değişmişse, o değişikliği iddia edenlerin bunu açıkça ortaya koyması lazım. Ama ne yazık ki, 
fitnelik, bazı kişilerin mayasına çok daha yakındır, orada kök salabiliyor. 

Bu çevrelerin içerisinde -ben bunu söylerken, münhasıran Alevî ve Sünnî vatandaşlarımı kas
tetmiyorum- inanan insanlar olur, inanmayan insanlar olur; din duyguları zayıf insanlar olur, çok 
güçlü olan insanlar olur; bunlar, Hıristiyan olabilir, Sünnî olabilir, Alevî olabilir; her dinde, her 
mezhepte bu tip insanlar çıkar, onu belirtiyorum; ibadet eden insanlar, her mezhepte, her dinde çı-
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kabilir; ibadet edenler olur, etmeyenler olur; Tanrı'ya inananlar olur, inanmayanlar olur; benim so
runum bu değil. Ben, inanmadıkları halde, birkısım vatandaşlarımızı kendi pis emellerine alet eden 
insanlar için konuşuyorum. Yoksa, inanmıyormuş; benim davam o değil. Ben her yerde söylüyo
rum: Vatandaşlarımızdan birisi -biliyorsunuz, ismine gerek yok, zabıtlara geçmesini istemiyorum-
toplumun karşısına çıkıp "ben, inançsızım, Tanrı'ya da inanmıyorum, benim namazımı sakın kıl
mayın, Kıble istemem, beni götürün yakın" diyor. Bir anlamda bu tip insanlara saygı duyulabilir; 
ama, inanmadıkları halde, bunu deme cesaretini kendisinde bulamayan; ama, özünde Müslüman 
olan, özünde Kur'an'ın dışında kitabı olmayan, özünde Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın 
dışında peygamberi olmayan insanları diline dolayarak, kötü emellerine alet edenlere, istismarcıla
ra benim sözüm. Benim sözüm istismarcılara; yoksa, buna inanırsınız, yaparsınız, benim sorunum 
o değil. 

Bir çirkin olayı da söyleyeyim... 
BAŞKAN - Sayın Şahin, güzel konuşmanızda maksat hâsıl oldu efendim; lütfen, toparlayın 

ve bitirin. 

CEMAL ŞAHÎN (Devamla) - Tamam efendim, bitiriyorum. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Tarihî bir konuşma Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, onun için müsaade ettim, 15 dakika müsaade ettim, 20 dakikadır konuşu
yorlar. 

Lütfen, toparlayınız. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Peygamberimizin -demin anlattığım gibi- ölçüsü bellidir. Bir konunun îslam içi ya da îslam 

dışı olup olmadığını anlatabilmek için -tarihî süreç içerisinde- bilim adamlarımızca saptanmış ku
rallar bellidir. Bu kurallar dışında başka bir kurala saygı duymuyorum. O nedir: Konuşmamın bir 
bölümünde arz ettim; kitabımız Hazreti Kur'an içerisinde bir hüküm varsa, ona saygı duyarım; ha
dislerinde varsa, saygrduyarım; Peygamberimizin fiilî ya da kavlî ya da sükûtî sünneti varsa, say
gı duyarım; onun dışında hiçbir şeye saygı duymam. Bu böyle olmalı. 

Şimdi, bir noktaya geliyorum: Nasıl olur da, hayatını bu İslam Dini için, tslamın yücelmesi 
için vermiş ve hemen tamamı şehit olmuş ehlibeyti ve Oniki İmamı,, bu insanlar, dillerine persenk 
ederler ve onları kullanmaya çalışırlar? Güçleri yetebilir mi? Tarihî süreç içerisinde, bunları pis da
valarına alet etmek için ilk defa mı insanlar ortaya çıkıyor; hayır; bindörtyüz yıldır ehlibeyti ve 
Oniki İmamı bunların pis davalarına alet etmek için çok rejimler geldi geçti; ama, hepsi helak ol
du, onlar yaşıyor. Yaşıyor; çünkü, bu hadis-i şerif. Peygamberimiz Muhammed Mustafa bakınız 
ne diyor: "Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 12 fırkası helak olacak, sadece Hazreti Kur'an'a 
ve benim ehlibeytimin ipine sarılanlar kurtulacaktır." İşte, ben de burada söylüyorum: Bu ip tektir. 
Bütün mezhep mensupları, Kur'an'ı hak bilen, ilahî kitap bilen, Peygamberimiz Muhammed Mus
tafa'yı, son nebi peygamber bilen herkes, bu ipe sarıldığı zaman kurtulur; öbürleri helak olur. 
(DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Dahası var; yine, Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde aynen şöyle diyor: "Benim ehlibeytim, 
Nuh'un gemisine benzer. Bu gemiye binenler kurtulur; buna binmeyenler helak olur." Bunun gibi 
yüzlerce hadis vardır, örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, konuşmama son vermeden önce, bir üzüntümü daha belirtmek istiyorum: 
Üç gün araştırma yaptım. Radyo televizyonda izlediniz... İnsanda saygı olmalı, sevgi olmalı. Say
gı, insanları sevme belki, zora dayalı değildir; ama, saygı duyun diyebilirsiniz; yani, bana saygı du
yun diyebilirsiniz. Orada, çok saygısızca bir olay gördüm: Sayın Bülent Ecevit oraya gittiği zaman 
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-tabiî, televizyonda izlediniz; ben de oraya gittim, birkısım vatandaşlardan dinledim- kırk yıl bu 
memlekete hizmet etmiş, başbakanlık makamına kadar yükselmiş, devlet ve milletin çok iyi tanı
dığı bu insana, orada saldırı yapılıyor. Kesinlikle bilesiniz ki, bu saldırıyı yapanlar da Alevîler de
ğildir; bunlar, Alevî de olamaz. Bir Alevî, kırk yıl devlete hizmet etmiş bir adama saldıramaz. Ben 
huzurunuzda, bunları da kınıyorum; çok yanlış olmuştur. (DYP, ANAP, RP, MHP, DSP ve BBP 
sıralarından alkışlar) Kim olursa olsun, orada... Bütün partili mensuplarımız ^burada grubu olan ol
mayan bütün partililer- oraya gittiler; vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiler; olayları yerinde ince
lediler, belki hiç kimse saldırıya uğramadı; mutlu oldum; ama, bu saldırıyı da huzurunuzda kınıyo
rum ve bu saldmyı yapanların Alevî olmadıklarını ve kesinlikle bilesiniz ki, o terör örgütünün ta 
kendisi olduğunu belirtmek istiyorum. O terör olayını yapanlar ile o provokasyonu yapanlar aynı 
adamlar; bunu bilesiniz -araştırmalarım sonucunda vardığım noktayı söylüyorum- o provokasyonu 
yapanlar da aynı insanlar, o halkı sokağa dökenler de aynı insanlar. Bundan, hiç kimsenin şüphesi 
olmasın. 

Saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum Sayın Başkanın müsamahası için. (DYP, ANAP, RP, 
MHP, DSP ve BBP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Gündem dışı konuşmaya cevap arz etmek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri söz 

istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Cevheri. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Buna ne cevap verecek?.. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Buna cevap olmaz ki... 
BAŞKAN - Efendim, teşekkür edecek herhalde. Siz mi takdir edeceksiniz ne cevap vereceği

ni. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; arkadaşlarımın isyan etmesine, daha doğrusu, itiraz etmesine hiç gerek olmadan... 
BAŞKAN - Efendim, isyan etmediler; tasvip manasında söylediler arkadaşlarım. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Hayır, hayır... İtiraz dedim, dü

zelttim; itirazlarına gerek kalmadan, ben de, değerli arkadaşımıza, yine, bütün Meclisin düşüncele
rine tercüman olacağıma inanarak, sadece teşekkür etmek için huzurunuzu işgal ettim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Çorum Milletvekilimiz Sayın Cemal Şahin, konuşmaları
nın hemen başında söyledikleri -belki dikkatinizi çekti veya çekmedi- iki kelimeyle ve anlattığı çok 
güzel şeylerle, zaten, geniş ve güzel bir şekilde olayın çerçevesini çizdi. "Tarihe ve inançlara aykı
rı bu olay" demek suretiyle, çok güzel şeyler anlattılar ve -Sayın Başkanın müsamahasıyla- hep bir
likte zevkle dinlediğimiz konuşmalarını yaptılar. 

Değerli Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; aslında, bu olayın, arkadaşımızın dediği 
gibi, tarihe aykırı oluşunu ve inançlara aykırı oluşunu, uzun boylu anlatıldığı için, tekrara gerek 
görmüyorum; ama, bir şeyi ifade etmek lazım ki, bin yıldır, hatta daha fazla zamandır bu toprak
larda aynı inanç içerisinde -inanç farlılıklarıyla değil, aynı inanç içerisinde- yaşayan insanların, 
hem Türklüğün hem de İslamiyetin yüce hoşgörüsüyle ve engin anlayışıyla, uzlaşıcı anlayışıyla bir
likte yaşayan insanların arasına sokulmak istenilen provokasyon dediğimiz o nifak, çoğu zaman ol
duğu gibi, bu defa da, değil birbirinden ayırmak, tam aksine, bir uyanış meydana getirmiş, Alevî 
ve Sünnî vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin birbirlerine daha çok sarılmalarına vesile olmuştur ve 
bunun da en güzel ifadesini, burada, değerli milletvekili arkadaşımızın gündem dışı beyanlarıyla, 
hep birlikte dinlemiş olduk. 
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Ben, sadece, kendilerine teşekkür için huzurunuzu işgal ettim; teşekkür eder, saygılar sunarım. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

' 3. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Alman Parlamentosu İçişleri Komisyonunda 
Türkiye üzerine yapılan genel görüşmeye ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Erdal 
İnönü'nün cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündem dışı üçüncü sözü, Alman Parlamentosunda Türki
ye üzerine yapılan genel görüşme ve bu genel görüşmeden, devletin, Türkiye Büyük Millet Mecli-, 
sinin ve Hükümetin haberdar cdilmemesiyle ilgili olarak, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akar
calı talep etmişlerdir. 

Sayın Akarcalı, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) -Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; önce, müessif kaza 
sonucu hayatlarını kaybeden madenci işçilerimize Allahtan rahmet, ailerine de sabır dilerim. . 

Burada, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim: Kaybolan, bir Amerikalı ve oğlu olduğu zaman, 
devlet, helikopterler dahil, bütün gücünü seferber etmiştir; ama, ne yazık ki, o madencilere nelerin 
gittiğini sizler de televizyondan gördünüz. Suçlu aramıyorum; ama, önce, kendi insanımıza saygı 
göstermeyi bilmek gerekir. 

Bu arada, iki yıldır araştırma komisyonunda olan Kozlu kazasının da bir an önce sonuçlandı
rılması, iktidarın üzerine düşen bir görevdir. 

Değerli arkadaşlarım, yıllardır tarih kitapları, Batı ile ilişkilerimizde savaşta kazandığımızı 
masada kaybettiğimizi yazar. Yunanistan'ın devlet olarak ortaya çıkması; Osmanlı'dan İtalyanlara 
geçmiş olan Ege Denizindeki adaların 1947 yılında Yunanlılara devri; bu devir görüşmelerine iti
raz edecek, gözlemci gönderecek tavırlarda olmayışımız, bu yöndeki üzücü örneklerdendir. 

Rahmetli Özal'ın ve Anavatan Partisinin 1991 yılında yapmak isteyip de reddedilen ve ordu
muzun şimdi gerçekleştirdiği, askerî açıdan çok başarılı olan Kuzey Irak harekâtının diplomatik yö
nü, tam bir felakete dönüşmektedir/Biz, bunun nedenlerini, iki hafta önce, 14 Martta Alman İçiş
leri Komisyonundaki bir genel görüşmede de biraz anladık. 

Şimdi, müsâade ederseniz, konunun içeriği bakımından bu harekâtla ilgili, Dışişlerince yapıl
mamış olanları belirtip, oradan, aynı bağlamda olan, Alman İçişleri Komisyonundaki büyük olaya 
değineceğim. Bu harekâtın uluslararası arenada haklılık kazanması için, Dışişleri, hiçbir önhazırlık 
yapmamıştır. Türkiye, dünyanın en yalnız ülkesiymiş gibi davranılmıştır. Lehimize çıkan tek tük 
yazı dışında, istisnasız, tüm dünya televizyon ve gazetelerinde aleyhimizde çıkan haberlerin kötü
lüğü, şimdiye kadar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rastlanmamış düzeydedir. Oysaki, Türkiye'nin 
sorunlarını, bir bakanlığın kapalı kapıları arkasında, beceriksiz bir şekilde yürütme yerine; daha ge
niş düşünülebilseydi, nelerin yapılması gerektiğini asgarî olarak belirteyim: Yurtdışında yapılması 
gerekenlerin başında; tüm elçiliklerimizin, harekâtın gerekçeleri hakkında, harekâtla eşzamanlı ola
rak, bulundukları ülkenin kamuoyuna, basın ve televizyonuna, parlamentosuna, hükümetine, siya
sî parti liderlerine ayrıntılı hem de çok ayrıntılı fotoğraflarla teçhiz edilmiş, video bantlarla destek
lenmiş brifingleri vermeleri gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî parti liderlerimizi, Ankara'daki büyükelçiler, kendi görüşlerini an
latmak için sık sık ziyaret ederler; aynısını, asgarî, bizim elçilerimizin de yapması gerekir. Tabiî, 
Ankara'da, bu konuda, siyasî bir irade olursa, ancak bunları yapmak mümkündür. 

Yurtdışında basın müşavirlerimiz vardır; hiçbiri devreye girmemiştir. Yurtdışında askerî ata
şelerimiz vardır; hiçbirine talimat gitmemiştir. -
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Değerli arkadaşlarım, son dört gündür, yurtdışındaki beş büyükelçiliğimize, yabancı bir gaze

teci'adına, oradan telefon eder gibi yaptım; dedim ki: "Kuzey Irak Harekâtı konusunda, Türkiye'nin 
görüşünü destekleyecek yazı yazmak istiyorum; bana, bu konuyla ilgili doküman verebilir misi
niz?" Ankara'dan kendilerine gitmiş çok genel bildiri dışında hiçbir şey yok. Bir de nedir; İspan
ya'da telefon ettiğiniz zaman, size İspanyolca doküman vermiyorlar; Norveç'te telefon ettiğiniz za
man, Norveççe doküman vermiyorlar; Portekiz'de de Portekizce yok... Bütün Avrupa'nın İngilizce 
bildiğini sanmak ise safdilliktir değerli arkadaşlarım. 

Bunların hiçbiri yurtdışında yapılmadığı gibi, yurtiçinde yapılabilecek asgarîler de yapılma
mıştır. Ankara'daki büyükelçilere verilen çok genel mahiyetteki bilgi dışında, ne buradaki askerî 
ataşelere ne buradaki yabancı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edecek misiniz Sayın Akarcalı? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) - Evet efendim; fazla sürmeyecek. 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayın efendim, buyurun. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) - . . . basın müşavirlerine ne de yabancı gazetecilere en ufak 

doğru dürüst bilgi verilmiştir. Hatta ve hatta, Türkiye aleyhine yazı çıkıyor diyerek, bu gazeteciler 
üzerinde baskı kurulmaya çalışılmıştır. Düşünebiliyor musunuz içine düşülen gafleti!.. 

Oysaki, yapmamız gereken, tam tersine -çünkü* orada, ordumuzun, sivil halka nasıl şefkatle 
yaklaştığını, hatta ve hatta, yöre halkı tarafından kurtarıcı olarak karşılandığını biliyoruz- bizim, 
korkacağımız, çekineceğimiz bir şey olmadığına göre, bütün bu insanların oraya götürülüp, işte ba
kınız, görünüz, aleyhimize çıkanların hepsi yalandır, doğru değildir diye ispat etmemiz gerekirdi. 
Maalesef, bunların hiçbiri yapılmamıştır. 

Şimdi, buradan, en az bunun kadar vahim, ama, aynı anlayış çerçevesinde devam eden, Al-
manya'daki olaya devam ediyorum. 14 Mart günü, Alman Parlamentosu İçişleri Komisyonunda, 
Türkiye'yle ilgili, Türkiye'nin meşruluğu, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu konusunda lehte 
aleyhte bir karar alınacak ve suçlu PKK'lıların .Türkiye'ye iade edilip edilmemesi konusu karara 
bağlanacaktı. 

Bu kararın alınmasını önlemek için, yani, suçluların Türkiye'ye iade edilmesini önlemek için, 
Almanya'daki sosyalist grup Yeşiller ve birkısım liberaller bir oyun düzenlemişlerdi. Türkiye.aley
hinde bir genel görüşme isteyip, bu genel görüşmeye de, Türkiye'nin aleyhinde konuşabilecek ne 
kadar dernek, vakıf, Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluş varsa davet edilmişti. Dışişleri, bunu, dört 
aydır biliyordu; çünkü, davet edilenler içerisinde, ayrıca -bütün bunların dışında- Türkiye'yi temsil 
etmesi hesabıyla, Sayın Hikmet Çetin, Sayın Ercan Karakaş ve Sayın Mümtaz Soysal vardı.'Dışiş
leri, bu konuyu, ne parti liderlerine ne Meclise ne de Hükümete bildirdi ve bir yerde, Dışişleri, san
ki, orada, sırf Türkiye aleyhine konuşacakların tezgâhlarını sergilemesine göz yumar duruma gir
di; çünkü, o arada, SHP içindeki gelişmeyle CHP kurulduğundan, Sayın Hikmet Çetin Genel Baş
kan seçildiğinden ve diğer arkadaşların da görev alma durumları olmadığından, bu üç milletvekili
nin de oraya gidip, Türkiye'yi savunamayacaklan ortaya çıkmıştı -yani, gitselerdi savunacaklardı-
ama, gidemeyecekleri ortaya çıkmıştı. Biz, bu olayı, 14 Marttan birkaç gün önce haber aldık; tama
men kendi imkânlarımızla, ne elçilik haber verdi ne Dışişleri haber verdi; ama, hâlâ Türkiye'yi se
ven birkaç inşan vardı, onlar haber verdiler ve biz, Anavatan Partisi olarak, oraya, dört kişinin git
me imkânını yarattık. Giderken, Doğru Yol'dan da bir arkadaş olsun dedik ve Ersin Faralyalı arka
daşı alarak, Oltan Sungurlu ve Abdiilkadir Aksu arkadaşımızla, dört kişi oraya gittik. 

Türkiye'den giden milletvekilleri olarak, oradan bulunuşumuz sayesinde, sabah 10'dan akşam 
6'ya kadar ve Almanya'daki Büyükelçimiz, Ankara'daki Alman Elçisi, Alman Anayasa Polisinin 
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Temsilcisi ve bir de Alman hukukçusunun yardımıyla, Türkiye üzerine inanılmaz ithamlarda bulu
nan, güya, İstanbul'da sokak ortasında, polisin, bir vatandaşın kimlik kontrolünü yaptıktan sonra, 
bunun güneydoğulu olduğunu tespit ederse infaz hakkı varmış derecesine varan adilikler dahil, bü
tün bu suçlamaları dinledik, altmışa yakın soruya cevap verdik ve sonunda bu oyunu bozduk. 

Değerli arkadaşlarım, size bütün samimiyetimle söylüyorum, bu oyunun bu kadar önemli ol
duğunu, Dışişleri biliyordu haber vermedi ya da bilmiyor idiyse, o zaman bu cehaleti nasılönleye-
ceğiz; çünkü, bakın, orada "Türkiye, suçluların iade edilebileceği ölçüde meşru bir hukuk devleti 
midir, yoksa, Türkiye, suçluların iade edilemeyeceği, bir kabileden yeni devlete dönüşmüş bir ül
ke midir" şeklinde karar verilecekti. Burada kesinlikle suçlu aramıyorum; ama, durum son derece 
vahimdir. Buna benzer başka olaylar da olmuştur, bunların üzerine kesinlikle gidilmesi gerekir. 

Ben, sözümü bu şekilde tamamlarken, ülkemizin dış sorunlarının çığ gibi büyüdüğü ve bazı 
durumlarda da iç politikaya alet edildiği bir ortamda, bu zorlu görevi yüklenen Sayın Erdal inö
nü'ye canı gönülden başarılar diliyorum. Meclis arkanızdadır; yeter ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini dış politikada yetkili kılınız. 

Teşekkür ederim; sağ olun var olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı yapılan bu konuşmaya, Hükümet adına, dün görevine baş
layan Sayın Erdal tnönü, cevap vermek üzere, söz talebinde bulunmuşlardır. Oturumun açılışında, 
ilk gündem dışı konuşmaya cevap arz edilirken, söylediğim kayıt ve gerekçeyle Sayın İnönü'ye söz 
veriyorum. 

Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) -Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Konuşmama başlarken, Yozgat'ta kaybettiğimiz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize Tanrı'dan 

rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum; büyük üzüntümü, ben de, ifade etmek istiyorum. 

Söz almamın nedeni, Sayın Bülent Akarcalı'nın Almanya'yla ilişkilerimiz konusunda bize ge
tirdiği çok önemli konudur. Bu, bana, Dışişleri Bakanı olarak ilk defa size hitap etmek onurunu da 
sağladı. Sayın Akarcalı'ya candan teşekkür ediyorum; hem böyle bir konuyu getirdiler hem bana 
ayrıca kutlama gibi bir büyük iyi niyet gösterisi yaptılar hem de dış politikamızın yürütülmesinde, 
yani, Türkiye Cumhuriyetinin ulusal çıkarlarının dünyada korunmasında, iktidar ile muhalefetin 
birlikte çalışması gerektiğinin yeni bir örneğini verdiler. 

Ben, çok mutlulukla ifade etmek isterim ki, Büyük Meclisimizin Dışişleri Komisyonunda bir 
süre görev yaptım. Orada, bütün partilerden değerli arkadaşlarımızla birlikte, Türkiye Cumhuriye
tinin ve halkının, milletinin çıkarlarını koruduk; yurtdışı gezilere gittik. Orada da gördüm ki, dış 
politika konusunda, partilerimiz arasında temel görüş farkları yok; hatta, uygulamayı birbirinden 
daha iyi yapmak için güzel bir gayret var. Bu da... 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) - Çok farkımız var Sayın Bakan, çok farkımız var. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Temelde görüş farkı görmedim; çünkü, 

hepimizin amacı, ulusumuzun çıkarları, ülkemizin korunması; ülkemizin üniter yapısı içinde, ba-
ğımsızlığıyla birlikte, halkının mutluluğunun sağlanması. Tabiî, bunu, İktidar yapmaya çalışıyor, 
muhalefet eleştiriyor; bundan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Şüphesiz, bu konuda muhalefetin yaptığıyla İktidarın yaptığı arasında, önem bakımından pek 
de fark yok; çünkü, dışarıda, Türkiye'yi temsil eden bir milletvekili olarak bulunduğunuz zaman, 
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hangi partiden olduğunuza pek bakmıyorlar; fakat, dışarıda, özellikle son zamanlarda, aleyhimize 
birikmiş olan büyük bir propaganda dalgası var. Gerçeklere taban tabana zıt; ama, geçmişten gelen 
birtakım çıkarların, birtakım küçük rekabetlerin ve nihayet, eskiden gelen kırgınlıkların, nefretle
rin doğurduğu, şimdi canlanmış bir propaganda dalgası var. Bu dalgaya karşı, hep beraber müca
dele ediyoruz ve onu yaparken de -dediğim gibi- kimse, bizim hangi partiden olduğumuza bakmı
yor. 

O bakımdan, ben, şimdi, size bilgi vereceğim. Sayın Akarcalı da, aslında, bilginin çoğunu ver
diler. Alman Federal Parlamentosunun İçişleri Komisyonunda -muhalefetin isteği üzerine- Türki
ye'de insan haklarının durumu konulu bir toplantı düzenlenmiş. Sayın Akarcalı "bu toplantıdan Dı
şişlerinin haberi yoktu" dediler. Zararı yok, öyle dediler; ama, tabiî haberi var. Nitekim, toplantı
da, Bonn Büyükelçimiz bulunmuş; Sayın Akarcalı, Sayın Ersin Faralyalı bulunmuşlar; ayrıca, iki 
arkadaşımızın daha bulunduğunu söylediler. Türkiye'den katılan, başka... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Oltan Sungurlu... 

DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Sayın Sungurlu'yu da tekrar kutluyorum, 
onun da katıldığını biliyorum. Ayrıca, Gazeteci-Yazar Sayın Âli Sirmen ve bazı Türk ve Alman ku
ruluş ve derneklerinin temsilcileri katılmışlardı. 

Tahmin edeceğiniz gibi, toplantıyı düzenlemenin esas amacı, Türkiye aleyhindeki propaganda
ya dayanarak birtakım başka şeyler de söylemek ve sonunda, özellikle o günlerde söz konusu olan, 
Almanya'da yasadışı işler yapan, şiddet hareketlerine girişen insanların -eğer Türk vatandaşı iseler-
Türkiye'ye geri gönderilmesi için, alınmış olan bir kararın, yapılmış olan bir anlaşmanın yürümesi
ne engel olmak; Türkiye aleyhindeki havayı, böyle bir körüklemeyle "böyle bir şey yapmayalım" di
ye parlamentoda estirmekti. Ama, büyük mutlulukla söylemek isterim ki, değerli milİetvekillerimi-
zin orada bulunması, Bonn Büyükelçimizin etkin müdahalesi, biraz evvel Sayın Akarcalı'nın söyle
diği gibi, gerçekle hiç ilgisi olmayan birtakım dedikoduların tamamıyla reddedilmesi sonucunu ver
miş ve oturumun sonucunda esen hava, oturumdan çıkan sonuç "Türkiye'yi haksız yere eleştiriyoruz 
ve aleyhinde bir şey yapmamız yanlıştır" şeklinde olmuştur. Bunun için arkadaşlarımızı kutluyorum, 
Türkiye'deki muhalefet partileri mensubu arkadaşlarımızı, oraya giderek, orada, iktidar gibi Türki
ye'yi korumuş olan arkadaşlarımızı candan kutluyorum. Bunun da devamını diliyorum; çünkü, önü
müzdeki günlerde, böyle birçok haksız suçlamayla karşı karşıya kalacağız. 

Türkiye Cumhuriyeti, kendi haklarını korumak için, halkının güvenliğini sağlamak için, en 
haklı girişimi yapmakta. Bu harekâtın amacı, Kuzey Irak'ta yuvalanmış olan terör örgütlerinin 
kamplarını temizlemek ve oradan Türkiye'deki masum insanlarımızı öldürmeye gelecek insanları, 
oradan buraya gelemeyecek hale getirmektir. Meşru müdafaa diye söylenebilecek bundan daha ge
çerli bir sebep olamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk güvenlik güçleri, şimdi bunu yapmakta; ama, 
görüyoruz ki, bu da, sanki Türkiye Cumhuriyeti, bir komşu devleti istila ediyor şeklinde gösteril
mekte. 

Sayın Akarcalı "bu harekâta başlarken, dış temsilcilerimize bilgi verilmedi" dediler. Durum 
şöyle: Bu harekât başlamadan evvel, ilk defa, dış temsilcilerimize zamanında bilgi verilmiş -bir as
kerî bilgi olarak değil, daha harekât başlamadan "böyle bir şey yapılıyor" diye bilgi verilmiş, tabiî, 
o gün verilmiş, daha evvelden değil- ve bilgiyi, ilk defa, bizim, büyükelçilerimiz vermişlerdir, 

Yalnız, şüphesiz, bu bilgi, sürekli olmak durumunda ve büyük bir propaganda mücadelesi için
de yürütüldüğü için, zaman zaman ters yorumlar yapılıyor, ters görüşler oluyor. Onları aşmak yo
lunda, Dışişleri Bakanlığımız, tabiî ki, temel görevini yapıyor; ama, milletvekillerimizin de buna 
yardımı, son derece gerekli; basınımızın, medyamızın yardımı gerekli ve nihayet, Türkiye Cumhu
riyetinin, kendini korumaya kararlı olduğunu herkesin anlaması zorunlu. Karşı karşıya olduğumuz 
durum bu. Bunu birlikte yürütüyoruz. 

- 3 2 7 -



T.B.M.M. B : 9 1 2 8 . 3 . 1 9 9 5 0 : 1 
Almanya'daki durumla ilgili olarak, bilgi vermek bakımından, bir iki şey daha söylemek iste

rim. Almanya'da, yasadışı işler yapanların, şiddet hareketlerine katılanların sınır dışı edilmesiyle il
gili anlaşma, 10 Martta imzalandı. 

Almanya'daki bazı eyaletlerde, Sosyal Demokrat Partiye mensup başkanların bulunduğu eya
letlerde, iade uygulamasını durdurmak için karar almışlardı. Zaten, Alman Parlamentosunda yapı
lan bu toplantı da, bu konuda, kendilerine kuvvet sağlamak için düzenlenen bir toplantıydı; ama, 
orada, bu sonuca varamadılar. 

Alman sosyal demokratları, başkanlık yaptıkları eyaletlerdeki sınırdışı etme uygulamasını 
durdurma kararını bir hafta önce almışlar; fakat, bu anlaşma, federal düzeyde olduğu için, eyalet
lerin önünde sonunda, daha doğrusu 12 Hazirandan itibaren bu karan uygulamaya başlamaları ge
rekiyor; yani, sınırdışı uygulamasını yapmak zorundalar. 

Sayın milletvekillerimize, Yüce Meclise bu konularda sık sık bilgi Vermeye devam edeceğiz. 
Benim düşündüğüm, örneğin, gelecek hafta, muhalefet liderlerine, dış politikamızın bugün karşı 
karşıya bulunduğu sorunlar hakkında bilgi vermek. Ayrıca, buradan, gerek gündem dışrkonuşma
lar olarak gerek doğrudan doğruya söz alarak, şimdiki durumda yürütülmekte olan Türkiye Cum
huriyetini koruma eyleminin başarıyla sonuçlanması için bütün çabamızı sonuna kadar sürdürece
ğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. -İstifalarla boşalan bakanlıklara yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

(3/1788) 

BAŞKAN- Bakanlar Kurulunda yapılan değişikliklere dair, Cumhurbaşkanlığının bir tezkere
si vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Başbakanlığın, 27 Mart 1995 tarihli B.02.0.PPG.0.12-1/1-4024 sayılı yazısı. 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ile Devlet Bakanları Mehmet Gül-

cegün, Onay Alpago, Azimet Köylüoglu, Salih Sümer, Bahattin Alagöz ve Bayındırlık ve iskân 
Bakanı Halil Çulhaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Mehmet Dönen, Kültür Bakanı Timurçin Savaş, Turizm Bakanı Şahin Ulusöy istifa etmişler 
ve istifaları kabul edilmiştir. 

Bu sebeple boşalan; 
Devlet Bakanlığına, Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin'in atanması ve Başbakan Yardımcı

sı olarak görevlendirilmesi, 
Devlet Bakanlığına, Hatay Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, 

Devlet Bakanlığına, Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, 

Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 
Devlet Bakanlığına, Aysel Baykal'ın, 
Dışişleri Bakanlığına, İzmir Milletvekili Erdal inönü'nün, 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Muğla Milletvekili Erman Şahin'in, 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, 
Kültür Bakanlığına, İstanbul Milletvekili M.Ercan Karakaş'ın, 

Turizm Bakanlığına, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın 

atanmaları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince uygun 
görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın Bakanlara, yeni görevlerinde başarılar dilerim. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.-Devlet Bakanlığına atanan Aysel Baykal'in andiçmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 112 nci maddesinin son fıkrası "Bakanlar Ku

mlu üyelerinden milletvekili olmayanların 81 inci maddede yazılı olduğu şekilde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi önünde andiçmelerini" öngörmektedir. 

Bu nedenle, Devlet Bakanı Sayın Aysel Baykal'ı andiçmek üzere kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Aysel Baykal. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
(Devlet Bakanı Aysel Baykal andiçti) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - Ankara Milletvekili Bilâl Güngör'ün, (101212) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komis

yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (41432) 
BAŞKAN - Komisyondan istifa önergeleri vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 yılı kasım ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle 

ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla kurulan Meclis'Araştırma Komisyonu çalış
malarına, Meclisteki diğer çalışmalarımın yoğunluğu sebebiyle katılamamaktayım. 

Bu nedenle, adı geçen Komisyon üyeliğinden istifamın kabulünü arz ederim. 
Bilal Güngör 

Ankara 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3, - Tokat Milletvekili Güler İleri 'nin, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ve İçişleri Komisyo

nu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/433) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ve İçişleri Komisyonu üyeliğinden isti
fa ediyorum. 

. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Güler İleri 
. Tokat 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. - Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, (6/957) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/434) 

BAŞKAN - Sözlü sorunun geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 329 sırasındaki sözlü sorumun, uzun zaman geçtiğinden gündemden çıkarılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ordu 

BAŞKAN - Soru önergesi geri verilmiştir. 

5. - (10/21,47) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö
rev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1789) 

BAŞKAN - Yurtdışında çalışan işçilerimizin sorunlarını tespit etmek amacıyla kurulan 
(10/21, 47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı ile maden ocaklarındaki so
runlarla ilgili (10/38,43,44,46) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, ko
misyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına dair tezkereleri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Yurtdışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurttaşlarımızın Karşılaştıkları İdarî, Malî, Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla Kurulan 
(10/21,47) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuz çalışmalarını muntazam olarak sür
dürmesine rağmen araştırmasını tamamlayamamış bulunduğundan, araştırmanın sonuçlandırılabil
mesi amacıyla çalışma süresinin Genel Kurulun karar tarihinden itibaren üç ay daha uzatılması Ko
misyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Gereğini takdirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Baki Durmaz 
Afyon 

Komisyon Başkanı 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN-Sayın Sungurlu, buyurun, 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) -i Sayın Başkan, bu komisyonun bugüne ka

dar faaliyetleri hakkında Meclisin hiçbir bilgisi yoktur. Üç senedir veya üçbuçuk.senedir devam 
ediyor; dönem sonuna kadar da bu şekilde devam edecek. Bize hiçbir şekilde bilgi vermeyen bu 
komisyonun devamında yarar görmüyoruz. • 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, eğer yanlış hatırlamıyorsam -komisyon başkanını burada göre
miyorum- komisyon, bir ara raporunu Meclise takdim etti ve sanıyorum bu ara rapor Genel Kurul
da okundu. 

Bunun dışında, görüşlerinizi zabıtlara geçirdim; ama, şu anda Başkanlık olarak bunun dışında 
bir işlem yapma durumunda değilim; ama, komisyon başkanı veya başkan yardımcısı, biz önerge
mizi görüşmek üzere bir daha... 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Mecliste yoklar; mesuliyete bakın!.. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Komisyon Başkanı veya Komisyonun bu konudaki yetkili üyesi, 

bu tezkerenin, bugün Meclis Genel Kuruluna gelmeyeceğini bilebilirler veya bilmeyebilirler. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Tehir edelim efendim, yarma tehir... 

BAŞKAN - Bu bakımdan, Komisyon Başkanına bir suç izafe etmek istemiyorum; ama, eğer 
Sayın milletvekillerimizin...(ANAP sıralarından "oylayalım efendim" sesleri) 

Sayın milletvekillerimizin bir başka önerisi yoksa -ki, bu konuda müzakere açmak zaten usu
lümüz değil- benim, oylama yapmaktan başka bir işlemim yok. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Oylayalım efendim. 
BAŞKAN - Efendim müsaade buyurun, müsaade buyurun; fakat, bu komisyon, çalışmasının 

büyük bir bölümünü tamamladı ve biraz önce ifade ettiğim şekliyle, Meclise bir ara rapor verdi. Sa
nıyorum, komisyon, çok kısa bir süre talep ediyor. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - 3 ay süre efendim, 3 ay!.. 

BAŞKAN - Eğer, başka bir görüş yoksa, ben bunu oylamak zorundayım efendim, yapacağım 
başka hiçbir şey yok. 

Efendim, oylarınıza arz ediyorum: Komisyonun görev süresinin uzatılmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Komisyonun görev süresinin uzatılması kabul edilmemiştir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Bu durumda, herhalde, komisyon en kısa süre içerisinde raporunu tamamlayıp Meclise arz 
edecekler. 

6. - (10/38, 43, 44, 46) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1790) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Maden ocaklarında ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek, ocakla

rın verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak, olayların nedenleriyle iş güvenliği konularını araş
tırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan (10/38,43,44,46) Esas Numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonu çalışmalarını tamamlayamadığından; Komisyonun görev süresinin uza
tılması, Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Alınan karar gereği, Komisyonun görev süresinin 27.3.1995 tarihinden itibaren 3 ay daha uza
tılması için, gereğini takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
' • . Abdurrahman Ünlü 

Kırıkkale 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Maden ocaklarındaki sorunlar ile ilgili Meclis Araştırması Komisyonunun görev 
süresinin uzatılmasına dair tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.;. Bu ko
misyonun da görev süresinin uzatılması kabul edilmemiştir. . 

Komisyon Başkanlarından, bir an önce raporlarının tamamlanıp, Meclis Başkanlığına verilme
si hususunu arz-ı rica ediyorum, 
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7. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Gelibolu Yarımadasının Tarihî Değerlerinin 

Korunması Hakkında Kanun Teklifinin (2/1221) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(41435) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, iki adet doğru
dan doğruya gündeme alınma önergesi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Vermiş olduğum, Gelibolu Yarımadasının Tarihî Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun 
Teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca doğrudan Genel 
Kurulda görüşülmesi için, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi işleme koymadan önce sormak durumundayım; 
önergenin lehinde, aleyhinde konuşma talebinde bulunan var mı? 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Lehinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) - Lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Eler ve Sayın Ertekiri lehinde söz istemişlerdir. 

Aleyhinde söz isteyen var mı? Yok. 

Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılarımı 

sunarım. 
Daha önceden vermiş olduğum, Gelibolu Yarımadasının Ve Tarihî Değerlerin Korunması 

Hakkındaki Kanun Teklifimi, tarihî ve millî değeri olan Gelibolu Yarımadasının topografyasının 
yeniden düzenlenmesi ve korunmasıyla, tarihine ve savaş değerlerine sahip çıkılması amacıyla ha
zırladım. 

Sadece millî değil uluslararası bir değere sahip bulunan Gelibolu yarımadasının, iç ve dış tu
rizm bakımından olduğu kadar, tarihini bilmek ve ona sahip çıkmak zorunda olan gençlerimiz ba
kımından da büyük önemi vardır. • 

Değerli arkadaşlarım, burası dünya savaş tarihinde, dar bir alanda 500 bin askerin hayatını yi
tirdiği sayılı savaş alanlarından biridir. Balkan bozgunundan sonra, Türk Milletinin tarihine şan, şe
ref ve kahramanlıklarla dolu yeni bir onur belgesinin eklendiği yerdir. Kurtuluş Savaşımızın lideri 
Büyük Atatürk'ün, Arıburnu, Anafartalar Cephesinde, kesin zaferle tarih sahnesine çıktığı bir yer
dir. Atatürk'ün deyişiyle "bütünüyle bir Türk abidesi niteliğindedir ve genç kuşaklara barışın değe
rini anlatan ve savaşın vahşetini gösteren önemli bir tarihî mekândır." 

Ancak, geçen yaz yaşadığımız acı bir olayı da burada, hatırlatmak isterim: Gelibolu Millî Par
kı orman yangınında, ne acıdır ki, 4 090 hektarlık orman arazisi yanmıştır. Bildiğiniz gibi, 35 yıl
da yetişen orman 27 saat içinde yok olmuştur. Denize dayandığı için, ormanlar bittiği için yangın 
sönmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, yanmada 1979 yılında, Orman Bakanlığınca millî park olarak ayrılmış. 
Bugüne kadar -çok ilginçtir, sizlere önemle arz ediyorum- burada 90 defa yangın çıkmıştır. Yarı
mada, coğrafik konumu nedeniyle çok rüzgâr tutmaktadır. İşte ben, tüm bunları giderici önerileri
mi içeren bir kanun teklifi verdim ve bu kanun teklifim buranın, yangına karşı dayanıklı tür ve cins
ten tohum ve fide kullanılarak ağaçlandırılmasını, saha yangını sirayetini önleyecek tarzda parsel
ler şeklinde düzenlenmesini içermektedir. ' • „ ' • . 

- 3 3 2 -



T.B.M.M. B : 91 28 . 3 .1995 O : 1 
Diğer taraftan, savaşın cereyan ettiği sahaların, ağaçlandırma kapsamı dışında bırakılması ge

rektiğini de belirttim; çünkü yarımada, savaş tarihi açısından bir laboratuvar niteliğindedir, bu ne
denle tamamının ormanla örtülmesi sakıncalı olur. Şehitlik, abide, dinlenme yeri ve konaklama yer
leri çevresindeki peyzaj niteliğindeki ağaçlandırmalarda yapraklı türlerin kullanılması gerekmekte
dir; yani ibreli türden çam ve benzeri ağaçların dikilmemesi gerekir. Tabiî ki, 90 defa yangın çıkar, 
çünkü çam kozalağı yandığında bir ateş topu gibi 100 metre ileriye sıçrayarak, yangının daha çok 
yayılmasına sebep olmaktadır. 

Ben bu teklifimde, yine bunları önleyici tedbirlerin gerekli olduğunu hatırlattım. 

Diğer taraftan, çok rüzgârlı olan bu yarımadada -bugün lodostan Çanakkale'de vapur işlemi
yor- hububat ekimi yapılmaması konusunda bu yöre halkının özendirilmesi gerekir. Bunun yasak
layıcı tedbirlerle değil; tohum, gübre, ziraî kredilerde öncelik verilerek, teşvik edici şekilde önlem
ler ve kolaylıklarla yapılması gerektiğini hatırlattım. Yani buğday yerine, arpa; çavdar yerine, ay
çiçeği, mısır eken, sebze eken veya karpuz kavun eken çiftçimize kredi vermede öncelik verilme
sini önerdim. -

Değerli arkadaşlarım, burada savaş sahasının tarihî değerlerinin korunması konusu çok önem
lidir. Biliyorsunuz, bugün, Amerika'da -çok önemlidir, arz ediyorum sizlere- Gettsburg' ta; yani, 
Kuzey-Güney Savaşının yapıldığı bu yerde, bu millî parka girerken belli bir ücret verirsiniz. On
dan sonra, kapalı bir yerde, sinemada Kuzey-Güney Savaşının nasıl yapıldığını kendileri abartarak 
anlatırlar. Bununla da bitmez, yine devam edilir, maketlerle yine ileride ses ve ışık gösterisiyle bu 
savaş sanki o gün varmış gibi, canlandırılarak anlatılır. Bundan sonra geziye devam edilir ve tabiî 
ki, burada, hatıra eşya, hamburger satışı ve soğuk meşrubat içme yeri gibi birtakım dinlenme yer
leri, ayrı bir gelir kaynağıdır; fakat, burada, savaş sahnesi -küçük traktörlerden gezilecek şekilde 
düzenlenmiş lokomotifle halk gezdirilerek- ve diğer tarihî yerler, rehberler vasıtasıyla halka izah 
edilir. 

Bizde nasıldır; bizde burada, d günkü savaşa gelen, İngilizlerin olsun, Anzakların olsun birçok 
mezarları vardır; fakat, burayı gezdiğinizde, hiçbir şekilde, size burayı anlatan bir rehber göremez
siniz. Bırakınız rehberi, normal bir ihtiyacınızı gidermek için, bir tuvalet dahi yoktur. Onun ötesin
de, soğuk bir su, meşrubat içmeyi canınız istese, bunu dahi bulamazsınız. Oysaki, bu gibi yerler bir 
büyük gelir kaynağıdır; onun ötesinde, en önemlisi de tarihimize ve kültürümüze sahip olmaktır. 
Eğer, toplumlar tarih ve kültürüne sahip olamazlarsa, uluslaşmasını tam olarak yapamazlar. 

Değerli arkadaşlarım, orta ve lise meslek okullarında okuyan öğrencilerimiz, yüksekokulda 
okuyan öğrencilerimiz, çoğu bu yerlere gitmemişler, bilmiyorlardır. 

Ben, bundan çok önce, yine hatırlatmıştım; Çanakkale'deki gençlik kampına gittiğimde, ora
da o gençlere sorduğumda, kendilerini turistik amaçla oraya getiren öğretmenleri ile Kuşadası, 
Merycmana veyahut da Truva Atına gittiklerini söylediler; ama, karşılarında, 268 bin yatan şehi
din -ülkenin kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından gelmiş, hatta Kerkük'ten, Musul'dan 
dahi var- bir uğurda kan verdikleri atalarının yattığı ve tarihî savaş destanlarının yazıldığı bu yeri, 
maalesef, gezdirmemişler; ben bunu gördüm. Çocuklarına bunu öğretemeyen bir ulus, geleceğine 
sahip olamaz değerli arkadaşlarım. İşte, buranın, bütün öğrenciler tarafından, okullar tatil olmadan 
önce, mayıs ayında, periyodik olarak gezilmesi konusunda, bakanlıkça bir gezi tertip edilmesi ge
reğini de ayrıca belirttim. . 

Burayı gezdiğinizde, size, bu konuda herhangi bir şey açıklanmamaktadır; buna çok şahit ol
dum. 

Bugün, ülkenin savunmasında canlarını dahi esirgemeden feda edecek olan, kolunu bacağını 
kaybetmiş, lisan bilen genç yaştaki bu gazilerimizi -erbaş, astsubay ve subaylarımızı- Conkbayırı, 
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Kanlısırt gibi yerlerin tanıtımında rehber olarak kullanabiliriz. Lojman da yaparak, onların, hayata 
daha bağımlı olmalarını sağlarız, buraya gelenlere de bu tarihin anlatılmasında vesile oluruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, bununla da kalınmamalı, Kurtuluş Savaşından, Sakarya'dan başlayarak 
İzmir'e kadar, aynı şekilde, tüm bu tarihî yerlerimize sahip çıkılmalı, bu konuda iç ve dış turizmi 
destekleyici tedbirler alınmalıdır. 

Bugün, Avrupalı ve Batılı, sizin beş yıldızlı otellerinizde kalmak için gelmiyor; onların, daha 
lüks, daha gelişmiş otelleri var. Onlar, o övündüğümüz tarihimizi, bir an için, çok az da olsa, za
man makinesindeymiş gibi görmek ve anlamak için geliyorlar. 

Amerikalı, Kuzey-Güney Savaşının olduğu Gettsburg'taki bu yeri, teknolojiden faydalanarak, 
ses ve ışık gösterileriyle,.savaşı da aynen o günkü gibi canlandırarak anlatabiliyorsa, biz, bunu ni
ye yapmayalım... 

Onun için, geliniz, buradaki bu yerleri değerlendirelim; böylelikle, Gelibolu'daki, bu yörede
ki halkımıza ve köylümüze de yeni bir iş sahası açılır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, son cümlelerinizi alayım... Lütfen... 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Aynı zamanda bu yörede oturan vatandaşlarımız için de bir gelir kaynağı olur. Hele hele, o yö
rede oturan, hububat ekmeyen halkımıza, burada turistik hizmetler verip, bundan faydalanmaları 
için de öncelik tanımamız gerekir. İşte ben, bu teklifi bunun için hazırladım. 

Ben, Konut Fonuyla ilgili olan diğer iki teklifi verirken, Sayın Başbakan olsun... 
BAŞKAN - Sayın Eler, lütfen... Bu teklifle ilgili konuşma bitti, İütfen... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Bitiriyorum, bağlıyorum Sayın Başkan. 

Bu konuları olumlu görmüşler ve bunun çabuklaştırılması konusunda Sayın Turhan Tayan'a 
da gerekli, şifahî talimatlarını vermişlerdi. 

Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgilenirler umuyorum. 
Yüce Meclisteki tüm grup başkanvekilleri ve diğer partili arkadaşlara da konuyu izah ettim; 

hepsi, bu tarihî konuda hemfikir olduklarını belirttiler ve bu konuyu desteklediklerini de ifade etti
ler. Onun için, şimdiden, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Bu teklifin kanunlaşmasında yardımları için bütün partililere ve Yüce Meclisteki arkadaşları
ma şimdiden teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Lehte ikinci konuşma için, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin; buyurun efendim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Edirne Milletvekili 
Sayın Hasan Basri Eler'in, Gelibolu Yarımadasının Ve Tarihî Değerlerinin Korunması Hakkındaki 
Kanun Teklifi üzerinde, lehte konuşmak üzere söz aldım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. 

Gerçekten böyle bir teklifin, hele son aylarda, Gelibolu Yarımadasındaki ormanların yanma
sıyla başlayan ve en son belirli televizyonlarımızın, 18 Mart Deniz Zaferi törenleri dolayısıyla, ora
da dikilen anıtın, eksik olan kısmının tamamlanması hususunda, yardım kampanyası açmalaryla 
devam eden bir gündem içerisinde ortaya konulması fevkalade önemlidir. 

Değerli milletvekilimizin konuşmalarında da belirttiği gibi, gerçekten, tarihine sahip olmayan 
hiçbir millet, geleceğini çizemez; bunu, altını çizerek belirtmek istiyorum. 
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Bu hususta söz almamın nedeni, sadece, Gelibolu Yarımadası değil, Çanakkale değil; Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin kurulmasıyla son bulan ve 1071'de Malazgirt'te Türklerin Anadolu'ya adım 
atmasıyla başlayan, büyük bir tarihî potansiyele sahip olan, Anadolu yarımadasındaki bu tarihî de
ğerlerimizi ve Malazgirt'ten başlayarak Gelibolu'da, Çanakkale'de devam eden ve en son Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin kurulması için, Büyük Zaferi bizlere hediye eden şehitlerimizi yâd etme
den geçemiyorum; Cenab-ı Allah, onlara rahmet versin. 

30 Ağustos törenlerinin yapıldığı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu gerçekleştiren o kurtu
luş zaferininin -30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin- cereyan ettiği Dumlupmar, 
Kütahya huduttan içerisindeki Zafertepeçalköy ve Afyon îli huduttan içerisindeki Kocatepe gibi 
savaş abidelerini yeni baştan ele almakta büyük fayda olacağını, tekrar Yüce Heyetinize arz etmek 
istiyorum. 

1985,1986, 1987 yıllarında, rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından, bu hususta, 
gerek Kültür Bakanlığına gerekse bu işlerin asıl sorumlusu olan Orman Bakanlığı Millî Parklar Ge
nel Müdürlüğüne bir direktif verilmişti. Herhalde, o direktif neticesinde, gerek Amerika'da gerek 
Fransa'da gerekse Avrupa'nın pek çok ülkelerinde, tarihî savaşlann geçtiği, savaş meydanlannda, 
eskiyi, geçmişi yansıtan, aynen, yeni bir düzenlemeyle gelen turistlere, gençlerimize ve ülkemizde 
yaşayan insanlanmıza, geçmişimizdeki o savaşlan tekrar hatırlatırcasına yeni düzenlemeler yapıl
ması istenmişti. Bu hususta, Kültür Bakanlığının ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün nasıl bir ça
lışma yaptığını bilemiyorum; ancak, bu çalışmaların hızla devam etmesi lazım. Artık, gerek Geli
bolu'da gerek Dumlupınar'da, Zafertepe'de gerekse Malazgirt'te bu düzenlemelerin bir an evvel ya
pılması lazım ki, tarihimize sahip çıkalım, tarihimizin değerini bilelim; geçmişimizde, atalanmızın, 
bu yurdumuzu bize emanet etmek için nasıl gayret gösterdiklerini orada bir kez daha hep birlikte 
yaşayalım. Yaşayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletini -hep söylediğimiz gibi- 2000'li yıllarda 
gelişmiş ülkeler seviyesine sokabilelim. • -' 

Değerli arkadaşlarım, gerçi, bu kanun metni arkadaşımız tarafından hazırlanıp getirildi; demin 
de ifade ettiğim gibi, esasında, bu hususta esas sorumlu olan Millî Parklar Genel Müdürlüğü, son 
günlerde görülmüştür ki, üzerine düşen görevi tam manasıyla yapmamaktadır. Ancak, memnuni
yetle müşahede etmekteyim ki, son günlerde, sadece Gelibolu yanmadasıyla değil, Hükümet tara
fından, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Millî Parklar Genel Müdürlüğünün uhdesinde bulunan ta
rihî alanlarla alakalı yeni bir tasarı verilmiş; ancak, bunu, değerli arkadaşımızın da ortaya koyduğu 
bu kanun teklifiyle birleştirerek bir an evvel gündeme almakta büyük fayda olacağını belirtmek is
tiyorum. Zira, Dumlupınar'da ve Zafertepe Çalköy'de gördüğüm hadise de budur. Bu tarihî zaferin 
kazanıldığı bu alanların düzenlenmesi ve Orman Bakanlığı Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafın
dan ağaçlandırılmasıyla alakalı büyük gayret gösterilmediğini üzülerek ifade etmek istiyorum. Ge
rek o civardaki ilçe belediyelerimiz vasıtasıyla gerekse valilikler vasıtasıyla -kendi imkânlanyla-
bir şeyler yapılmak isteniyor; ama, bu yeterli değil. Ne zaman tören oluyor -mesela; Kütahya'da 
Dumlupınar'da, Zafertepe'de 30 Ağustos törenleri dolayısıyla yapılan düzenlemeler için- işte o za
man birkaç şey ortaya konulmaya çalışılıyor. Orman Bakanlığı ağaçlandırma yapmaya çalışıyor; 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yolları düzeltmek için gayret sarf ediyor; ancak, yapılanlar o tö
renlerle kısıtlı oluyor, törenler bittikten sonra her şey eskiye rücu ediyor. O bakımdan, bunun, bir 
kanunla yeni baştan ele alınmasında fevkalade fayda olacağını tekrarlamak istiyorum. 

Bilhassa, Zafertepe'de esas törenlerin geçtiği alanlarda yeni baştan şehitliklerin düzenlenmesi, 
Zafertepe Anıtının tekrar ele alınması; bu törenlerin, Türk Ulusunun tarihine yakışır şekilde cere
yan etmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması ve tarihimizin, gençlerimize, yeni neslimize 
ince nakışlar halinde işlenmesi fevkalade önem arz etmektedir. 
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Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten önemli bir kanun teklifidir; bunun, şu aşa

mada gündeme gelmesinden de fevkalada mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Eğer -demin de 
bahsettiğim gibi- Hükümetin böyle bir tasarısı varsa, o tasarıyla birlikte, bu kanun^teklifinin de gün
deme alınması ve bu kanun teklifi içerisinde sadece Gelibolu yarımadası değil, Malazgirt Zaferinin 
kazanıldığı Malazgirt İlçemizden başlayarak, Kütahyamızda Dumlupınar İlçesi, Zafertepe Çalköy 
Kasabası ve Çanakkale'de de bu tarihî alanların yeni baştan ele alınmasında büyük fayda olacağını 
buradan tekrar ifade ediyorum. • ' . • " • ' • 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın milletvekili, Kocatepe'yi unutuyorsunuz. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Tabiî, bir alan içerisinde Afyon- Kocatepe'de de var aynı 

şey . Onu, zaten değerli milletvekili arkadaşımız Halil İbrahim Özsoy Bey de her zaman dile geti
riyor. 

Bu düşüncelerle, teklifin bir an evvel gündeme alınmasında fayda mülahaza ettiğimi belirtmek 
istiyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkanım, açıklamaya ihtiyaç var, aleyhte söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN - Efendim, bu konuda aleyhte söz talebi olmadı. Söz taleplerini başta aldım ve izah 
ettim, Genel Kurula da bilgi arz ettim. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkanım, Meclisimizin yanlış yönlenmemesi için, ticarî 
mevzuatımız içerisinde 2873 sayılı Millî Parklar Kanunumuza göre Gelibolu yarımadası millî park 
ilan edilmiştir ve burası tarihi, kültürel ve doğal dokuların korunması bakımından Millî Parklar Ka
nunu kapsamındadır. O itibarla bu teklifin gereği olmadığını söylemek istiyorum; ancak, yine, Sa
yın Cumhurbaşkanın da müdahale ettiği tarzda, sadece Gelibolu Yarımadası Millî Parkına has bir 
kanun teklifi hazırlanmış olup Meclisimizin gündemine girmek üzeredir; bu yönde de çalışmalar 
sürmektedir. Getirilen teklif beğeni kazanmamış ve yeniden revizyona girmiştir. O itibarla... 

BAŞKAN - Uyarılarınız zabıtlara geçti efendim; çok teşekkür ederim. 
Öneriyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, bu teklifi, iktidar ve muhalefet olarak hep birlikte ka

bul ettik. Yalnız, bir hususun zapta geçmesi lazım. İçtüzüğün 38 inci maddesi istisnaî haldir. İkti
dar partisine mensup bir milletvekilinin, bir teklifi komisyonlardan geçirip Genel Kurulda oylat-
mak yerine, böyle, tersinden giderek, istisnaî bir yolu uygulayarak, istisnaî bir yoldan istifade ede
rek doğrudan doğruya burada gündeme aldırması doğru bir şey değildir. Rica edelim, iktidar parti
si, bundan sonra komisyonları çalıştırsın. Bu, mademki kabul ettikleri, beğendikleri bir tekliftir, 
komisyondan geçirip Genel Kurula getirsinler... 

BAŞKAN - Efendim, sanıyorum, sayın milletvekili, o teklifi verdiklerinde öbür tarafta oturu
yorlardı, bu tarafa yeni geldiler. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ama öbür tarafta otururken "hayır" diyenler de , şimdi, "evet" oyu 
vermiş oluyor gördüğüme göre... 

BAŞKAN - Efendim, veriliş günü itibariyle aşağıya indirildiği için, bu hususta görüş bildir
mek durumunda değiliz; ama, iyi niyetli önerileriniz de zabıtlara geçti. Herhalde, sayın komisyon 
başkanları ve hükümet üyeleri gerekli dikkati göstereceklerdir. 

Teşekkür ediyorum. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Yeteri kadar reklam yap

tın yani... 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, gerekli şeyleri söyledim efendim. 

8. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi 'nin, 1580 Sayılı Nüfus Kanununun 15 inci Maddesini 
Değiştiren 3080 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Tadiline İlişkin Kanun Teklifinin (2/563) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (41436) 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 inci Maddesini Değiştiren 3080 Sayılı Ka
nunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Tadiline ilişkin Teklifim, 22.12.1992 tarihinde Sayın 
Başkanlığınıza sunulduğu halde, bugüne kadar, ilgili Komisyonca Genel Kurula gönderilememiştir. 

İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, teklifimin doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

BAŞKAN - Sayın Elçi, lehinde söz talep ettiler. 
Lehte, aleyhte başka söz talebi var mı?Yok. 
Sayın Elçi, buyurun. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunu

yorum. Teklifimi açıklamak amacıyla söz almış bulunuyorum. 

. 5.5.1972 tarihli 1587 Sayılı Nüfus Kanununun 15 inci Maddesini Değiştiren 3080 Sayılı Ka
nununa nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Teklifimi, 22.12.1992 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştum. Süresi içinde Komisyonda görüşülme
diği için İçtüzüğün 38 inci maddesine göre işlem yapılması, Genel Kurulun doğrudan gündemine 
alınması talebini sunmuş bulunuyorum. 

Teklifim özet olarak şudur: Bilindiği gibi, evlendirme, hukukî bir olaydır, hukukî sonuçlar do
ğurur; bir akittir sonuç itibariyle. Şu anda yürürlükte olan yasaya göre, evlendirme memurluğu yet
ki ve görevi İçişleri Bakanlığınca, nüfus idarelerine, belediye başkanlıklarına, köy muhtarlarına ve
rilmektedir. Keza, gerektiğinde, köy ve kasabalarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki dev
let memuruna da verilebilmektedir. 

Biz, evlendirme memurluğu yetki ve görevinin, aynı zamanda, müftülüklere de verilmesini 
teklif ediyoruz. 

Dünyadaki tatbikata baktığımız zaman, bilindiği gibi -Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun- ta
raflardan Hıristiyanlar kilisede, Yahudiler havrada ya da sinagogda evlenme akitlerini yapabilmek
tedirler. Keza, ülkemizde yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız, Lozan Antlaşmasına göre, kendi 
inançlarına göre evlenme akitlerini serbest bir şekilde yapabilmektedirler. 

Yine, bilindiği gibi, İngiltere, İsveç, Norveç ve Danimarka'da, erkekler erkeklerle evlenebil
mektedirler. 

Bilindiği gibi, bizde yürürlükteki yasaya göre, dinî nikahı, resmî nikah yaptırdıktan sonra, an
cak taraflar isterlerse yapabilmektedirler. Bu ise, tatbikatta bir çifte nikâh olgusunu karşımıza ge
tirmektedir ve resmî nikâh -medenî nikâh- yaptırmadan dinî nikâh yaptıranlar ise Türk Ceza Ka
nununun 237 nci maddesine maruzdurlar. 
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Yine, 237 nci maddeye göre, evlenme aktinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren kâğıdı 

görmeden bir evlenme için dinî merasim yapanlar hakkında ceza tatbik edilmektedir. Keza, arala
rında evlenme akti olmasızın, evlenmenin dinî merasimini yaptıran erkek ve kadınlar, iki aydan al
tı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadırlar. 

Yirie, muhtarlar, aralarında evlenme akti yok iken, evlenmenin dinî merasimini yaptıklarına 
muttali oldukları kimseleri, yetkili makama bildirmeye mecbur tutulmaktadırlar. Bu hususta ihmal
kârlık gösterenler hakkında, keza, takibat yapılmaktadır. 

Bilindiği gibi ülkemizde, aralarında evlenme akti, nikâhı olmaksızın karı-koca hayatı yaşayan
lar hakkında bir işlem yapılamamakta ve bu, kamu düzenini sarsmamaktadır; ama, aralarında res
mî bir nikâh olmaksızın dinî nikâh yaptıranlar hakkında takibat yapılabilmektedir. 

İşin özüne baktığımız zaman, insanların, inandıkları gibi yaşayabilmeleri, kendi inançlarına 
göre evlenebilmeleri, temel hak ve özgürlüklerden sayılmaktadır. Teklifimiz, temel hak ve özgür
lüklere, aynı zamanda laiklik ilkesine de uygun düşmektedir. 

Sonuç olarak: Uygulamadaki bu çifte nikâh olgusunu ortadan kaldırmak, isteyenlerin istedik
leri şekilde nikâh akti yapabilmelerine imkân tanımak ve böylece, esasen ülkemizde yaşayan gay-
rimüslümlere verdiğimiz hakları, diğer insanlarımızdan, vatandaşlarımızdan da esirgememek için 
bu teklifi vermiş bulunuyorum; ümit ediyorum ki, genel bir kabul görür. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz; 1 saat süreyle, sözlü so

ruları görüşeceğiz. 
V. - 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 sorusu ve Maliye Bakam İsmet Attila'nın cevabı (6/306) 

BAŞKAN - 1 inci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Maliye Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı, kısacası Vergi Af 
Yasasından istifade etmek isteyenlerin yararlanma süresi 30 Nisan 1992 tarihinde son bulmuştur. 

Biz, Anamuhalefet Partisi olarak, bu af yasası, ülkemiz halkının yararına omayacağı, vergi ah
lakını bozacağı düşüncesiyle, bu yasanın Meclisten geçmemesi için var gücümüzle mücadele ver
dik; maalesef, Koalisyon Ortaklarının oyları ile yasalamıştır. 
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1. Bu af yasasından; 
a) istanbul'da kaç kişi başvurmuş ve ne kadarlık bir tahsilat yapılmıştır? 

b) Ankara'da kaç kişi başvurmuş ve ne kadarlık tahsilat yapılmıştır? 
ç) İzmir'de kaç kişi başvurmuş ve ne kadar tahsilat yapılmıştır? 

d) Diğer illerimizde, kaç kişi başvurmuş ve ne kadar tahsilat yapılmıştır? 

2. Bu af yasasıyla, Meclis kürsüsünden beyan ettiğiniz hedefleri tutturdunuz mu? 

3. Aldığımız bazı istihbaratlara göre, Anadolu'da, küçük illerde, vergi daireleri yetkililerince 
mükelleflere, affa müracaat etmesi için baskı yapılmakta. Böyle bir durum var mıdır? 

BAŞKAN - Maliye Bakanı Sayııi İsmet Attila, sözlü soruya cevap vermek üzere, buyurun. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul 
Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilen soru önergesiyle, af yasasından yararlan
mak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerimizde kaç kişinin başvuruda bulunduğu, ne kadar 
tahsilat yapıldığı, beyan edilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, bazı vergi dairesi yetkililerince mü
kelleflere, affa müracaat etmeleri için baskı yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır. 

3787 sayılı Kanun uygulaması 1992 yılı ekim ayı itibariyle son bulmuş ve sonuçlan da alın
mıştır. Bu kanun Yüce Mecliste görüşülürken, 6 ilâ 8 trilyon lira arasında bir gelir hedeflendiği be
lirtilmiştir. 3787 sayılı Kanun uygulamasından 6,6 trilyon lira hâsılat sağlanmıştır. Bu kanunun uy
gulanması sırasında, mükellefler kanundan haberdar edilmiş, yapılan düzenlemeler hakkında ay
dınlatıcı bilgi verilmesi için teşkilatımızca büyük çaba sarfedilmiştif. Mükellefler, borçlarının tas
fiyesi için özendirilmiş, herhangi bir zorlamada bulunulmamıştır. Aksine, mükelleflere kanun hü
kümlerinden yararlanmaları konusunda baskı yapılmaması için, defterdarlıklara talimat verilmiştir. 

Sayın milletvekilinin sorduğu diğer istatistik! bilgilerle ilgili çalışma, ayrı bir zaman ve perso
nel gerektirmektedir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Dumankaya; ilaveniz mi var? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. Sayın Maliye Bakanını, Bakanlar Kurulu sıralarında görmekten de mutluluk 
duyuyorum. 

Bu soru önergemi 1992 yılının nisan ayında vermiştim. O zamanki MaHye Bakanı Sayın Sü
mer Oral, o zamanki Başbakan da Sayın Süleyman Demirel'di. O nedenle, bugün burada aldığım 
cevap beni tatmin etmemiştir. Şöyle ki: Bu Hükümet, çok büyük konuşup, vergi affında mega ver
gi afları, mega projeler demek suretiyle, çok büyük iddialarla gelmiştir; ama, öyle bir vergi affı çı
karmıştır ki, fakiri fukarayı, çiftçiyi, esnafı, köylüyü ezmiştir; bu vergi affını, sadece, kendilerini 
iktidara getiren yandaşları için çıkarmıştır. Şöyle ki: Ne hükümet programında ne de koalisyon pro
tokolünde af diye bir konu vardır. Anavatan Partisi olarak, Anamuhalefet Partisi olarak onsekiz gün 
burada mücadele verdik. Dedik ki: "Bu affı çıkarıyorsunuz, bir tavan getirin." 50 milyonla başla
dık, 200 milyonda durduk; ama, sonsuz bir af çıkardılar; çünkü, bu İktidar, kendilerini iktidara ge
tirenlere söz vermişti, gizli bir anlaşma yapmışlardı. 
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Dedik ki: "KDV, vergi değildir; KDV'yi vatandaştan alıp, devletin kasası yerine kendi kasası

na yatıranları affetmeyin." Onu da affettiler. Dedik ki: "Bu aftan siyasîler yararlanmasın; çünkü, si
yasîler üzerinde bir baskı vardır; bu af, siyasîler için çıktı denilecek." Bunu da yapamadık, yapa
mazdık; çünkü, bu affolanlar içerisinde, şurada oturan bakan var -tabiî, şu anda Bakanlar Kurulu 
sıralarında oturmuyor, onu hemen düzelteyim- bu af, esasında onun için çıkmış. Dedik ki: "Bu af
fı çıkarıyorsunuz, öyleyse, bunu basınla ilan edin; kimler bu aftan istifade etti kimler istifade etme
di, halk bunları bilsin." Bunu da yaptıramadık. 

Değerli arkadaşlarım, işte, böyle sonsuz bir af çıktı. Ben, 70 bin kişiye mektup yazdım değerli 
arkadaşlarım; sizi şikâyet ettim. Şunu söylemek istiyorum ki, bu afla birlikte 1 milyon 568 bin kişi 
5,5 trilyon lira; 1 047 kişi 9 trilyon lira istifade etti. Demek ki, bu af 1 047 kişi için çıkarılmıştır. 

Ondan sonra, bu Hükümet ne yaptı; fakirin ödediği KDV'yi artırdı, KDV'yi fakirin cebinden 
aldı , zengine tesir etmez. Ondan sonra, bu Hükümet ne yaptı; 5 Nisan kararlarıyla Patagonya'da 
dahi olmayan salma vergisini getirdi ve bu salma vergisiyle, vergisini ödeyenleri, vergi verenleri 
bir daha cezalandırdı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen son cümlelerinizi alayım efendim. 
HALİT DUMANKAYA(Devamla) - Ümit ediyorum ki, Sayın Bakan, üç senede alamadığı 

istatistik! bilgileri alır. O bilgisayarları biz kurduk, siz çalıştırın; 1992 yılından beri istatistikî bil
giler alınmamış... Bu Hükümetin acayipliği buradadır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
2. - İstanbul Milletvekili Halit 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) 

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

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlan
dırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/309) 

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

6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, vergisini ödemediği iddia edilen bir holdingin 
bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (61361) 

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

8. - 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- İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, basılı gündemin 2, 3, 4, 5, 6, 7 
ve 8 inci sıralarındaki soruları, İçtüzüğün 97 inci maddesine göre ertelenmiştir. 

9. -İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüzler Hüküme
tin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın cevabı 
(6/377) 

BAŞKAN- 9 uncu sırada, istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayımlanan 
"Yüzsüzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Güner?.. Burada. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
müsaadelerinize arz ederim. 

Engin Güner 
İstanbul 

Aktüel Dergisinin 56 ncı sayısında yayımlanan "Yüzsüzler Hükümetin Akrabası" başlıklı ya
zıda belirtildiği üzere 1 milyar Türk Lirası üzerinde vergi borcu olup da vergi affından yararlana
cak 1 047 kişiden 2'sinin Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral'ın damadı Atilla Can ve sizin kardeşi
niz Hacı Ali Demirel oldukları ileri sürülmektedir. 

1. Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral'ın damadı Atilla Çan'ın ve kardeşinizini, anılan vergi af
fından yararlandıkları doğru mudur? 

2. Doğru ise, Atilla Çan'ın vergi borcu 2 milyar, Hacı Ali Demirel'in borcu ise 24 milyar li
ra mıdır? 

BAŞKAN - Başbakan adına, sözlü soruya cevap vermek üzere, Maliye Bakanı Sayın İsmet 
Attila; buyurun. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA ( Afyon ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan
bul Milletvekili Sayın Engin Güner tarafından verilen ve Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması istenen önergede, Aktüel Dergisinin 56 ncı sayısında bulunan "Yüzsüzler Hükü
metin Akrabası" başlıklı yazıda, 1 milyar lira üzerinde vergi borcu olup da, vergi affından yarala
nacak 1 047 kişiden 2'sinin Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral'ın damadı Atilla Can ve 
Sayın Başbakanın kardeşi Hacı Ali Demirel olduğunun ileri sürüldüğü belirtilerek, bu kişilerin ver
gi affından yararlanıp yararlanmadığı, yararlanmışlarsa, adı geçenlerin ne kadar borçlarının bulun
duğu hususlarında bilgi istenilmektedir. 

Modern vergi sistemlerinde, vergi mahremiyeti önemli bir yer teşkil etmektedir. Vergi mahre
miyeti, her ne suretle olursa olsun, vergi uygulamaları dolayısıyla öğrenilen ticarî veya şahsî sırla
rın mutlaka gizli kalmasına yönelik bir düzenlemedir. Nitekim, bu amaçla, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 5 inci maddesiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve 
hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik bilgilerin üçün
cü kişilerin yararına kullanılmasını önlemek amacıyla, mutlak bir vergi mahremiyeti ihdas olun
muştur. Halihazır mevzuatta yer alan bu hüküm, vergi işlerinde sağlanacak açıklığın, hiçbir zaman 
mükellefler aleyhine kötüye kullanılmasına imkân vermeyecek mahiyettedir. 

Vergi Usul Kanununa göre, açıklanabilecek husus, sadece Kurumlar Vergisi mükellefleriyle 
Gelir Vergisi mükelleflerinden yıllık beyanname verenlerin adlan, unvanları ve beyanlarına göre 
tarh olunan vergi miktarlarıdır. Bu bilgiler ise, her mükellefçe asılan vergi levhasında yer alan bil
gilerdir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, mükelleflerin işlerinin mahiyetlerine, şahıslarına, aile durumla
rına, servetlerine ilişkin olup, vergi idaresinin bilgisi dahilinde bulunan hususların açıklanması 
mümkün değildir. Bu nedenlerle, 3787 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılma
sı ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun hükümlerinden faydalanmayan ya da bu kanundan fayda
lanmak suretiyle borçlarını tasfiye eden mükellefler hakkında hiçbir açıklama yapma imkânı bu
lunmamaktadır. 
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Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.. 

Sayın Güner, ilaveniz mi var efendim? 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Evet, Sayın Başkan. ; 

BAŞKAN - Buyurun. 

ENGÎN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Maliye 
Bakanımıza teşekkür ediyorum; ancak, verdikleri cevaptan da hiçbir şekilde tatmin olmadığımı ifa
de etmek istiyorum. Tatmin olmayan herhalde sadece ben değilim; hiçbir değerli arkadaş, Yüce 
Meclisin hiçbir değerli üyesi ve yüce milletimiz, verilen cevaptan herhangi bir bilgi edinememiş
lerdir. 

Sayın Maliye Bakanımız, vergi mahremiyeti maddesine sığınmak suretiyle, bu konuda bir 
açıklık getirmemişlerdir. Bunun bir başka türlü ifadesi, bu durumda, Aktüel Dergisinin 56 ncı sa
yısında bahsedilen hususların; yani, o zamanki Maliye Bakanının damadının ve o zamanki Başba
kanın kardeşinin, bu vergi affından istifade ettiklerinin zımnen kabulü mahiyetinde anlaşılmak ge
rekir diye düşünmekteyim. 

Ülkemizde büyük bir vergi adaletsizliği yaşandığı hepimizin malumudur. "Fazla kazanandan 
fazla, az kazanandan az" ilkesi, maalesef, vergi toplamadaki beceriksizlikler yüzünden ters olarak 
işlemekte ve fazla kazananın, kamuoyunda, fazla vergi verdiği inancı bulunmamaktadır. Bu iki ör
nek de, bunun açık bir kanıtını teşkil etmektedir. 

Bu bakımdan, vergi vermeyen büyük bir kitle bulunduğu ve kayıt dışı ekonomiden vergi alı
namadığı da diğer bir husustur. Alınan vergi miktarlarının adil olması, oranlarının düşürülmesi; 
ama, herkese uygulanacak biçimde yaygınlaştırılması da bu konuda temel ilke olmak gerekir; an
cak, bu yönde, bu Hükümetin yaptığı çalışmaların başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Bundan sonra, bu yönde, kamuoyunu tatmin edecek, milletimizi tatmin edecek, adalet duygusunu 
getirecek bir sistemin süratle kurulması, özellikle, çok büyük boyutlara varan kayıtdışı ekonominin 
de vergilendirilmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir. 

Ben, bu düşüncelerle, Sayın Bakanın verdiği cevaba teşekkür etmekle birlikte, bu konuda ver
diği cevaptan kendisinin bile tatmin olmadığı kanaatindeyim; ben, kesinlikle tatmin olmadım, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri tatmin olmamıştır, aziz milletimiz tatmin olmamıştır; dolayısıyla, söy
lenenleri, doğru olduğu şeklinde yorumlamak istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 
10- 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 - 10 uncu sıradaki, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın sorusu, İçtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. . 

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

BAŞKAN - 11 nci sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
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Soru ertelenmiştir. 

12. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, İrak vatandaşı olan Mesut Barzani ile Celal Ta-
labani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 

BAŞKAN - 12 nci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nın, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Dağcı?.. Burada. 

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

Soru ertelenmiştir. 
13. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nm 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 - 13 üncü sırada, Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in, Sayın Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sorusu vardır. ^ 

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

Sayın Seçkiner?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
BAŞKAN - 14 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın Başbakandan so

rusu vardır. 
Sayın Yakın?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
75. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (61466), 
BAŞKAN - 15 inci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un, Sayın Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kapusuz?.. Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamulaştırma bedelleri -baraj, gölet vb.- yapılan yatırımlarda çok önemli bir yer tutulmakta 

olup, yatınmın içerisine konulmaktadır. Değer tespitleri yapılırken, hem takdir komisyonları hem 
de mahkemeler, devletin karşısında, fertleri, toprak kaybettiğinden dolayı korumaktadır. Hem top
rak kaybeden vatandaşları korumak gerekir hem de devlete büyük maliyetler getiren ödemelerden 
kurtulmak gerekir. 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve îskân Bakanı Prof. Onur Kumbaracıbaşı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

- 3 4 3 -



T.B.M.M. B : 9 1 2 8 . 3 . 1 9 9 5 ÖVl 
1. Devlet yıllar itibariyle son on yılda, kamulaştırma için ne kadar ödeme yapmıştır? 
2. Yatırımlar içindeki kamulaştırma payı yüzde olarak nedir? 

3. Kamulaştırma ödemelerinden devlet kurtarılsa, yatırımlar ne kadar kısa sürede tamamlanır 
ve hangi oranda artırılabilir? 

4. Bunun düzeltilmesi için bir çalışmanız var mıdır? 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; bu
yurun efendim. • 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Kayseri Milletvekilimiz Sayın Salih Kapusuz'un sözlü sorusuna cevap arz etmek üzere huzu
runuzdayım; teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, cevabımız bir hayli rakamlan ihtiva ettiği cihetle, aynen okumak duru
mundayım; arkadaşımıza ayrıca yazılı olarak da takdim edebiliriz. Cevabımız aynen şöyledir: 

Kamulaştırma harcamaları, özellikle Devlet Su İşleri ve Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Ge
nel Müdürlüklerimizin görev alam içerisinde yoğunlaştığından, bu iki Genel Müdürlüğün son on 
yıldaki yatırım ve kamulaştırma giderleri şöyledir: Karayolları Genel Müdürlüğü, devlet ve il yol
lan -yıllar itibariyle- 1982, 1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991, 1992, 1993 ve 
1994 yıllarını kapsamak üzere, toplam 28 776 860 867 000 lira. 

Sayın Başkan, burada toplamlarını okudum; eğer istenirse dökümünü de okuyabilirim ya da 
arkadaşımıza yazılı olarak takdim edebilirim. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, Sayın Bakan tercihinizi soruyorlar. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yazılı olarak alalım efendim. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz yazılı olarak kendisine verilmesini istiyor Sayın Bakan: 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Saym Başkan, okuyacaklarım 

sözlü sorunun cevap süresi içerisine sığmaz; burada aşağı yukarı. 3 sayfa, rakamsal cevaplar var. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz tercihini belirtti efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Otoyollar için de -yine saydığım 

yıllar.itibariyle- 45 316^698 72 000 lira; yatınm harcamaları da aynı şekilde... • 

Sayın Başkan, ben, bu rakamları, bu cetvelleri sayın arkadaşımıza yazılı olarak, aynen, takdim 
ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan, 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz; bir şey söyleyecektim... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, Sayın Bakan size cevabı takdim etmedi, rakamları görmediniz, 
rakamları gördükten sonra bir şeyssöyleme hakkınız doğar. Ben, size, kendi idare ettiğim bir celse
de bu konuda gündem dışı söz vereyim. Şimdi, rakamlan görmeden, belgeyi elinize almadan ne ila
ve edeceğinizi anlamadım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, konu şu: Sayın Bakan, bu konuda sadece bazı 
rakamlar verdiler; benim sorumun sadece biri rakamlarla ilgilidir. 

BAŞKAN - Buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle, Sayın Bakanımı

za teşekkürle söze başlıyorum. 
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Tabiî, bu konu, özellikle yatırımcı kuruluşlarımızla ilgili çok önemli bir meseleyi ihtiva ettiğk 

için sual şeklinde tevcih etmiştik; geç de olsa, önemli bir konunun gündeme getirildiğinden dola
yıdır ki, ben, rakamlara ilave olarak, birkaç hususa daha dikkat çekmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Tabiî, hepimizin, ilimizde ve çevremizde gelişen yatırımlarla alakalı olarak yakinen bildiği gi
bi, hakikaten, kamulaştırma bedelleri yatırımların içerisine konuluyor. Dolayısıyla, Bu bedeller de 
âdeta yatırım gibi mütalaa edildiğinden, normal süresi içerisinde bitmesi gerekli yatırımlar, maale
sef, ne yapılamıyor; o bedeli bütçeden ayıramadığımız için, süresi içerisinde bitirilemiyor. 

Sonuç itibariyle, bu olay, bu mülkün sahibi bulunan vatandaşlarımızın, mahkemelere müraca
at etmelerine, mahkemelerde ve değer tespit komisyonlarında büyük izdihamların ve sıkıntıların 
meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bunu ayırmadığımız müddetçe, mahkeme kararlarının so
nucunu beklemek gibi birtakım sonuçlar da doğduğundan, yatırımlarda sıkıntı meydana gelmekte
dir. Dolayısıyla, burada, bizim, mutlaka, bu kamulaştırma bedellerini yatırımların dışına çıkarma
mız lazım. 

Kamulaştırmadaki yüzdeyi Sayın Bakanımız ifade etmedi; ama, -son on yılın rakamlarında 
hangi yılın baz alındığını ve cari fiyat olarak mı takdim edildiğini bilmiyorum- sadece Devlet Su 
İşleri ile Karayollarının istimlak bedeli olarak yaklaşık 29 trilyon lira değer tespit edildiğini ve öde
me yapıldığını da göz önünde bulunduracak olursak, bunlarla alakalı yatırımlara ne derece bir ağır 
yük geldiği, herhalde takdir edilir kanaatindeyim. 

Dolayısıyla, bu kamulaştırma bedellerini yatırımların içerisinden ayırma konusunda, Hüküme
tin veya ilgili bakanlığın bir eylemi, bir fiili olacak mı; bir düşünceleri var mı? 

Böyle bir problemi gündeme getirerek, Hükümetimizi ve ilgili bakanı bu konuda uyarmak için 
böyle bir soru sormayı uygun gördüm. 

Teşekkür ediyorum. • 
Sayın Başkan, söz verdiğiniz için, ayrıca size de teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz, sağ olun. • 
16. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde yapılan 

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

BAŞKAN - 16 ncı sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altmkaya'nın, Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altı'nkaya?..Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?..Burada. 
Soru sahibi ikinci kez hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
17. — Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin '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 - 17 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?..Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?..Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
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18. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican 'in, Sarıyer-Garipçe Köyüne balıkçı barınağı ya

pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

19.-^ İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'in, Sarıyer-Rumeli Feneri Köyü Barınağının ta
mirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN - 18 ve 19 uncu sıralardaki, İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelebican'a ait so
rular, soru sahibinin izinli olması nedeniyle, ertelenmiştir. 

20. - 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 (6/502) 

BAŞKAN - 20 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in, Adalet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Pökülmez?..Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?..Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
21. - 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 - 21 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in sorusu, İçtüzüğün 97 

nci maddesine göre ertelenmiştir. 

22. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçlerin ithali
ne sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/508) 

BAŞKAN - 22 nci sırada, Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi'nin, Sağlık Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Elçi?..Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?..Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Atina 'da yapılan bir toplantıda kullandığı iddia 

edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 
BAŞKAN - 23 üncü sırada, Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir 

toplantıda kullanıldığı iddia edilen bjr beyanına ilişkin, Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Elçi?..Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?..Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon dağıtıldığı 

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

de bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/519) 
26. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, 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) 

27. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevinin çevreyi rahatsız etti
ği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 
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BAŞKAN - 24, 25,26 ve 27 nci sıralardaki, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'ya 

ait sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
28. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğünce alınan ge

çici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

BAŞKAN - 28 inci sırada, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata'nın, Ulaştırma Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Korkutata?..Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkan, soruya ben cevap verece
ğim efendim. 

BAŞKAN - Soruya Sayın Daçe cevap verecekler. 

Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarım

la arz ederim. 18.11.1992 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Bingöl PTT Başmüdürlüğünce muvakkaten işe alman 50 ivanndaki işçinin isim listesinin An
kara'dan geldiği söylenmiştir. 

1. Kim, Bakanlığa liste vermiş ve Bakanlık, bu listeyi nasıl göndermiş? 
2. Böyle bir işçi alımından neden hiçbir Bingöllünün haberi olmamış? 

^ BAŞKAN - Soruya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe; buyurun 
efendim. , 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 
PTT Genel Müdürlüğü Bingöl Başmüdürlüğünce yürütülen hizmetlerin aksatılmadan devam etti
rilmesini teminen, İş Kanununa tabi işyerlerinde çalıştırılmak üzere, 30 işgününden kısa süreli hiz
met akitleriyle çalıştırılmak üzere, azamî 50 geçici işçi alınması hususu, PTT Genel Müdürlüğü 
Personel Dairesi Başkanlığının 15.5.1992 tarih ve 11098 sayılı yazısıyla Bingöl Başmüdürlüğüne 
bildirilmiştir; ancak, bu yazı ekinde herhangi bir isim listesi gönderilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Korkutata, ilaveniz mi var efendim? 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. * 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Bakanı

ma teşekkür ediyorum. Bü sorum, iki yıldan beri Meclis gündeminde beklemekte; ancak, bugün, 
tatmin etmemiş olsa da, bir cevap almış bulunmaktayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; burada, amacımız, 50-60 işçinin alınması meselesi değil. Za
ten, alınan bu işçilerin büyük ekseriyeti kalifiye eleman değildir. 

PTT Bölge Müdürlüğüne herhangi bir meseleyi götürdüğümüzde "Elimizde eleman yoktur, 
hizmet veremiyoruz, ancak başka yerlerden, başka bölgelerden geçici elemanlar talep etmek sure
tiyle iş yapma imkânına sahip olabiliyoruz" denilmektedir. 
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O zaman, bu soruyu sormamın asıl sebebi şuydu: Maalesef, bu işçilerin isimleri buradan faks

la gönderilmiştir. Yani, buradan, Ankara'dan, işçilerin isimleri tek tek yazılmış ve bu faks Bingöl'e 
çekilmek suretiyle işçiler işe alınmıştır. Biz istiyorduk ki, Bingöl'de; PTT Bölge Müdürü, bizzat,1 

elemanlarını tek tek arasın, tanısın, alsın ve bunlar daha itaatkâr, daha verimli olsun. Buradan faks
la bildirilen bir elemanın ciddî şekilde, hem işe yaraması söz konusu değildir ve hem de itaatkâr ol
ması çok zordur. Bu yapılmadı. 

Ayrıca, zaten bu işçilerden başka olağanüstü hal kadrolanyla alınan 1 200 işçi, maalesef, 
kısa bir zaman sonra işten çıkarılmıştır. Bir seneden beri de bu insanlar işe alınmamıştır. Bu gibi 
olaylar; yani, adaletsizce, haksızca yapılan olaylar, bizim bölgemiz gibi hassas bölgelerde başka 
sürtüşmelere sebep olmaktadır. Onun için, diyoruz ki, bu gibi.işçi almalar mutlaka adilce olsun, 
doğru olsun. , 

Eğer işe girenlerin çoğu Bingöllü ise biz bundan şeref duyarız. Kimin oğlu, kimin partisi olur-' 
sa olsun, orada her partiden ve her zihniyetten insanın ekmek yemesi ve bir iş bulması bizim te
mennimizdir, arzumuzdur; ama, gerçekten, üzülerek söylemek istiyorum ki, bilhassa sonradan alı
nan 1 200 işçinin bir kısmı PTT'ye verilmiştir. Bu işçiler, daha önce, köyünde 2 kuzu besleyen, 1 
inek besleyen insanlar, bunları da satarak gelip işe girmiş, buna umut bağlamış, hatta bir kış boyun
ca, iki sezon boyunca annesinin boynundaki altını satarak veya kizkardeşinin bileziğini almak su
retiyle "ben yaza yetişeyim de, yazın inşallah yeniden işe girerim, nasıl olsa kaide böyledir" demiş, 
fakat, ondan sonra hiçbiri işe alınmadığı için -hatta bunlann bit kısmı Bingöllü değil, daha önce de 
bu kürsüden söyledim- bunlar, bugün, çaresiz durumdadır. Bunlara, mutlak suretle, ciddî şekilde 
eğilinmesi gerekir. Eğer işe yarıyorsa, eğer devletin işine yarıyorsa alınması, yaramıyorsa alınma
ması hususunda istikrarlı bir politika uygulanmasını istiyor, Sayın Bakanıma ve sizlere teşekkür 
ediyorum. <. 

ı Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
29. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata 'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü tarafından ya

pılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 
• .. ) BAŞKAN- 29 uncu sırada, Sayın Hüsamettin Korkutata'nın, Sayın Sağlık Bakanından soru
su, İçtüzüğün 97 ncj maddesine göre ertelenmiştir. 

30. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölgesinei ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 

BAŞKAN- 30 uncu sırada, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. ' 

Sayın İnceöz?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. . , 
Daha öncede bir kere ertelendiği için soru düşmüştür. 
31. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile Kızıldamar 

Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (61556) 

BAŞKAN - 31 nci sırada, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in sorusu, sayın milletvekilinin 
izinli olması nedeniyle, İçtüzük gereği ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - 32 nci sıradaki soru, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
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33. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyol

lar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/715) 

BAŞKAN - 33 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kazan?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Som, daha önce bir kere ertelendiği için, bu kerre düşmüştür. 

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

BAŞKAN- 34 üncü sıradaki soru, sayın milletvekilinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

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

37. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet usulü ile 
ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61721) 

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

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

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

BAŞKAN- 35,36, 37, 38, 39 ve 40. inci sıralardaki sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- 41 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un, Sağlık Bakanın
dan sorusu vardır. " 

Sayın Özsoy?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
42. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un sağlık meslek yüksekokullarından mezun olanlar

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

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

44. - 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) -

45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/594) 
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46.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan zamlara iliş

kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

47. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü Bölge Mü
dürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/601) 

48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına ilişkin Çev
re Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

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

50. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'mn, Van TEK ve PTT müdürlerinin partizanca iş
çi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

BAŞKAN - 42,43,44,45,46,47,48,49 ve 50 nci sıralardaki sorular, İçtüzüün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - 51 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın, Maliye Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yalova?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
52. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'mn, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını sürekli ar

tırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/783) 

BAŞKAN - 52 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Akarcalı?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Daha önce de bir kere ertelendiği iç in* sayın milletvekilinin ikinci defa hazır bulunmaması ne

deniyle, soru düşmüştür. 

53. - 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) 

54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, SEKA tarafından bir şirkete yapılan Sümer-
lit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

55. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen kredilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Belediye başkanları ve belediye meclis üye: 
leri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

57. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) 

58. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan ihalelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 
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BAŞKAN - 53,54,55,56,57 ve 58 inci sıralardaki sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine gö

re ertelenmiştir. 
59. - İstanbul Milletvekili Halil Orlıan Er güder'in, TRT yayınlarında vatan sevgisini işleyen 

şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri 'nin cevabı (6/612) 

BAŞKAN - 59 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in, Kültür Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ergüdej?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in, 59 uncu sıradaki sorusuna, Sayın Devlet 

Bakanı Necmettin Cevheri cevap vermek istediler. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Amerika Cumhurbaşkanının yemin töreninde bir kadın şair, Clinton ile Amerika'nın yeni dö

nemi için yazdığı şiiri okudu. Amerikalı zenci kadın Maya Angelov tanınmış bir ozandır. Washing-
ton'dan naklen dinlediğimiz şiir okundukça, Amerikalı şair baştan sona Mevlana okuyordu. "Kim 
olursan, nasıl olursan gel ister Türk, ister Yunanlı, ister Şili'den... gel."Bu husus üzerinde durulma
sı gerekir. Zenci Maya Angelov, bizim kültürümüzü tanıttı ve söyledi. 

Bu konuda aşağıda yazılı sorularımın sözlü olarak Sayın Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından 
cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Sorularım: 
1. Yemin merasiminde okunan şiirin tam metninin teminini rica ederim. 
2. Clinton'un yemin merasiminde Maya Angelov'un şiir okuması, Amerika'da ozanlara ve şa

irlere göre bir patlama olarak gösteriliyor. Kafe ve restoranlarda, gece kulüplerinde şiirler okun
makta ve TV'lerde şairler, ses sanatkârları gibi program yapmaktadır Amerika'da: 

Acaba, radyo ve TV'lerimizde, vatan sevgisini ve aşkını harekete geçirecek şiir okuma prog
ramlan düşünür müsünüz? 

BAŞKAN - Soruya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; İstanbul Milletvekilimiz Sayın Orhan Ergüder'in, her zaman olduğu gibi, bizlere, güzel düşün
celerine cevap vermekten ziyade, katılma imkânını sağlayan sorusuna cevap arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. 

Evvela, bu soru metninde ismi geçen şiirin şu andaki durumu itibariyle ve tam metni konu
sunda cevap arz edecek durumda bulunamıyorum; inceler, kendilerine cevabı da takdim ederiz. 

Vatan sevgisiyle ilgili şiirlerin veyahut o şekildeki birtakım edebî, kültürel yayınların, televiz
yon yayınlarında yer alması, tabiatıyla, kendileri gibi bizim de arzumuzdur. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Türkiye radyo ve televizyonlarında, bugün, Anayasa
nın 133 üncü maddesinin değiştirilmesi suretiyle, onun arkasından, Millet Meclisi olarak çıkardı
ğımız kanunla,aşağı yukarı hepimizin iftihar edeceği bir demokrasi örneği sergilenmektedir. Bunun 
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bir örneğini dün akşam gördük. Hudut ötesinde harekât yapan 35 bin askerimizin içerisinde bulun
duğu bir olayı dahi, "fiyasko mudur, değil midir" diye tartışan bir programı, yine, bir demokratik 
anlayış içerisinde, hep beraber takip ettik. Öyle sanıyorum ki, dünyanın hiçbir demokrasisinde, bu 
şekildeki bir imkânın tanınması da mümkün değildir. Körfez Harbi sırasında, sanmıyorum ki, Ame
rika'nın 40-50 kanalının herhangi birisinde, hiç kimse, hiçbir yayıncı, hiçbir yayın organı, kalkıp 
da, Körfez'de bulunan askerlerinin veyahut başka bir yerde bulunan askerlerinin fiyasko içerisinde 
olup olmadığını tartışamıştır. Yani, bir yerde, demokrasi -tabiatıyla, pişman olduğumuz bir olay 
olarak değil- eğer varsa, kendi mahzurlarını, mutlaka bir gün giderecektir. Büyük Atatürk'ün, ba
sın hürriyeti için söylediği bir söz, hepimizin bildiği gibi, İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin giriş 
holündeki Atatürk büstünün altında yer almaktadır ve tam 10 uncu Yıl Nutkundan alınan bir pa
sajdır. "Matbuat hürriyetinin -o zamanın deyimiyle- taşıdığı birtakım mahzurların yegâne izale yo
lu, bizzat yine matbuat hürriyetidir" diyor. Demokrasinin, dün akşam şahit olduğumuz gibi, eğer 
tasvip edilmeyen veyahut düzeltilmesi gereken birtakım akımı, akışı veyahut olayları varsa, de
mokrasinin, onu, kendi içerisinde halledeceğine inanıyoruz. 

Yine, burada, dikkatinizi çekmek isterim, bir mukayese olmak itibariyle; iki gün evvel, Za-
ho'da bir asker, er -dinlediğiniz zaman zannedersiniz ki „ Genelkurmay Başkanı konuşuyor- diyor 
ki: "Türk Milleti rahat etsin; PKK diye bir şey kalmayacaktır." Bunu söyleyen, oradaki cehpe ko
mutanı değil; oradaki 13 generalden biri değil; Genelkurmayın herhangi.bir yetkilisi de değil, bir 
erdir. Ben dikkat ettim, söyleyen erin kolunda herhangi bir işaret de yok; yani, onbaşı falan da de
ğildi. O genç çocuk diyor ki "Türk Milleti rahat etsin, bu olay bitecektir." 

işte, bu anlayışlar, bu düşünceler, Yüce Milletimizin şaşmayan muhakemesinde değerlendiril
diği zaman, her şey, doğrusunun üzerine gelir düşüncesiyle, değerli milletvekilimizin kıymetli gö
rüşlerine cevap arz etmiş olmaya gayret ettim. 

Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir ilavem var. 
BAŞKAN - ilaveniz; mi var efendim? Müspet manada cevap verdiler. 
HALlL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Efendim, bir şiir... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Sayın Başkan, sayın üyeler; değerli Bakanıma, hiç 

olmazsa konuşmaya vesile olduğu için arzı teşekkür ederim. 
. : • ' ' ' • ' • • • ' ' • ' 

Şunu arz edeyim ki, bir milleti millet yapan, heyecanı, içindeki milliyetçilik duygusudur, vatan
perverliktir. Her yerde, her zaman için bunu ileri sürmek lazımdır. Belki; ekonomi kötü olabilir, mü
him değil; aslolan, milletin sevişmesidir; millî anane ve örfe bağlılıktır. Burada, parti farkı yoktur. 

Ben, dikkat ediyorum, sinemalardan televizyona varıncaya kadar, sokaklardan cemiyetlere va
rıncaya kadar herkes kavga içerisinde. Danıştayda açılan binlerce dava, Yargıtayda görülen binler
ce dava, herkes herkesle kavgalı... Bu kavgayı bıkarıp, biraz güzel şeylerle meşgul olmak lazım. 
Onun için, bu önergeyi verdim ve zenci Maya Angelov'u hakikaten takdir ettim. 

Amerika Reisicumhurunun, yemin merasiminde, millî marşlarını, millî şiirlerini söylüyorlar. 
Ne kadar güzel bir şey... Kendi televizyonumuzdaki o kovboy filmlerinden, cinayet filmlerinden, 
Western tipindeki filmlerden artık bıktık. Güzel şairler, güzel ozanlar konuşsun da, içimizi açsın, 
bu duygularla bu soruyu sormuştum. 

Şimdi, sözlerimi şöyle bitireyim: Dikkat ediyorum bir kavga var, dikkat ediyorum millet öf
keli; fakat, dostluğa ait çok az şey var. O halde, şairin kim olduğunu bilmiyorum; ama, bu başu
cumda saklıyorum ve şimdi sizlere okuyorum: 
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"İsterdim, kavgayı, bir ağacın yaprağına yazmak, 
İsterdim, sonbahar gelsin, yaprak kurusun diye. 
İsterdim, öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak, 

Yağmur yağınca bulut yok olsun diye. 

İsterdim, nefreti, karlar üzerine yazmak, 

Güneş açsın karlar erisin diye. 
Ve dostluğu ve sevgiyi, 
Yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim, 
Onlarla büyüsün, dünyayı sarsın diye." 

Teşekkür ederim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ergüder.. ' 
60. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm mubayaasına 

ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı (6/617) 
BAŞKAN - 60 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu'nun, Sayın Maliye Ba

kanından sorusu yardır. 

Sayın Maruflu?.. Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Selçuk Maruflu 
' İstanbul 

Soru: . 
Tekelin bu sene piyasadan mubayaa ettiği üzüm ne kadardır? Bu üzümün, Tekele dolar-ton 

olarak maliyeti nedir? Bu üzüm bumayaası yıllar itibariyle kaç tondur? Bu sene alınan üzüm ne ya
pılacaktır? Bu üzüm dışardan ithal edilse, fiyatı ne olacaktır? Tekelin bu bakımdan sağladığı süb
vansiyon kaç milyar lira ve kaç milyon dolardır? 

BAŞKAN - Soruya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe; buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 
Sayın Selçuk Maruflu'nun sorularını cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım; hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Tekel, rakı üretimi için ihtiyaç duyduğu kuruüzümü, Türkiye'nin değişik bölgelerinde açtığı 
20 alım noktasında, direkt, üreticiden, ayrıca, Tariş, Taskobirlik, Karaman Yöresi Kooperatifleri 
gibi birlik ve kooperatiflerden satin almaktadır. 

Dünya pazarına Türkiye'nin geleneksel ve özgün içkisi olarak tanıtmayı amaçladığımız Türk 
rakısının en önemli girdisi ve kalite unsuru olan kuruüzüm, her yıl belirlenen alım fiyatlarıyla sü
rekli desteklenmekte, üzüm üreticileriyle Tekel arasındaki işbirliği ve diyalog her geçen sene ge
liştirilmeye çalışılmaktadır. 
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Kuruüzüm alımlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür: 1992 yılında 6 100 TL/kg başfiyat-

la 54,8 milyon kiloya, 1993 yılında 9 330 TL/kg başfiyatla 63,5 milyon kiloya yükselmiş, kuru
üzüm üreticisine, 1992 yılında 194 milyar lira, 1993 yılında 524,5 milyar lira ödeme yapılmıştır. 

1994 yılında ülke çapında yaşanan kuraklığın neden olduğu rekolte düşüşü, Tekelin kuruüzüm 
alımlannı da etkilemiş, yüzde 66'lık artış içeren 15 500 TL/kg başfiyatıyla 55,2 milyon kilo alım 
gerçekleşmiş ve üreticiye 745,7 milyar lira ödenmişti. 1995 yılında Tekel, üreticimizi destekleyen 
alım fiyatlarıyla Alaşehir Suma Fabrikasının da üretime başlaması nedeniyle, 85 milyon kilo üzüm 
satın almayı planlamış bulunmaktadır. ' 

Bilgilerinize saygılarımla arz ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Maruflu?.. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Bir ilavem var. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılında sormuş 

olduğum, Tekel tarafından yapılan üzüm mubayaasıyla ilgili soru önergeme cevap aldığım için, 
Hükümete ve Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 

Bilindiği gibi, üzüm, tütün, incir gibi geleneksel üretim ve ihraç ürünlerimiz, dış pazarlarda 
gereği kadar pazarlanamamaktadır. Türkiye'de, üzüm üreticisinin ürettiği üzümler genellikle Tariş 
tarafından alınmaktadır ve Tariş tarafından kapatılan bu üzümler daha sonra Tekel tarafından, Ta
riş kanalıyla alınmaktadır. Tekelde, daha ziyade, rakı üretiminde kullanılan üzüm vardır. Aslında, 
rakıyı kuruüzümden değil de, yaş üzümden yapmak daha doğrudur. Dünyada, rakı üreten ülkeler
de de uygulamalar bu merkezdedir. Bu şekilde, üzüm üretiminin daha fazla artırılması ve dış pa
zarlara, tercihen kuruüzümün yanı sıra taze üzüm olarak da bir ihraç potansiyeli yaratılması gerek
mektedir. 

Bugün, dış ülkelere gittiğimiz zaman, İngiltere'de, Fransa'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde, 
piyasada, pazarlarda üzüm görürsünüz. Bu üzümlerin çoğu İspanya'dan gelmektedir, Kuzey Afri
ka'dan gelmektedir, İtalya'dan gelmektedir ve Türk üzümü buralarda yoktur. Söylediğim gibi, özel
likle şu mevsimde o ülkelerde bulunan üzümler, Kuzey Afrika ülkelerinden gelmektedir; ama, Türk 
üzümünü bulmak mümkün değildir. Oysa, ülkemiz, üzüm üretimi bakımından, Akdeniz ülkeleri 
arasında ve Avrupa ülkeleri arasında yeri sayılı olan ülkeler arasındadır. 

Bu nedenle, bu soruyu, üzüm rekoltesinin ne olduğunu -tabiî, eski tarihli bir sorudur- ne kadar 
para ödendiğini ve üzüme, dış piyasada ihracat potansiyeli kazandırılması açısından neler yapıla
bileceğini, neler yapılması gerektiğini ortaya koymak, bü konularda Hükümetin dikkatini çekmek 
ve bu konuyu denetlemek için sormuştum. Kısa da olsa, bazı rakamsal bilgileri elde etmek müm
kün oldu. 

Bu nedenle, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
61. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro inşaatlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61619) 
62. -İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu 'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmelerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (61620) 
63. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir grup işçiye iliş

kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

- 3 5 4 -



T.B.M.M. B : 9 1 28 .3 .1995 0 : 1 
BAŞKAN — 61, 62 ve 63 üncü sıralardaki sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelen

miştir. 
64. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin hazırladığı Tü

tün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (61841) ' . . ' . -
BAŞKAN - 64 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın, Maliye Bakanın

dan sorusu vardır. 
Sayın Akarcalı?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
65.-Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalandığı iddia edi

len eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 
BAŞKAN - 65 inci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, İçişleri Baka

nından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Daha önce de bir kere ertelendiği için, soru düşmüştür. 
66. - Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgili açıklama

larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (61625) 
BAŞKAN - 66 ncı sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Ekinci'nin, Devlet Bakanından so

rusu vardır. 

Sayın Ekinci?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, sözlü olarak, Sayın Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun tarafından cevaplandı

rılmasına müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 
Ömer Ekinci 

Ankara 

Soru: Camilerde, din görevlilerinin, faizin haram olduğunu anlatmaları yasak mıdır? 
BAŞKAN - Soruya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyurun 

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

leri; Sayın Ömer Ekinci'nin, faizin haram olup olmadığına dair sorusunu cevaplamak üzere huzu
runuzdayım. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Soru böyle değil Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Faizin haram olup olmadığı ayrı 

bir konu, yasak olup olmadığı ayrı bir konudur. Yani, arkadaşımızın, faizin yasak oluşuyla, haram 
oluşu arasındaki irtibatı ve bunun da, Diyanet İşleri Başkanlığından beklenmesi gereken bir olay 
olduğunu anlayamadığımı ifade etmek istiyorum. 

Faizin haram olduğunu söyleyenler, faiz yiyenlerin, Bakara Suresinde veyahut Kur'an'ı Ke-
rim'in diğer ahkâmı içerisinde, onu alanlann, kendisiyle harp ettiğini ifade edip de, ondan sonra, 
faizin de kullanıldığını; yine, faiz de almış olduğunu söyleyen pek çok kimseye rastlanmıştır. 
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Bu balamdan, bunun değerlendirilmesinin, Kur'an ahkâmıyla, yasak hükümlerinin birbirinden 
aynlması, ayn tutulması suretiyle yapılması gerektiği hakkındaki düşüncelerimi arz eder, saygılar 
sunarım. • 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Sayın Ekinci, ilaveniz mi var efendim? 
ÖMER EKÎNGl (Ankara) - Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun, Sayın Ekinci. 
ÖMER EKİNCÎ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Muhterem Baka

nıma teşekkürlerimi arz ediyorum sorumu cevaplandırdığı için. 
Yalnız, sorumun şekli, Bakanımın anlattığı gibi değil; ben, faiz haram mıdır değil midir diye 

sormadım. Camilerde, vaizlerin, vaazlannda, faiz haram mıdır, değil midir konusunu anlatmalan, 
suç mudur değil midir, bunu sordum. Sorum okunurken de, zannediyorum öyle okundu. 

Bu soruyu, şu vesileyle sormuş bulunuyorum: 1991 seçimlerinden sonra, bir müftü efendiyi 
, ziyarete gittiğimizde, bize, önünde çok kabank bir dosya olduğunu, camilerde vaiz efendilerin si

yaset yaptıklarını ve siyaset yaptıkları için de, müfettişler tarafından hazırlanan bü dosyaların ken
dilerine kadar geldiğini söylemişlerdi. Ben, iki sene evvel -yaklaşık'üç sene oluyor- bu soruyu, bu
nun için sormuştum. 

Hoca efendiler, camilerde vaaz ederken faiz haramdır demektedirler. Bendeniz; şimdiye ka
dar, camilerde, faiz helaldir diyen bir hoca efendi duymadım, içki helaldir diyen hoca efendi de 
duymadım. 

Bendeniz, sorumu, hoca efendiler camilerin kürsülerinden konuşurken faiz haramdır demele
rinden sonra, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından müfettiş gönderilerek, sen siyaset yapıyorsun; şu 
anda, siyasî bir parti faiz haramdır diyor, sen de buradan faiz haramdır demekle, o siyasî partiyi 
desteklemiş oluyorsun diye sorguya çekildikleri için, buna helal mı diyecekler noktasına dayandı
rarak sormuştum. • 

Bakanıma arzı hürmetler ediyorum. 
Saygılarımı sunuyorum. (RP sıralanndan alkışlar) 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Zaten onlar da bu görüşlerinden 

vazgeçtikleri için... . 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
67. - İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe bele

diyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup olmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

BAŞKAN - 67 nci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Sabri Öztürk'ün, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. .'.' 

Sayın Öztürk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Daha önce de bir defa ertelendiği için, soru düşmüştür. ' 
68. - Giresun Milletvekili Rasihı Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun ne zaman ta

mamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 
BAŞKAN - 68 inci sırada, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun, Bayındırlık ve İs-

kân Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Zaimoğlu?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. . 
69. - İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara'dan Diyarba

kır'a götürmek için fiavalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/816) 

BAŞKAN- 69 uncu sırada, istanbul Milletvekili Sayın Mukadder Başeğmez'in, Başbakandan 
sorusu yardır. 

Sayın Başeğmez?.. Yok. " 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Daha önce de bir kere ertelenen soru olduğu için, bu defa düşmüştür. 
70. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatro

su Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 
71.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı Evine ilişkin Baş

bakandan sözlü soru önergesi (6/631) 
72.- İstanbul Milletvekili Hafit Dumankaya 'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî mahkûmlar ara

sında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 
73. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin Adalet. 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 
74. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Adalet komisyonlarında yapılan değişiklik

lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61634) 
75. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin Başbakandan 

• sözlü soru önergesi (6/635) 
76. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde bir hastaya ha

yalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (61636) 
BAŞKAN - 70,71,72,73, 74,75 ve 76 inci sıralardaki sözlü sorular, İçtüzüğün 97 nci mad

desine göre ertelenmiştir. 
77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan Başhekime 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (61638) 
BAŞKAN - 77 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. / 
Sayın Ertekin?.. Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
78.- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin 'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek Ünite yapı

lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 
' BAŞKAN - 78 inci sırada, yine Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in, yine Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
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79.- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastanesine ilişkin Ça

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 
BAŞKAN - 79 uncu sırada, Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
80. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan belediyelere 

ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ce-
vabı(6/642) 

BAŞKAN - 80 inci sırada, Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in, İçişleri Bakamndan sorusu vardır. 
Sayın Ertekin?.. Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Soru : Yeni kurulan ve 6 Haziranda seçim yapılan belediyelerimizde seçim arifesinde partinin 
hediyesi olarak getirilen 5 otobüs, seçimlerden sonra belediyelere parası alınarak teslim edilmiştir. 

Bu otobüsler kullanılmış ve belediye meclisi teşekkül etmeden ve ihale yapılmadan alınmış
tır. Bu durum doğru mudur? Doğru değilse, bu tür yola başvuranlar hakkında kanunî muamele ya
pılmış mıdır? • 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kü
tahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in, tarafımdan cevaplandırılmasını talep ettikleri, 
Kütahya İlinde yeni kurulan ve 6 Haziranda seçim yapılan belediyelere, ihale yapılmadan otobüs 
alındığı iddiasına ilişkin soru önergesine cevabımı arz ediyorum. 

Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili olarak alınan bilgilerden, Valilikçe, Simav İlçesine bağlı 
Bahtılı, Akdağ, Öreyler, Yeniköy, Yeşilköy ve Güney Belediyeleri için 4.1.1993 gün ve 21/10-21-
2/18 sayılı onayla, usulüne uygun araç satın almadıklarından bahisle açılan soruşturmanın tamam
landığı ve belediye başkanları ile belediye encümen üyeleri hakkında düzenlenen fezlekelere isti
naden ilçe idare kurulunca verilen lüzumu muhakeme kararlarının, işlemli dosyalanyla birlikte 
26.11.1993 tarihinde Simav Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve yetkili mahkeme nezdinde 
açılan davaların halihazırda devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Sayın Ertekin, ilaveniz mi var efendim? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-^ Evet efendim. 
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BAŞKAN-Buyurun. . . - . » • • 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aradan üç senelik bir 
süre geçmesine rağmen, bu cevabı aldığım için, Sayın İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. 

Gerçi, sualimin, esasen, altında yatan neden, 6 Haziran seçimleri -ki, 1992'deki haziran ara se
çimleridir- dolayısıyla, o günkü İktidarın nasıl propaganda yaptığını, bu propagandanın ne kadar/ 
yanlış temellere dayandığını ortaya koymak içindi. Keşke, o günlerde propaganda yapan arkadaş
larımız, getirdikleri otobüsleri, ambulansları, hediye olarak beyan ettikleri halde, seçimler bittikten : 

sonra, kazanılan yerlerde, bu otobüsleri, kendi partili belediye başkanlarına, daha belediye meclis
leri teşekkül etmeden -ki, seçimlerden önce getirilen bu otobüsler dolaştırıldı Sayın Bakanım- zor
la, birikmiş parasından tahakkuk ettirilerek, gayri yasal bir şekilde belediyelerin alması temin etti
rildi ve neticede, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz sıkıntı içinde kaldı. 

Sayın Bakanımızın da söylediği gibi, hâlâ mahkeme devam etmektedir; ama, bunun esas mü
sebbibi kimdir?.. O günkü belediye başkanlarımızca, "partiden gönderildi" diyerek, o gün, dolaştı
rılan yerlerdeki parti teşkilatlarının levhaları üzerlerine asılarak, "bu seçimler kazanıldığı takdirde, 
sonucunda, bu arabalar, bu ambulanslar sizin olacak" diyerek vatandaşa propaganda yapıldı; ama, 
belediye başkanlığı kazanılan yerlerdeki otobüsler, belediye başkanlarına zorla aldırıldı, kaybedi
len yerlerdeki otobüsler ve ambulanslar derhal geri çekildi. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; bakınız, ne noktaya geldik: 

Sene 1992, sene 1995... Öyle bir noktaya geldik ki, artık, vatandaş politikacılara güvenemez 
hale geldi ve parlamentoya ve politikacılara saygınlığı azalma noktasına geldi. Sebep kimdir; bu tip 
politika yapan arkadaşlarımızın yaptığı politikadır, başka bir şey değil. Yalan söyleyerek, yanlış 
söyleyerek, vatandaşımızı aldatarak bir yere varmak mümkün değildir; bu mümkün değildir. 

Şimdi, önümüzde bir seçim daha var, yine haziran seçimleri -4 Haziran seçimleri- ve inanıyo
rum, o seçimlerde de aynı şekilde politika yapılacaktır. Bunlar yanlış şeyler; yapacağımız şeyleri 
vaat edelim, bunları ortaya koyalım, insanlarımıza "işte, hizmeti getiriyoruz, şunları şöyle yaparsa
nız, oyları verirseniz, arkasından bu otobüsler sizin olacaktır, ambulanslar sizin olacaktır; şu kadar 
işçi alacağız sizden, şuraya sokacağız" diyerek politika yapmayı bırakın. îşte, aradan geçen üç se
ne içerisinde ülkenin geldiği durum, aradan geçen üç sene içerisinde Parlamentonun geldiği ve sı
kıntı içerisine düştüğü durum... Bunları yapmayalım; gerçekleri söyleyelim, vatandaşımıza doğru
ları anlatalım; yoksa, böyle politika yapmakla bir yere varmak mümkün değildir. 

Onun için, diyorum ki, önümüzdeki seçimlerde, bilhassa İktidara mensup, Koalisyon Hükü
metinin her iki kanadındaki arkadaşlarımız, böyle, yalan yanlış beyanlarla, vaatlerle insanlarımızın 
hayallerini yıkmasınlar artık. 

Zaten, şuna da inanıyorum; bu mahallî seçimlerde, iktidarın, her ne kadar, vaat de etse, bazı 
şeyleri ortaya da koysa, dersini sandıkta alacağına inanıyorum; çünkü, bunlar yanlış şeyler Sayın 
Bakanım. 

Bakın, bugün, Simav Ilçesimizde, bu işe giren belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz 
sıkıntı içerisinde; mahkemelik oldular. Sebep nedir; seçimlerden onbeş gün evvel, yirmi gün evvel 
getirilip kasabalarına konulan otobüsleri, ambulansları, falanları filanları almak zorunda bırakılma
larıdır; çünkü, bu otobüsler, gerçekten il il dolaştırılmış ve öyle bir noktaya gelinmiştir ki, ihale ya
pılmadan otobüs alınmış... Bunlar yanlış şeyler; bunu... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Emet Belediye Başkanı... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz... 
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M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Emet Belediye Başkanı deyince de... 
BAŞKAN - Sayın Ertekin, konuyu dağıtmayalım. 
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) - Peki efendim. 
Ben, bu hususta daha titiz davranılmasını rica ediyorum ve tekrar, bu suali cevaplandırarak ba

na açıklama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Sözlü sorularla ilgili süremiz dolmuştur. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-
görüşmeler" bölümüne geldik. 

Bugün, televizyon yayınımız, teknik bir zaruretten dolayı 18.45'te nihayete erecektir. 

Bu araştırma önergesinin öngörüşmelerine geçtiğimizde sadece Hükümete söz verebileceğim, 
gruplara söz verme imkânımız, zaman açısından, pek olmayacak. Eğer, tarafların karşılıklı muta,-
bakatı varsa, Refah Partimiz tarafından verilen bu genel görüşme ve Meclis araştırmasını, önümüz
deki denetim gününe bırakmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. ("Doğru, Sayın Başkan" ses
leri).. '.-'•"' 

Bir itiraz gelmediğine göre, sözlü soru önergeleri ile kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla 
görüşmek için, 29 Mart 1995 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.10 

© 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne ait tüm marinalarda-
ki gümrük işlemlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazdı ce-
vabı(7/4880) 

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

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : TURBAN Genel Müdürlüğüne ait tüm marinalardaki gümrük işlemlerinin acilen araş
tırılması gerekir. Bu nedenle, 

1. Tüm marinalardaki yerli ve yabancı uyruklu yatların denetlenme işlemi nasıl yapılmakta
dır? 

2. 1993'den bugüne kadar marinalaragiren-çıkan yerli ve'yabancı yatlarla birlikte, diğer güm
rüğe tabi eşyaları gösterir bir raporu gönderebilir misiniz? Yatların herbirinin kime ait, hangi şir
kete ait olduğunun ve marinaya bu yatlarca ödenen ücretlerin faturalarının, birlikte gümrüğe tabi 
eşyaların da bir rapor dahilinde gönderebilir misiniz? 

3. Ayrıca, bu yatlar hangi ülkelere ve bu ülkelerden kimlere, hangi şirkete aittir? Bunları da 
bir liste halinde gönderebilir misiniz? Bu bilgiler 1993'den bugüne kadar ki zamanı kapsamakta
dır. 

• T..C. . . , ' • ' 
Devlet Bakanlığı 18.10.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.02173 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 8.9.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4880-10762/40789 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen 7/4880 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmak
tadır. 

1. Türkiye'ye giriş yapan yatlara ilişkin işlemler 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Yat 
Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığı tarafından çıkarılan 1984/150 sayılı ge
nelge "Türk Limanları Yat Kayıt Belgesinin Kullanılışı Hakkında Talimaf'ı hükümleri uyarınca 
yapılmaktadır. 

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yabancı bayraklı yatlar; Turizm Bakanlığından işlet
me belgesi almış bir yat limanı veya yat çekek yerine kışlama, bakım ve onarım amacıyla 2 ila 5 
yıla kadar bırakılabilirler. Sözkonusu yerlere bırakılan yatları, marina işletmesi sorumluluğu altına 
alır ve mahallî gümrük ve muhafaza idaresine yatın kendi sorumluluğu altına girdiğini bir yazı ile 
bildirir. Dolayısıyla yat limanı veya yat çekek yerlerinde bulunan yatlar marina işletmesinin sorum
luluğu altındadır. Yat turizmi, turizm gelirlerimizin dörtte birini oluşturması ve bu konunun hassa
siyeti nedeniyle, ciddî bir ihbar veya şikâyet sözkonusu olmadığı sürece yabancı bayraklı yatlar 
aranmamaktadır. 
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2. TURBAN Kuşadası, TURBAN Kemer, TURBAN Kaleiçi ve TURBAN Bodrum marina-
lanna 1993 ile 1994 tarihlerinde bağlama yapan tekne sayılan, isimleri, ülkeleri, alınan ücretler ve 
kalış sürelerine ilişkin olarak Turban Turizm İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden alman bilgi
ler 2 adet klasör halinde ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

2. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurtdışı seyahatlerine ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/5804) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
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 finanse edilmiştir? 

T . C . •• 

Adalet Bakanlığı 27.3.1995 
Bakan: 648 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27.1.1995 tarihli A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-7/5804-12603/46319 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan ve Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından verilen ve yazılı olarak ta

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

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 

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

sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
1994 yılı içerisinde; müsteşar bir kez, bir müsteşar yardımcısı bir kez, diğer bir müsteşar yar

dımcısı iki kez, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı bir kez, Hukuk İşleri Genel 
Müdürü dört kez, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürü iki kez, Kanunlar Genel Müdürü bir kez, 
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü altı kez, İşletmeler ve İşyurtları Kurumu Genel 
Müdürü bir kez, bir genel müdür yardımcısı sekiz kez, bir genel müdür yardımcısı üç kez, bir ge
nel müdür yardımcısı bir kez, bir Bakanlık müşaviri iki kez, Bakanlık müşaviri özel kalem müdü
rü vekili bir kez, yurt dışına görevli olarak gitmişlerdir. 
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Yurtdışı bu görevler nedeniyle Bakanlığım Bütçesinden yolluk, yevmiye, konut fonu gibi gi
derler için 1 175 403 000 TL. ödenmiştir. 

Yurtdışı bu görevler için; 

- Diğer giderleri Avrupa Konseyince karşılanan 12, UNIGEF tarafından karşılanan 1, Alman 
Goether Institut tarafından karşılanan 1 seyahatin sadece konut fonu Bakanlığım bütçesinden, 

- İkisinin tüm giderleri işletmeler ve îşyurtları Kurumu Bütçesinden (90 242 502 TL.), 
- Birinin tüm giderleri ise Dışişleri Bakanlığı Bütçesinden, 
ödeme yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, havaalanlarının V.İ.P. bölümünden faydalanan ki
şilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5838) 

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

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Havaalanlarımızın VİP bölümündeki güvenlik kontrollerinin titizlikle yapılmadığını 
gözlemledim. Bu bölümden öyle kişiler hiçbir kontrole maruz kalmaksızın öylesine rahat bir şekil
de giriş-çıkış yapmaktadırlar ki, doğrusu bu kişilerin kim olduklarını merak ettim. Oysa, batılı ül
keler bu hususta çok titiz davranmaktadır. 

1. Havaalanlarımızın bu VİP bölümünden kimler istifade etmektedir? 
2 VİP bölümünden istifade edenlerin giriş-çıkışlan esnasındaki kontrolleri nasıl yapılmakta

dır? 
3. VİP bölümünün mevcut kontrol düzeni yeterli mi? Yeterli değilse niçin yeterli değil? 
4. VİP bölümünden giriş-çıkış yapan bir kişinin gayri yasal bir maddeyi mevcut kontrole gö

re geçirebilme ihtimali nedir? 
T.C.' 

Ulaştırma Bakanlığı 23.3.1995 
Sayı:B.11.0.Müşv.0.511 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in cevaplandırılmak üzere Sayın Başbakan'a 
tevcih ettiği 7/5838 sıra sayılı yazılı soru önergesi. 

İlgi soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
VIP Salonları konusunda Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 4.10.1993 

tarih ve 1993/42 sayılı Genelgesinde, VIP salonlarına giriş-çıkış yapacak zevat, sözkonusu genel
ge ekindeki liste ile belirlenmiştir. Gerek Bu listeye uygunluğun kontrolü, gerekse VIP salonlarına 
giriş yapacakların güvenliklerinin sağlanması hususundan tamamen Mülki İdare Amirleri veya gö
revlendireceği yardımcısı, dolayısı ile de İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Bu genelge doğrultusunda VIP salonlarından yararlanacak kişilerin listesi ilişikte sunulmuştur. 
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, Yukanda cevabı arzedilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı , 

Havaalanlarındaki Yabancı Konuklar Şeref Salonları Protokol Listesi 
A - T ü r k Rical: 

-Cumhurbaşkanı (Yurtiçi ve Yurtdışı ziyaretlerinde) 

-TBMM Başkanı (Yurtdışı ziyaretlerinde) . 
- Cumhurbaşkanlığı Eski Konsey 

Üyeleri (Yurtdışı ziyaretlerinde) 
-Başbakan (Yurtdışı ziyaretlerinde) 

- Genelkurmay Başkanı (Yurtdışı ziyaretlerinde) 
B - Yabancı Rical: 
- Devlet Başkanları 
- Devlet Başkan Yardımcıları 
- Parlamento Başkanları 
-Başbakanlar 
- Başbakan Yardımcıları 
- Genelkurmay Başkanlan 
- Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek Bakanlar , 
A - T ü r k Rical: 

-Cumhurbaşkanı, 
-TBMM Başkanı, 
-Başbakan, 
- Eski Cumhurbaşkanlan, C. Senatosu eski Başkanları, Millet Meclisi ve TBMM eski Başkan

ları, eski Başbakanlar, Cumhurbaşkanlığı eski Konsey üyeleri, 
- Genelkurmay Başkanı, 
- Ana Muhalefet Partisi Başkanı, 
- Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlar, 
- Yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 

Askeri Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi), 
- Sayıştay Başkanı ve Üyeleri, ' 
- Kuvvet Komutanları, General ve Amiraller, 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, 
- TBMM Başkanvekilleri, kâtip üyeleri, idare amirleri, TBMM'de grubu bulunan siyasî par

tiler genel başkanları ve TBMM üyeleri, TBMM eski üyeleri, 

- Başbakanlık müsteşan, 
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- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 

- Diyanet İşleri Başkanı, 

- Müsteşarlar, T.C. Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları, Başbakan 
başmüşavirleri, 

- Müsteşar yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreter yardımcıları, üniversi
te rektörleri, büyükelçiler, 

-Valiler, Emniyet Genel Müdürü (Vali), Büyükşehir Belediye Başkanları, 

- Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Baş
kanı, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Genel Müdürler, Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanı, T. Standartlar Enstitüsü Başkanı, TÜBİTAK Başkanı, Sermaye Piyasası Kuru
lu Başkanı, T. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, T.C. Merkez Bankası Başkan yardımcıları, 

T-Devlet sanatçıları, 

- 2938 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununa göre ülkemiz Cumhurbaşkanı tarafından madal
ya ve nişanla taltif edilmiş veya Dışişleri Bakanlığı üstün hizmet ödülü plaketi ile onurlandırılmış 
ve ilaveten demokratik parlamenter sistemle yönetilen ülkelerin devlet başkanları tarafından ülke
lerimiz arası ilişkilere katkısından dolayı yüksek seviyede madalya ve nişana layık görülmüş ve 
madalya ve nişanları Başbakanlıkça tescil belgesine bağlanmış olanlar, 

- İstiklal Madalyası sahipleri, 

- Hükümeti temsilen yurtdışına giden heyetler, 

- Yukarıda belirtilen görevlerden emekli olanlar. 

B - Yabancı Rical: 

-Türkiye'deki diplomatik misyon şefleri, 

- Yabancı devlet ve hükümet erkanı, 

- Uluslararası kuruluşların başkanları, başkan yardımcıları, genel sekreterleri (Birleşmiş Mil
letler, UNESCO, NATO, Avrupa Konseyi, AET, IMF, RCD ve İslam Birliği gibi), 

- NATO Komutanı, NATO Güney Avrupa Başkomutanı, kuvvet komutanları ve ordu komu
tanları, 

- Dini liderler, 

-Türkiye'de resmî veya özel temaslar için gelen önemli işadamları ile askerî ve sivil heyetler. 

4. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş 'in, yurtdışına burslu olarak gönderilen öğrencilere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5851) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk eğitim sistemimizin eğitim-öğretim faaliyetleri doğaldır ki; Türkiye'deki eğitim yuvala
rı üzerinde kurulmuştur. Ancak, ülkeler arası, gerek ikili ve gerekse de çok taraflı olmak üzere iliş— 
kiler ve anlaşmalar da vardır. Bu ülkelerden biri de A.B.D. ile olan eğitim anlaşmasıdır. Gerek 
A.B.D.'ye gerekse de diğer bir çok ülkeye Türkiye'den burslu olarak öğrenci gönderilmektedir. Bu 
öğrencilerimizden ülkemizin beklentisi tabiî ki; bilimsel bilgi ve teknolojik alt yapıyı kavramak ol
malıdır. Son zamanlarda basın yayın organlarına izlenen dehşet verici gelişmeler görülmektedir. 
Bu öğrencilerimizi sanki şeriat örgütlemek ve islam dinini ülkelere yaymak için gönderiyormuşuz 
gibi intibalar çıkmaktadır. > 
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3 Aralık 1993 günü A.B.D.'de Galaxy Foundation (Samanyolu) Vakfının dinlendiği bir top
lantıda Türkiye'den YÖK Başkanı Mehmet Sağlam ile YÖK Üyesi Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan ka
tılıyorlar. 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 10.1.1995 

İbrahim Özdiş 
Adana 

1. Yurtdışına gönderilen burslu öğrencilerin nasıl seçildiğini ve nasıl gönderildiğinin kıstas
ları nelerdir? 

2. Yurtdışındaki öğrencilerin Samanyolu gibi Türkiye'de yapmak istediği ve nasıl çalıştığı bi
linen bu şeriatçı kuruluşlar bu cüreti nereden almaktadır? 

3. Tarikat Şeyhleri ile yaptığınız görüşmede bu tür kuruluşların devlet tarafından desteklene
ceği garantisi verilmiş midir? 

4. YÖK Başkanı Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan bu toplantıya kimin adına ka
tılmışlardır, görevlendirme yapılmış mıdır? 

:. T . C . • . • • . • " • • • • ' 

Millî Eğitim Bakanlığı 28.3.1995 .,. 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/822 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 27.1.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/5851/12671/46518 sayılı ya

zısı. 
b) Devlet Bakanlığının 17.2.1995 gün ve B.02.0.006.0/1-00429 sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve kendileri 

adına tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenmiştir. 
1. Üniversitelerimizin öğretim elemanı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş eleman ihti

yacını karşılamak amacıyla yurtdışına resmi-btırslu öğrenci gönderme işlemleri, 8.4.1929 tarih ve 
1416 sayılı "Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun" ile "3797 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun" hükümlerine göre hazırlanan "Türk 
Öğrencilerinin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik"te belirtilen esaslar çerçeve
sinde yapılmaktadır. Öğrencilerin seçimi ise, gerekli koşulları taşıyanlar arasından merkezi sınav
la yapılmaktadır. 

2-3. Bakanlığımızın tüm çalışmaları, Anayasamızda ve Millî Eğitim Temel Kanununda yer 
alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda yapılmaktadır. Yurt
dışındaki öğrencilerimizin de eğitim-öğretimlerinde aynı amaç ve ilkelere uygun olarak yetişmele
ri konusunda çaba harcanmaktadır. 

4. Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyelerinin çeşitli toplantılarda görevlendirilmeleri, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununca, özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükse
köğretim Kurulu içerisinde yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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5. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının faaliyetlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayal-
çtn'ın yazılı cevabı (7/5878) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de

laletlerinizi saygılarımla arz ederim. 10.1.1995 
Mustafa Baş 

İstanbul 
Türk işbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından hazırlanan Türk dünyası haritasında Keş

mir, Hindistan toprağı olarak gösterilmektedir. Söz konusu harita geleneksel Türk-Pakistan dostlu
ğuna indirilmiş bir darbedir. Ayrıca söz konusu Ajansın faaliyetleri ile ilgili olarak yaygın dediko
dular vardır. 

1. TÎKA'nın söz konusu haritası Dışişleri Bakanlığının bilgisi dahilinde mi basılmıştır? Eğer 
Bakanlığın talimatı ile basılmış ise hangi siyasî menfaatler ve doğrular düşünülerek Kesmiş Hin
distan toprağı olarak gösterilmiştir? Bakanlığın bilgisi dışında basılmışsa ilgililer hakkında bir iş
lem yapılmış mıdır? 

2. Bu yanlış baskının düzeltilmesi için bugüne kadar bir çalışma yapılmış mıdır? 
3. İsrail tarafından hazırlanan Özbekistan ve Türkmenistan'ın tarım kaynaklarım kullanmayı 

amaçlayan çiftlik projesine TÎKA'nın imza koymasından Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Varsa 
Türkiye'nin bu konudaki menfaatleri nelerdir? İsrail menfaatlerinin korunması için Bakanlığınız 
TİKA tarafından kullanılmış mıdır? 

4. Türk Cumhuriyetlerinde geçici görevlendirmelerde hangi ölçüler uygulanmaktadır? Bu gö
revlendirmelerde ödenek miktarı ne kadardır ve görevlendirilenler kimlerdir? -

5. TÎKA'nın Kırgızistan'da açılan temsilciliği için ne kadar para harcandı? İstihdam edilen 
geçici ve daimi kadro olarak toplam kaç personeli vardır? Tahsil ve cinsiyet olarak miktarı nedir? 

6. TİKA kadrosunda danışman olarak çalıştırılan Prof. Mehmet Saray'a, ayrıca Kırgız ve Ka
zak tarihleri kitapları için ücret ödenerek şahsî kitabı gibi pazarladığı doğru mudur? 

7. TİKA tarafından Avrupa ve Amerika'ya yönelik çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir? Av
rupa ve Amerika ülkelerine kaç heyet gönderilmiş, heyetler kaçar kişiden oluşmuş, bu heyetler ne 
kadar süre ile hangi ülkede ne görev yapmıştır? Bu heyet üyelerine yolluk ve yevmiye olarak ne 
kadar para ödenmiştir? 

8. TÎKA'nın tüm personeli kaç kişidir? Eleman temininde hangi yasalprosedür uygulanmak
tadır? Görev almak için Büyükelçinin akrabalığı önde gelen şart mıdır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 22.3.1995 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı:SPLD/54 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1 Şubat 1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5878-12713/46637 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 

önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arzederim. 

Murat Karayalçın 
Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı 
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istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş 'm yazılı soru önergesinin yanıtı: 

1.2. TİKA tarafından hazırlattırılan Avrasya Türk Cumhuriyetleri haritasının ilk baskısında 
Keşmir ile ilgili olarak yapıldığı farkedilen hata, haritanın daha sonraki baskısında düzeltilmiştir. 

3. Türkiye Orta Doğu Barış sürecini desteklemekte ve bu sürecin bütün taraftarıyla ve bu ara
da, israil ile de ilişkilerini geliştirmek istemektedir. Türkiye bu politikasında ekonomik ve siyasî 
yarar görmektedir. 

Bu bağlamda TlKA, israil'in, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ABD ile ortaklaşa yürüt
mekte olduğu, sayısı beşe ulaşan örnek tarım projelerini yakından takip etmektedir. Bu izleme sa
dedinde Türkiye'nin de sözkonusu çalışmalara müdahil olabilmesi için, üç ülke arasında bir muta
bakat zaptı düzenlenmiş, israil ve ABD'nin tarım teknolojisinde kaydettikleri ilerlemeler de dikka
te alınarak, ortak katılımla Özbekistan ve Türkmenistan'da birer örnek uygulamaya karar verilmiş
tir. TÎKAV Dışişleri Bakanlığına bağlı olduğundan bu katılım Bakanlığın bilgisi dahilindedir. Ayrı
ca, Hükümetimiz Türkiye-ABD Karma Ekonomik Komisyon toplantıları bağlamında Orta Asya 
Cumhuriyetlerinde ortak projeler yürütülmesine çalışmaktadır. ABD'nin Körfez Krizi sırasında 
Türkiye'ye vaad ettiği ABD Eximbank kredilerinin bir kısmının, uygun projeler olduğu takdirde, 
bu bölgede kullandırılması kararlaştırılmıştır. ^ 

Türkiye'nin çıkarları, üçüncü ülkelerin Orta Asya Cumhuriyetlerindeki faaliyetlerinin olanak
lar ölçüsünde dışında kalmamak, bu Cumhuriyetlere yönelik olarak geliştirilen ABD-Israil işbirli
ğinde yer almak yönünde belirmektedir. Özellikle damlama sulama ve su kullanımı konularında ol-
dukça ileri olan israil teknolojisini Türk müteşebbisleri esasen yaygın olarak kullanmaktadırlar. Bu 
açıdan Türk müteşebbislerinin ileride israil ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde işbirliği yapma
ları doğaldır. 

4. Türk Cumhuriyetlerinde TİKA Başkanlığınca yapılan geçici görevlendirmeler projeler 
kapsamında düzenlenmektedir. Bunun dışında teslim ve tesellümü yapılması gereken hizmetlerde 
zaman zaman idarî personel de görevlendirilmektedir. Görevlendirmeler proje kapsamında yapıl
dığından, ödenek miktarları proje bütçelerinde belirlenen miktar kadardır. Günlük yevmiye tutar
ları ise Harcırah Kanununda öngörülen miktarlar üzerinden verilmektedir. 

5. Kırgızistan'da, Kırgız Hükümeti bünyesindeki Proje Program Ofisine gönderilen uzmanlar 
ve malzeme için 1994 yılı sonu itibariyle 1 714 000 000 TL harcama yapılmıştır. Bu tutar, o ülke
de uygulanan ödenek miktarı proje giderleri ile personel giderlerini de kapsamaktadır. Daimi kad
ro sözkonusu değildir. TlKA Başkanlığınca görevlendirilen 1 ve mahallî 2 olmak üzere toplam 3 
personel bulunmaktadır. Tercüman sekreter bayan olup, diğer iki personel erkektir. Bu Proje ve 
Program Ofisleri ilgili ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde kurulmaktadır. 

6. TİKA Başkanlığında danışman olarak çalışmakta olan Prof. Dr. Mehmet Saray'ın Kırgız ve 
Kazak tarihleri kitapları kendi eserleri olup, hazırlanması, bastırılması ve dağıtımı ile TlKA Baş
kanlığının bir ilgisi bulunmamaktadır. 

7. TİKA'nın önemli amaçlarından biri, 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 
maddesinde belirtildiği gibi, gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel 
ve eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmek ve bu ülkelere yardım yapmak üzere hazırlanan proje
ler için ihtiyaç duyulacak finansmanı sağlamak amacıyla ulusal, uluslararası ve çok taraflı finans 
kuruluşları ve sermaye piyasaları ile istişarede bulunmak ve anlaşmalar yapmaktır. 

Bu amaçla TlKA, gerek ABD'de, gerek Avrupa'da ulusal ve uluslararası finans kuruluşları ve 
sermaye piyasaları ile temaslar yapmıştır. Nitekim, ÂBD'de Dünya Bankası, Uluslararası Finans 
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Merkezi (IFC), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), USEximbank gibi ulusal ve ulusla
rarası kuruluşlarla yapılan temaslarda Orta Asya Cumhuriyetlerinde, Kafkasya ve Balkanlar'da yü
rütülmekte olan yardım programları ve projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Bura
da amaç, bu kuruluşların ileride uygulamayı düşündükleri projeleri öğrenmek ve Türk özel sektö
rüne bu bilgileri aktarmak yanında, ileride doğabilecek çakışmaları önlemek için işbirliği imkânla
rını araştırmaktır. Bunun yanında, Dünya Bankası, IFC gibi kuruluşların özellikle Orta Asya Cum
huriyetlerinde daha fazla Türk uzmanı istihdam etmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Nitekim, bu 
temasların sonucunda Dünya Bankasının başlattığı Aral Gölü Havzası Rehabilitasyonu projesine 
Türkiye'den DSİ dahil edilmiştir. Diğer taraftan, Dünya Bankası ile yapılan temaslar sonunda, Tİ
KA Türkmenistan'da Türk uzmanları Dünya Bankasının 26 milyon dolarlık Teknik Yardım Pro
jesinin idaresi için Türkmen Hükümeti nezdinde danışman olarak görevlendirmiştir. TİKA'nın bu 
konuda bir diğer amacı, Türk danışmanlık firmalarının, kredi kullanımında seçilecek danışmanlık 
firmaları listesinde yer almalarının temini ve 26 milyon doların Türkmenistan'da kurulan Türk 
Bankası aracılığıyla kullandırılmasıdır; 

Ayrıca TİKA, Avrupa'da gerek OECD, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi ulus
lararası kuruluşlar ile, gerek Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler ile ortak projeler geliştirmek için 
devamlı temas halindedir. Örneğin, OECD ile yapılan işbirliği sonucunda, İstanbul'da Özel Sektö
rü Geliştirme Merkezi kurulmuş ve TİKA'nın ilgi alanına giren.ülkelerden gelen çeşitli kademeler
den 300 dolayında bürokrat, teknokrat ve özel sektör temsilcisi eğitilmiştir. Yine OECD ve Maliye 
Bakanlığı işbirliği ile, Ankara'da Vergi Eğitim Merkezi kurulmuş ve 600 kadar görevli eğitilmiştir. 

Bunun yanısıra, Almanya ile yapılan temaslar sonucunda gerek Orta Asya Cumhuriyetleri ma
hallî idarelerinin iyileştirilmesi, gerek Küçük İşletmeler Siteleri kurulması ve Türk girişimcilerin 
bu ülkelerde ortak iş yapmalarının desteklenmesi amacıyla 15 milyon DM civarında finansman 
sağlanması kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca TİKA, İtalyan Hükümetinin Özel Sektörü Geliştirme Merkezine katkılarını temin için 
görüşmelerde bulunmuş ve olumlu sonuca ulaşılmıştır. Son olarak, Dünya Sağlık Teşkilatı ile de 
Ankara'da bir Bölge Sağlık Merkezi kurulmuştur. 

TİKA, Türk özel sektörünün Orta Asya Cumhuriyetlerine ve ilgi alanındaki diğer ülkelere 
üçüncü ülke firmaları ile ortaklık kurarak girmesini temin etmek ve ülkemizden finansman yükü
nü belirli ölçülerde azaltmak için BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ile işbirliği yapmaktadır. 
Bu açıdan TİKA heyetlerinin ABD'de yaptıktan temaslar sonucu Amerikan Ticareti Geliştirme 
Ajansı (TDA) ve Denizaşırı Özel Yatırım Merkezi (OPIC) ile ilişki kurulmuş ve OPIC'in Orta As
ya Cumhuriyetlerine Amerikan işadamlarını götüreceğini öğrenerek, bu işadamlarının bu Cumhu
riyetlere yapacakları geziden önce İstanbul'da bir seminer düzenlemiştir. Diğer taraftan, TİKA, il
gi bölgesinde Türk iş alemi ile Japon, İtalyan, Kanadalı ve Avusturyalı işadamlarını ortak çalışma
ya teşvik eden müşterek iş gezileri düzenlemiştir. TİKA, Birleşmiş Milletler ile birlikte gönüllü uz
man programı da tertip etmiştir. 

Yukarıda belirtilen toplantı ve görüşmelere ilişkin çizelge, ekte sunulmuştur. Bu çizelgede, gi
dilen ülke, süre ve yapılan harcamalar ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

8. TİKA'nın personel sayısı, 72'si sözleşmeli, 27'si 657 sayılı Kanuna tabi, 32'si de proje ba
zında istisna akitli uzman personel olmak üzere, toplam 131'dir. Elemanlar, her hizmet kuruluşun
da olduğu gibi, TİKA'nın ihtiyacına göre ve herbiri kendi uzmanlık statüsüne uygun bir şekilde, 
mülakat yoluyla işe alınmıştır. 

Elemanların temininde herhangi bir kişiyle akrabalık gibi hususların gözönüne alınması söz-
konusu değildir. TİKA'daki her eleman kendi vasıflarına ve becerilerine uygun olarak istihdam 
edilmiştir. 
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Tarih 

1) 12/16 Ocak 

2) 12/14 Ocak 

3) 8/11 Şubat 

4) 20/27 Şubat 

5) 14/18 Mart 
6) 12/16 Nisan 

7) 24/25 Nisan 

8) 3/6 Mayıs 
9) 1/5 Haziran 
10) İl/15 Mayıs 

ll)29Haz./2Tem. 
12) 10/14 Ağustos 
13) 10/13 Ekim 

1994 Yılı içersinde Avrupa Ülkeleri ve 
Konu. 
Kazakistan Yardım 
Dayanışma Toplantısı 
Amerikan Türk Dostluk 
Federasyonu Toplantısı 
Bankacılık 

Dışişleri Bakanlığı, Dünya Bankası 
Eximbank yetkilileri ile görüşme 

AGİK Ekonomik Forum Toplantı 
OECD Kalkınma Yardımı 
Çerçevesinde Çalışma Grubu 
Toplantısı 
Dünya Bankası Konferansı 

ABD'ye TİKA Başkanlığınca Göreve Gö 

DAC Toplantısı 
Paris Dayanışma Grubu Toplantısı 
GTZ-BMZ ile 15 milyon DM hibe 
almak için yapılan görüşmeler 
OECD Toplantısı 
Orta Asya Rus-Amerikan Ticaret 
OECD (DAC) faaliyetleri çerçeve
sinde "Yardım Değerlendirilmesi 
Uzmanlar Grubu" topantısı -

Yer 
Fransa 

ABD 

Budapeşte 

Washington 

Çekoslovakya 
Paris 

ABD 

Paris 
Paris 
Bonn 

Paris 
ABD 
Paris 

Katılımcılar 
1. Ayhan Çil 

1. Umut Arık 

1. Kemal Tos 
2. Halide Çay 
1. Umut Arık 
2. Orhan Say 
3. Vedat Öne 
1. Orhan Say 
1. Vuslat Olu 

1. Orhan Say 
2. Ayhan Çil 
1. Halide Ça 
1. Ayhan Çil 
1. Umut Arık 

1. Halide Ça 
1. Umut Arık 
1. Sezer Türk 



.14) 4/6.Ekim Yerel Yönetimler Projesi Almanya 

15) 11/13 Kasım Ajanslararası Bağışıklık Konferansı Hollanda 
Koordinasyon 1. Toplantısı 

14/22 Kasım Central Asian Women and Media Fransa 
Networktoplantısınagözlemciolarak 

16) 13/16 Kasım DAC 667 Komite Toplantısı Paris 
17) 31 Ekim/31 Aralık Washington Liezbon Bürosu Washington 
18) 16/20 Kasım Avrupa Birliği TACİS Program Brüksel 

2 19) 11/14 Aralık Yüksek Düzeyli DAC Toplantısı Paris 
1 TOPLAM 

25 milyon $ Türkmenistan Dünya Bankası Kredi katkısı sağlanmıştır. 
70 milyon $ Kırgızistan Dünya Bankası Kredi katkısı sağlanmıştır. 
180 milyon $ Kazakistan Dünya Bankası Kredi katkısı sağlanmıştır. 
15 milyon DM TİKA/Alman Devlet kredisi sağlanmıştır. 

1. Füsun Gür 
2. Ayhan Çilin 
1. BirtenGöky 

1. BirtenGöky 

1. Halide Çayl 
1. Murat Gürs 
1. Sezer Türkt 
2. Ayhan Çilin 
Yaşar Togo 

-
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6. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Bakanlıkça Afyon 'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5900) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıdaki sorulanmm Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 12.1.1995 
Dr. Gaffar Yakın 

' Afyon 
1. 1992, 1993, 1994 yıllarında Bakanlığınızca Afyon'da hangi yeni yatırımlara başlanılmış

tır? Aym dönemde bitirilen yatırımlar hangileridir? 
2. 1992,1993 ve 1994 yıllarında Afyon ili dahilinde nerelere hangi kapasitede otomatik sant-

rallar kurulmuştur? 
• V T.C. • •] . 

Ulaştırma Bakanlığı 23.3.1995 
Sayı:B.11.0.Müşv.0.513 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'in 1.2.1995 tarih ve 7/5900 sıra sayılı yazılı so-

. ru önergesi. 
Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup : 
Afyon iline 1992-1993-1994 yıllarında başlanılan yatırımlar ile tamamlanmış olan yatırımla

rın TCDD Genel Müdürlüğü ile ilgili olan kısmı, ekte sunulan tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir. 
Afyon ili PTT yaünmlanna gelince, 1992 yılında; 
- 6 000 hatlık sayısal santral servise verilmiş olup, yapılan yatırım bedeli 1 020 000 $ US'dır. 
- Yatırım programında 36 029 hatlık kırsal santral kurulması planlanmış olup, 21 091 hattı ser

vise verilmiştir. Yapılan yatırım bedeli yaklaşık 105 455 milyar TL.'dır. 
- 3 1 660 prensipal şebeke yapılmış olup, yapılan yatırımın bedeli 27 500 000 000TL'dır. 
- 1 adet çağrı vericisi (F2 frekansı) ve 1 adet mobil baz istasyonu (5 kanallı) kurulmuştur. 

125,66 km F/O kablo çekilmiş, bedeli 1 151 522.5 $'dır. 
: 1993 yılında; * 

- 7 656 hatlık santralın kurulması planlanmış olup, 3 828 hattı servise verilmiş olup, yapılan 
yatırım bedeli 650 760 $ US'dır. 

- Yatırım programında 28 400 hatlık kırsal santral kurulması planlanmış olup, 22 430 hattı ser
vise verilmiştir. Yapılan yatırımın maliyeti yaklaşık 112 150 milyar TL.'dir. 

- 15 900 prensipal şebeke yapılmış olup, bu yatırımın bedeli 21 500 000 000 TL.'dır. 
- R / L grubu olarak yatırım yapılmamıştır. 191,79 km F/O kablo çekilmiş olup, bedeli ' 

2 896 262.5 $'dır. 
1994yıhnda; 
- 10 996 hatlık santralın kurulması planlanmış olup, 3 828 hattı servise verilmiş olup, yapılan 

yatırım bedeli 650 760 $ US'dır. 
- Yatırım programında 12 918 hatlık kırsal santral kurulması planlanmış olup, 9 764 hattı ser

vise verilmiştir. Yapılan yatırım maliyeti yaklaşık 48 820 milyar TL.'dir. 
- 29 910 prensipal şebeke yapılmış olup, yapılan yatırımın bedeli 105 milyar TL.'dır. 
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- R/L grubu olarak yatırım yapılmamıştır. 99,4 km. F/0 kablo çekilmiş olup, bedeli 944 300 
$'dır. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı Maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

Afyon ilinde 1992, 1993, 1994 Yıllarında \ 
Başlatılan Yatırımlar ile Tamamlanmış Yatırımlar 

(Milyon TL) 
Keşif 1992 yılı 1993 yılı 1994 yılı 

Yatırımın Adı. 
Basmane-Afyon Km. 382+702-895 
L=l 13 m. hattın soluna imla tutucu duvar 
Afyon lokomotif deposu tadilatı 
Afyon Gar, EŞehir yönü ileri 
korumanın ve 14-15. yolların 
elektriklendirilmesi 
Afyon Gar çevre düzenlemesi 
Afyon işletme binası ve lojman tadilatı 

Afyon Bölge Başmüdürlüğüne 
muhtelif demirbaş alımı 
Afyon Bölge Sağlık Müdürlüğüne 
muhtelif tıbbi alet ve cihazlar alınması 
Afyon garda, Beton Travers Fab. 
Loko Bakım Atelyesi atık sulan 
deşarj kanalları bağlanması 

7. - • Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Dereşimli Köyü camiine ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/5994) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Develi İlçesi, Dereşimli Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı Nec

mettin. Gevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
19.1.1995 

, Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: 
Köy camiinin minaresinin yapılması hususunda Bakanlığınız bir çalışma içerisinde midir? Mi

narenin yapımının ne zaman gerçekleşmesi düşünülmektedir? 
'T.C. ' 

Devlet Bakanlığı 27.3.1995 
Sayı: B.02.0.002-2.03/10245 . 

Konu Yazılı Soru Önergesi. 
i Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 16.2.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5994-12874/46983 

sayılı yazısı. 

Keşif 

tutarı 

213.8 

5533.9 

172.1 

1211.4 
.4 154.0 

887.6 

17.0 

338.3 

1992 yılı 

cari harcama 

217.8 

773.1 

• -' 

-

' -

. 

1993 yılı 

cari harcama 

-
2552.4 

132.8 

386.8 
933.5 

726.8 

12.1 

'_ 

1994 yılı 

ca.ri harcama. 

-
2208.4 

824.6 
866.1 

-

-

353.3 

Açıklamalar 

1992 yılında tamamlandı. 
1994 yılında tamamlandı. 

1993 yılında tamamlandı. 
Tamamlandı. 
İleriki yıllarda yapım 
çalışmaları sürdürülecektir 

1993 yılında tamamlandı 

1993 yılında tamamlandı 

1994 yılında tamamlandı 
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen ilgili yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeni cami ye minare yaptırılamamakta olup, 
ancak bütçe imkânları nispetinde maddî yardım yapılabilmektedir. 

Kayseri İli, Develi İlçesi, Dereşimli Köyü Camii Minaresi ile ilgili olarak anılan Köy Muhtarlı
ğının bu hususta herhangi bir müracaatı da bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılanmla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakam 

8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Felahiye-Acırh Köyü camiinin onarımına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'niriyazılı cevabı (71 5995) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' • • • " • ' 
Kayseri tli, Felahiye ilçesi, Acırlı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı Nec

mettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasımn teminini saygılanmla arz ederim. 
19.1.1995 

Salih Kapusuz 
' . - ' . ' Kayseri 

S o r u : • ' • ' . ; 

Onarıma ihtiyaç gösteren köy camiinin 1995 yılı içerisinde onarılabilmesi mümkün müdür? 

T,C. . 
Devlet Bakanlığı , . ' • • . • ' 27.3.1995 

Sayı: B.02.0.002-5.03/10247 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığımn 16.2.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.O; 10.00.02-7/5995-12875/46984 

sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen ilgili yazılı so

ru önergesi incelenmiştir. 

Kayseri İli, Felahiye İlçesi, Acırlı Köyü Camiinin onarılmasıylâ ilgili herhangi bir müracaatta 
bulunulmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Necmettin Cevheri 

DevletBakanı 
9. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, KayserUPınarbaşı-A. Potuklu Köyü camiine ilişkin 

sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (716002) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı ilçesi, A. Potuklu Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasımn teminini saygılarımla arz ederim. 
20.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 
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Soru: 

Minaresi bulunmayan köy camiinin minaresinin inşaasının gerçekleştirilebilmesi için gerekli gi
rişimlerin başlatılması mümkün müdür? 

: T.C. ' 
Devlet Bakanlığı 27.3.1995 

Sayı: B.02.0.002-2.03/10246 
Konu: Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 16.2.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6002-12898/47079 
sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen ilgili yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeni cami ve minare yaptırılamamakta olup, 
ancak bütçe imkânları dahilinde maddî yardım yapılabilmektedir. 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, A. Potuklu Camii minaresi ile ilgili olarak anılan köy muhtarlığının 
bu hususta herhangi birmüracaatı da bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Necmettin Cevheri 

Devlet Bakanı-
10. - İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Petlas'ın özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve 

Ticaret Bakanı Mehmet Dönen 'in yazılı cevabı (7/6023) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Dönen tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Emin Kul 
İstanbul 

Kırşehir'de bulunan PETLAS Lastik Fabrikasının özelleştirme kapsamında bulunduğu ve bu 
fabrikaya da Nadir İmpex firmasıyla birlikte Teknotes firmasının talip olduğu basında yer almakta
dır. Bu firmalardan Nadir İmpex'in daha yüksek teklifte bulunmakla birlikte kısa sürede hem üretim 
ve hem de istihdam kapasitesinde önemli artışları öngördüğü oysa Teknotex firmasının mevcut işçi
leri dahi muhafaza edemeyeceği bilindiği halde SHP'li milletvekillerinin bu firmaya verilmesi yolun
da baskı yaptıkları yine basında yer alan haberler karşısında hem Kırşehirli de ve hem de PETLAS 
çalışanlarında büyük huzursuzluk yaşanmaktadır. 

Sorular: 

1. PETLAS'a talip olan Nadir İmpex; 
a) Ne kadar teminat göstermektedir ve bu teminatın ne kadarı nakit veya teminat mektubu nite

liğindedir? 
b) Teklif ettiği bedel nedir ve ödeme şartları nasıl ve kaç yıl vadelidir? 
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c) Kaç adet işçi çalıştırmayı garanti etmektedir? 
d) Üretimini ihraç etme imkânları nedir ve bu konuda teminat verebilmekte midir? 

e) Halen düşük kapasite ile çalıştırılan 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 nite
liğindedir? 

b) Teklif ettiği bedel nedir ve ödeme şartlan nasıl ve kaç yıl vadelidir? 

c) Kaç adet işçi çalıştırmayı garanti etmektedir? 
d) Üretimini ihraç etme imkânları nedir ve bu konuda teminat verebilmekte midir? 

e) Halen düşük kapasite ile çalıştırılan fabrikayı kaç yıl içinde tam kapasiteye çıkarmayı öngör
mektedir? Buna paralel olarak istihdam artırmayı garanti etmekte midir? 

3. Kırşehir SHP'li Milletvekilleri, Teknotex firmasını neden tercih etmektedirler? Bu konuda bir 
araştırma yaptımz mı? Veya yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

4. Fabrika çalışanlarını dinlemeyi ve çalışanların tercihlerinin belirlenmesi yolunda bir girişim
de bulunmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir araştırma daha gerçekçi olmaz mı? Neden sadece 
SHP'li milletvekillerine kanıyorsunuz? 

5. Özelleştirme işlemlerinin yapılmasında objektiflik ve memleket yaran ön planda değil midir? 
Yoksa siyasî çıkarlara mı itibar edilmektedir? 

6. Eylül/1989'da üretime başlayan ve 1993 yılında % 56 üretim kapasitesine ulaşan fabrika bu
gün niçin düşük kapasite ile çalıştınlmaktadır? Ürettiği lastiklerden bozuk olduğu için iade edilen var 
mıdır? Varsa miktan nedir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 27.3.1995 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı :B.140.BHÎ.01 -429 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 16.2.1995 tarih ve A.01.0.GNS.6.10.00.02-7/6023-12931/47127sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, PETLAS'ın özelleştirilmesine ilişkin olarak tarafımdan ce

vaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Dönen 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İstanbul Milletvekili Emin Kul'un yazılı somlanna cevaplanınız : 
Cevap 1. PEILAS'a talip olan Nadir Impeks; 
a) Peşin ödediği 5 milyon ABD Doları dışında kalan 60 milyon ABD Doları tutarındaki borcu 

için banka kesin teminat mektubu verecektir. Hazine garantili dış borçlar için de ayrıca 3 milyon ABD 
Doları tutannda banka kesin teminat mektubu vermeyi taahhüt etmektedir. 

b) Teklif ettiği bedel toplam 65 milyon ABD Doları olup, bunun 5 milyon ABD Dolannı sözleş-
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me anında, 5 milyon ABD Dolarını sözleşme tarihinden sonraki 3 ay içinde, kalan 55 milyon ABD 
Dolarını ise 1996 yılı sonundan itibaren 7 yıl içinde eşit taksitlerle ödeyecektir. Taksitlere ilaveten yıl
lık % 8 faiz ödemesinde bulunacaktır. Faiz ödeyip tüm yükümlülükler de üstlendiği için teklifinin na
kit olarak bugünkü değeri 65 milyon ABD Dolan değerini korumaktadır. 

c) tik önce 1 000 işçi çalıştıracaktır. Üretim arttıkça bu sayı artırılacaktır. 

d) Firma Petlas lastiklerini, halihazırda başta İran olmak üzere Ortadoğu ülkelerine pazarlamak
tadır. Yurtiçinde şimdiye kadar satışı olmamıştır. Tesisleri devraldıktan sonra üretimin % 75'ini yurt
dışına satmayı taahhüt etmektedir. < ' 

e) Fabrikanın kapasitesini ilk yılda % 38, devam eden 5 yıl içinde de % 400 artırmayı, buna pa
ralel 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 üniver
siteye ödemeyi kabul etmiştir. 

Cevap 2. PETLAS'a talip olan Teknotes; 

a) Teminat olarak sözleşme anında 400 milyar TL. tutannda şirket senedini vermeyi, bunun ye
rine 6 ay içinde 300 milyar TL. izleyen 1 yıl içinde ise 350 milyar TL. olmak üzere toplam 650 mil
yar TL. tutannda banka kesin teminat mektubu vermeyi ve bu tutan ABD Dolarına endekslemeyi 
önermekte dolayısı ile verilecek teminat tüm borcu kapsamamaktadır. 

b) Teklif ettiği bedel 80 milyon ABD Dolan olup, bunu 2 yıl ödemesiz dönemden sonra 5 yıl 
içinde eşit taksitlerle ödemeyi ve faiz ödememeyi önermektedir. Tesiste kalmasını istediği 751 kişi 
dışında işten çıkanlacak personelin kıdem-ihbar tazminatlannın idare tarafından ödenmesini de iste
diği için teklifinin nakit olarak bugünkü değeri 47,5 milyon ABD Doları olmaktadır. 

c) İlk başta 751 kişi çalıştırmayı garanti etmekte ve yapacağı yatırımlarla istihdamı artıracaktır. 

d) Üretimin ihraç edilip edilmemesi konusunda bir teklifi bulunmamaktadır. 

e) 5 yıl içinde 102 milyon DM tutarında yatınm yaparak kapasite ve verim artırmayı, buna para
lel olarak istihdamı artırmayı öngörmektedir. 

f) 18 lojman 1 üst düzey konutu ve genel misafirhane dışındaki sosyal tesislerin Ahi Evran Üni
versitesince kullanılmak üzere Kırşehir Valiliğine tahsisini teklif etmiştir. 

Cevap 3. Teknotes Firması, Petlas'ın yapım ve montajında taşeron olarak çalışmış, daha sonra 
da fabrikanın bakım-onanm işlerini üstlenmiştir. 

Cevap 4. Kamu Ortaklığı İdaresi 14 Nisan 1994 tarihli yazısı ile Petrol-İş Sendikasına "Petlas 
çalışanlarının müteşebbis bir grup oluşturularak şirketi satın alma girişiminde bulunmaları halinde, 
idarece kendilerine gerekli kolaylık gösterileceğini" bildirmiştir. Sendika yetkilileri ile yapılan görüş
melerden böyle bir girişimin gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır. 5 Nisan kararlanndan sonra, 13 Nisan 
1994 tarihinde tesislerin faaliyetini teminen özelleştirme amacıyla ilana çıkanlmıştır. 

Cevap 5. Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirme çalışmalannda ülke ve Kırşehir 
halkı ile şirket çalışanlarının yararlarını maksimize etmek için tüm çalışmalar yapılmaktadır. 

Cevap 6. Fabrikanın malî ve teknik nitelikleri nedeniyle özelleştirilmesinde kamu yaran vardır. 

Fabrikada üretilen lastiklerin yıllar itibariyle geri dönüş adetleri ve oranları aşağıdaki gibidir. 
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İ l i Dönen Adet Geri Dönüş Oranı 
1990 2598 % 2.16 
1991 3545 % 2.24 
1992, 4991 % 1.55 
1993 :.,, 3 509 % 0.82 , 
1994 201 %0.08 
11.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından si

lah hediye edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/6054) ; • . ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 25.1.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Silah ticareti ile para kazanan bu konuda her yolu deneyen kişilerin bulunduğu, bağış yoluyla 
da birçok kişinin silah alarak bu yolla kazanç elde ettiği, hatta bu kişilerin arasında bölücülerin bu
lunduğu söylentileri vardır. 

Soru 1. 49 üncü Hükümetin Başbakanı Sayın Süleyman Demirel tarafından kimlere hediye si
lah verildi? Tek tek isim vererek tarih belirterek açıklar mısınız? 

Soru 2. Sayın Demirel Cumhurbaşkanlığı döneminde kimlere silah bağışlamıştır? Tek tek 
isim vererek ve tarih belirterek açıklar mısınız? 

Soru 3. Sayın Başbakan Çiller Başbakanlığı döneminde kimlere silah vermiştir? Tek tek isim 
vererek ve tarih belirterek açıklar mısınız? 

Soru 4. Bu açıklamalardan kaçınıldığı takdirde bölücülere de silah verildiği söylentileri daha 
da yaygmlaşmaz mı? Bu bilgileri öğrenmek milletin vekillerinin hakkı değil mi? 

•• - T . C . ' 

İçişleri Bakanlığı 28.3.1995 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/076632 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 8.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6054-12976/47306 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve ta

rafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerin

de; milletvekili ve politikacılara (127), Serbest Meslek sahiplerine (96) ve Emniyet teşkilatı perso
neline (35) olmak üzere toplam (258) adet silah hediye etmiştir. 

Başbakanımız Sayın Tansu Çiller ise; milletvekili politikacılara (12), serbest meslek sahiple
rine (5) ve Emniyet teşkilatı personeline (31) olmak üzere toplam (48) adet silah hediye etmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

. ... İçişleri Bakanı 
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12. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı derneklere ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6057) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırmasını saygılarımla arz ederim. 26.1.1995 

Zeki Ünal 
Karaman 

1. Türkiye'de kaç tane mason derneği vardır? Kuruluş amaçlan ve üye sayıları nedir? Hangi 
şehirlerdedir ve hangi tarihlerde kurulmuşlardır? 

2. Basından öğrenebildiğimiz kadarıyla, Rotary, Lions, Liones, Leo ve Diner isimli bazı ku
lüp ve kuruluşlardan söz edilmektedir. Bunların kuruluş amaçlan ve faaliyet sahalan nedir? Hangi 
tarihlerde kurulmuşlardır? 

Halen Türkiye'nin hangi şehirlerinde bu tür kuruluşlar faaliyet halindedirler? Üye sayılan nedir? 

T.C. ' 
İçişleri Bakanlığı 27.3.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/075908 
Konu : Yazılı soru önergesi ' • . . . ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 8.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10,00.02-7/6057-12990/47332 

sayılı, yazısı. . ' • ' ' 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandınlması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkanlmıştır. 
ı Ülkemizde Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulup faaliyet gösteren (4) adet Mason 

Derneği vardır. Kuruluş amaçlan insanlar arasında dayanışma ve kardeşliği geliştirmektir. Tama
mı İstanbul İlinde 1948-1951-1966 ve 1968 tarihlerinde kurulmuşlardır. 

Ülkemizde yine Dernekler Kanununa göre kurulup faaliyet gösteren Lions ve Rotary Dernek
leri İstanbul-Ankara ve İzmir illerimizde 1962-1975-1976 yıllarında kurulmuş olup, 

Kuruluş amaçları, Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle milletlerarası karşılıklı 
anlayışı, iyi niyeti ve barış sevgisini yaşatmaktır. . 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

13. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kay seri-Develi-Y. Borandere Köyünün eğitim so
rununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/6067) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Y. Borandere Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Millî 

Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. 26.1.1995 

, Salih Kapusuz 
Kayseri 
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Sorular: 

1. Köyde bulunan 40'm üzerindeki lise ve ortaokul öğrencisinin Pınarbaşı ilçesine gidiş geliş
lerinin sağlanması konusunda Bakanlığınizın destek sağlaması mümkün müdür? 

2. 230 ilkokul öğrencisi bulunan köyde öğretmen eksikliği yaşanmaktadır. Eğitim ve öğreti
min sağlıklı yapılabilmesi, köyümüzdeki çocuklann kentlerde eğitim gören çocuklanmızm seviye^ 
lerine ulaşabilmeleri için gerekli olan öğretmen eksikliğinin tamamlanabilmesi mümkün müdür? 

T.C. .' 
Millî Eğitim Bakanlığı 28.3.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0. APK.0.Ö3.01.00.022/827 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: T.B.M.M. Başkanlığının 8.3.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/6067-13000/47342 sayılı yazı

sı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Develi-Y. Borandere Köyünün eğitim 
sorunlanna ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Y. Borandere Köyünde ikâmet eden ve merkeze gidiş-geliş yapan ortaokul ile lise öğrenci
leri için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından destek sağlanması çalışmalanna baş
lanmıştır. 

2. Y. Borandere Köyü İlkokulunda 187 öğrenci, 5 öğretmen vardır. Okulun öğretmen ihtiya
cı yoktur. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

14. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kızıldere Köyünün lojman ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/6068) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 26.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: 
Köy ilkokulunun lojmanı bulunmamakta, köye gelen öğretmenler sıkıntı yaşamaktadırlar. İl

kokul lojmanı yapılması hususunda Bakanlığınızca şu ana kadar bir çalışma yapılmış mıdır? Loj
manın inşaasına ne zaman başlanılması düşünülmektedir? 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 28.3.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/815 
Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 8.3.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/6068-13001/47343 sayılı yazı
sı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı-Kızıldere Köyünün lojman 
ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Kızıldere Köyü İlkokulu öğrencileri 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren taşımalı il^ 
köğretim uygulamasıyla merkez Millî Egemenlik İlkokulunda öğrenimlerini görmektedir. Bu ne
denle, lojman yapımı düşünülmemektedir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
* • Millî Eğitim Bakanı 

15. - Karaman Milletvekili S. Osmanlı Sevimli'nin basında yeralan "Denizde Skandal!" baş
lıklı habere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün 'ün yazılı cevabı (7/6074) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması hususunda delaletlerinize arz ederim. 27.1.1995 

Osman Sevimli 
Karaman 

MHP Genel Sekreter Yardımcısı 
23 Ocak 1995 tarihli gazetelerde çıkan "Denizde Skandal!" başlıklı haberler üzerine; 

1. Türk Kara Suları içerisindeki hükümranlık haklarımızı koruyan Kabotaj Kanunu sorumsuz 
birkaç bürokrat yüzünden ihlal ediliyor. İki şirketin 100 bin dolar kazanması için Türkiye'nin 60 
milyon dolar kaybına neden oluyor haberi doğru mu? 

2. Çanakkale Boğazı Nara Burnunda karaya oturan Captain Nicolas isimli Yunan bayraklı ge
miyi kurtarma çalışmalarına "Sigortacı" hüviyeti altında yabancı uyruklu kişilerin de katıldığı doğ
ru mu? Katıldı ise ne gibi tedbirler alındı? 

3. Türk karasularında Rus bandıralı Bangor ile Chemsea gemilerinin acil müdahaleyi bekle
diği doğru mu? Doğru ise niçin acil müdahalede bulunulmuyor? 

4. Karaya oturan, tehlike geçiren batma ile karşı karşıya olan gemilerin kurtarılması için 33 
yıldır hizmet veren Türk sualtı adamları derneğinin engellendiği doğru mudur? 

5. Türk kurtarma şirketlerinden yardım istemeyen yabancı gemiler denizlerimize her yıl bin
lerce ton kimyasal maddeyi boşaltıyor bunu engellemeye çalışan sualtı adamlarımıza ise bürokrat
ların bindereden su getirdiği haberi doğru mu? (Örnek: Yunan bandıralı Captain Nicolas) 
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T.C. ' . . - . ' . ' . . ' 
Devlet Bakanlığı 24.3.1995 

Sayı: B.02.0.005/0273 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 8.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6074-13007/147349 sayılı yazınız. 
îlgi yazınız ekinde, Bakanlığıma gönderilen, Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'ye ait 

soru önergesine dair cevaplar aşağıdadır. 
1. Soru önergesinin 1 nolu bölümünde yer alan soruya ait cevaplar Bakanlığıma bağlı Deniz

cilik Müsteşarlığının görev ve yetki alanı ile ilgili bulunmamaktadır. 
2. 12.12.1994 günü Çanakkale Boğazı, Nara Burnu önlerinde Athenian Harmony isimli gemi 

ile çarpışarak, kaptanı tarafından, batmamak için karaya oturtulmuş bulunan Captain Nicholas 
isimli geminin kurtarma çalışmalarında "Bili Fînney" isimli yabancı uyruklu bir şahsın, Kabotaj 
Kanununa aykırı olarak çalıştırıldığı Müsteşarlığımıza Profesyonel Sualtı Adamları Derneği tara
fından 20.12.1994 günü gelen bir faksla bildirilmiş, bunun üzerine konu derhal Çanakkale Bölge 
Müdürlüğümüze iletilerek 21.12.1994 günü Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından soruşturma 
başlatılmıştır. Kurtarma ve yardım çalışmaları görevi Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür
lüğü (TDİ)'ne ait olmakla birlikte 21.12.1994 günü saat 16.30'da kurtarma çalışmalanna devam 
eden Alemdar II Gemisine gidilerek durum araştmlmış, sözkonusu şahsın kurtarma çalışmalanna 
katılmadığı, sadece danışman olarak bulunduğu, bir tutanakla tespit edilmiştir. Aynı. gün, saat, 
17.45'de Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından Liman Başkanlığına getirilerek ha
zırlanan bir tutanakla kurtarma operasyonunda çalışmadığı tespit edilen şahıs hakkında herhangi 
bir kanuni işlem yapılmamakla birlikte derhal gemiyi terk etmesi istenmiştir. 

Söz konusu olayda muhatap Türkiye Denizcilik İşletmeleri bünyesindeki Gemi Kurtarma ve 
Kıyı Emniyeti Teşkilatı olmakla beraber, sözkonusu kurumlar tarafından, önceden adı geçen şah
sın gemiye ne amaçla girdiği hakkında Müsteşarlığınıza bilgi verilmemiştir. Konu Türkiye Deniz
cilik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilmiş ve alınan cevabî yazıda Kurtarma Ope
rasyonunun TDİ'ce bir Sub Contractor Firmaya (Omur Gemi Kurtarma Firmasına) verildiği ve 
TDİ'ce yapılan incelemede sözkonusu operasyonda yabancı uyrukluların çalışmadığı bildirilmiştir. 

Sonuç olarak yukarıda zikredildiği üzere sorunun muhatabı; Denizcilik Müsteşarlığımıza bağ
lı olmayıp şu anda özelleştirme kapsamında olduğundan, Başbakanlık Özelleştirme idaresi bünye
sinde bulunan TDİ olması gerekirken Müsteşarlığımızca konu üzerine gidilerek gerekli soruşturma 
başlatılmış ve gereken tedbirlerin alınması sağlanmıştır. 

3. Chemsea adlı 850 GRT.lık Yunan Bayraklı gemi 13.11.1994 tarihinde saat 17.00 sıraların
da Kilyos mevkiinde fırtına nedeniyle karaya oturmuş tahlisiye istasyon personelinin yardımları ile 
gemi mürettebatı karaya alınmış, gemi Kaptanı ise gemide beklemiştir. 

24.11.1994 gün ve 3188 sayılı yazısı ile TDİ söz konusu tankerin Kurtarma çalışmalanndan 
feragat ettiğini ve Tankerin kurtarma çalışmalarına Iğneada Liman Başkanlığı denetiminde TDİ'ce 
belirlenen OMUR Gemi Kurtarma San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından başlanacağını bildirmiştir. Iğ
neada Liman Başkanlığımızca belirlenen gerekli tedbirler alınarak kurtarma çalışmalarına devam 
edilmiş ve oturduğu yerden kurtarılan Chemsea tankeri 3.2.1995 tarihinde römorkör tarafından çe
kilerek getirildiği Tuzla Tersaneler Bölgesinde iskeleye bağlanmıştır. Kurtarma operasyonu sıra
sında deniz kirliliği oluşturulmamış, deniz trafiği ve su ürünlerine zarar verecek herhangi bir işlem 
de yapılmamıştır. 
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Bahse konu gemi 9.7.1995 günü Yunan Bayraklı bir başka römorkör yedeğinde Pire Limanı
na gitmek üzere hareket etmiştir. 

Bangor adlı gemi ise Rus bayraklı olup Rusya'nın Tuapse Limanından Samsun Limanımıza 
2 600 ton kömür getirirken 5.12.1994 günü Rize, Pazar-Ardeşen arasında, Fırtına Deresi önünde 
fırtına nedeni ile karaya oturmuş. Geminin 16 personeli sağ olarak kurtarılmış, ancak gemi kapta
nı nezdinde gemi donatanı ve acentasına yapılan geminin oturduğu yerden kaldırılması girişimleri 
sonuçsuz kalınca gemideki 2 600 ton kömürün 2 000 tonu tahliye edilmiştir. Ancak yeniden şid
detlenen fırtına nedeni ile tahliye çalışmaları durmuş ve bu arada geminin 1-2-3 nolu ambarlan par
çalanmıştır. 4 nolu ambarda kalan 100-150 ton kömür ve gemide tanklarda bulunan 10-15 ton ma
zot ise şu anda emniyette olup, Müsteşarlığımızca teşkil edilen bir uzman heyetin yerinde yaptığı 
inceleme sonucu geminin naklinin mümkün olmadığı, ancak yerinde gerekli tedbirler alınarak sö
külüp taşınmasının uygun olacağı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

4. Soru önergesinin 4 nolu bölümünde yer alan soruya ait cevaplar Bakanlığıma bağlı Deniz
cilik Müsteşarlığının görev ve yetki alanı ile ilgili bulunmamaktadır. 

5. Soru önergesinin 5 nolu bölümünde yer alan soruya ait cevaplar Bakanlığıma bağlı Deniz
cilik Müsteşarlığının görev ve yetki alanı ile ilgili bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet GülcegUn 

Devlet Bakam 
16. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Halitbeyören Köyünün ilko

kul binası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/6092) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri îli, Pınarbaşı İlçesi, Halitbeyören Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eği
tim Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılanmla arz 
ederim. 27.1.1995 ' 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: 
1943 yılında yapılan köy ilkokulu şu anda kullanılamaz durumda olup, okulun 45 öğrencisi 

mağdur durumda bulunmaktadır. Köye yeni bir okulun kazandınlması Ve öğrencilerin mağduriyet
lerinin giderilmesi konusunda gerekli girişimlerin başlatılması mümkün müdür? Yeni bir okul bi
nasının yapımı ne zaman mümkün olabilecektir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 28.3.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı , 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/823 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 8.3.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/6092-13032/47420 sayılı yazı

sı. 
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı-Halitbeyören Köyünlin ilko
kul binası ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Halitbeyören Köyü İlkokulunun mevcudu 29'dur. Okul 1994 yılında onarıldığından, onanm 
ihtiyacı yoktur. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

17.-Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Han Köyü İlkokuluna ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (716093) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı ilçesi, Han Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Baka
nı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandınlrhasının teminini saygılanmla arz ederim. 

27.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: 

Koy ilkokulunun onanlması ile ilkokulun ihata duvarının yapılması hususunda 1995 yılı içe
risinde bir faaliyetin başlatılması mümkün müdür? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 28.3.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/816 

Konu : Soru önergesi. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 8.3.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/6093-13033/47421 sayılı ya
zısı. . 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı-Han Köyü İlkokuluna iliş
kin" soru önergesi incelenmiştir. , 

Pınarbaşı-Han Köyü İlkokulunun onarımı 1995 yılı içerisinde yapılacaktır. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 
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18. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-B. Kömarmut Köyünün orta

okul ihtiyacına ilşikin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/6094) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, B. Kömarmut Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî 
Eğitim Bakam Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılanmla arz 
ederim. 

27.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru: 

Köyün bir ortaokula ihtiyacı bulunmakta olup, ilkokulda onarıma ihtiyaç duymaktadır. 
Ortaokul için bir etüd çalişmasımn başlatılması ile 1995 yılı içerisinde ilkokul binasının onarılması 
konusunda bir girişimin başlatılması mümkün müdür? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/819 28.3.1995 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8.3.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6094-13034/47422 sayılı yazı

sı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı-B. Kömarmut Köyü'nün or-

takokul ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
B. Kömarmut Köyü İlkokulunda, 43 öğrenci, 2 öğretmen vardır. Okulun onarım ihtiyacı yok

tur. 365 nüfusa sahip B. Kömarmut Köyünde öğrenci azlığı sebebiyle ortaokul ihtiyacı bulunma
maktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
19. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Olukkaya Köyü İlkokuluna 

ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/6095) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Olukkaya Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 

27.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru: * 

Köylünün 1964 yılında kendi imkânları ile inşaa ettiği ilkokulun öğretmen araç ve gereç 
ihtiyaçlarının giderilmesi ve okulun bakım ve onarımının yapılması hususunda gerekli girişimlerde 
bulunulması mümkün müdür? 
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Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.OaO.APK.0.03.01.00/824 28.3.1995 

Konu: Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığının 8.3.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6095-13035/47423 sayılı yazı
sı-

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşi-Olukkaya Köyü İlkokuluna 
ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Olukkaya Köyü İlkokulunda 17 öğrenci, 1 öğretmen vardır. Okulun, araç-gereç, onarım ve öğ
retmen ihtiyacı yoktur. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
a Millî Eğitim Bakanı 

20..-.Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Türkiye'ye giriş yapan Cezayirlilere ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6104) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Fuat Çay 
Hatay 

Türkiye'ye giriş yapan ve belli bir süre ikâmet eden bazı ülke vatandaşlarının Türkiye'de huzur 
ve güveni bozacak nitelikte bulundukları yönünde kuşkular kamuoyuna yansımıştır. Bu çerçevede; 

Türkiye'ye 1992 yılından bu tarara Cezayir uyruklu kaç kişi giriş yapmıştır? Bu kişiler ne yol
la ve ne şekilde Türkiye'ye giriş yapmıştır? Şu anda Türkiye'dene kadar Cezayir uyruklu yaşamak
tadır? Bunlar içinden sığınma talebiiıde bulunan var mıdır, varsa kaç kişidir? Türkiye'de yaşayan 
bu Cezayirlilerin geçim kaynakları nelerdir ve nerelerde yaşamaktadırlar? Türkiye'deki Cezayirli
lerin FlS'le ilişkileri konusunda elinizde herhangi bir bilgi var midir? Türk emniyet ve istihbarat 
birimlerinin konuyla ilgili araştırmaları var mıdır? 

• T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01/075910 27.3.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 8.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6104-13044/47443 

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

zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Ülkemizde 1992 yılından bu yana Cezayir uyruklu (38 040) kişi giriş (35 336) kişi de çıkış 

yapmıştır. Kalan (2 704) kişi de vizeleri bitince 1995 yılı içinde ülkemizden çıkacaktır. Bu kişiler 
hudut kapılarımız yoluyla ve ticarî amaçla konsolosluklarımızdan verilen müteaddit vizelerle giriş 
yapmışlardır. 
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Şu anda Ülkemizde ikâmete tabi tutulan Cezayir uyruklarının sayısı (507)'dir. Bunların için

den sığınma talebinde bulunan yoktur. Ülkemizde bulunan Cezayirlileri öğrenci ve çalışan kişiler 
oluşturmakta, genellikle büyük şehirlerimizde yaşamaktadırlar. 

1992 yılından bu yana Cezayir uyruklu herhangi bir şahsın, Ülkemizde illegal terör faaliyetle
rine iştirak ettiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakam 

21. -Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, müteahhitlik karnesi alan milletvekillerine ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/6105) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru: 
1. Bakanlığınızdan bugüne kadar müteahhit karnesi alıpta, başka şirketlere kiralayan Milletve

killerinin kimliklerini açıklar mısınız? 
2. Milletvekili Müteahhitlik Karnesi kiralayan şirketler veya firmalar kimlerdir? Bugüne kadar 

kiraladıklan karnelerle devletin hangi işlerini yapmışlardır, bedelleriyle birlikte açıklarmısımz? 
T.C. . . 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/924 27.3.1995 
Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 

Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M'nin 8.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6105-13046/47491 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Müteahhitlik karnesi alan 
Milletvekilleri hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Buna göre; 
1. Müteahhitlik karnesi sahibi olan Milletvekillerinin durumunu gösteren liste ekte sunul

muştur. 
2. 19. Dönem Milletvekillerinden Müteahhitlik karnesi bulunanların, karnelerini devrettikleri 

şirketler ve aldıkları işler şöyledir; 

İşin Adı 
1. Ankara D.l. Enstitüsü 

Asansör İmalatı 
2. Ankara Başbakanlık D.l. 

Enst. Ek Blok İlave 
İkm. İnşaatı 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Keşif Tutarı İhale Tarihi Firmanın Adı 
295 442 800 

2 997 620 416 

5.8.1992 Baylaz İnş. San. Tic. Ltd. 
(Karne Haydar Baylaz) 

4.2.1993 Baylaz İnş. San. Tic. Ltd. 
(Karne Haydar Baylaz) 

Halil Çulhaoğlu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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Başkanlığımızdan Müteahhitlik 

Sıra.Dosya Karne Grup 
No No Adı ve Soyadı Miktan 

1 7390 Mehmet Gedik B-31OOOOOÖOOO 

2 14334 Gürhan Çelebican A- Her miktarda 
3 3773 Abdulilah Fırat B-67 500 000 000 

4 1641 Haydar Baylaz A'55000000000 
5 9287 Fahrettin Kurt A-Her miktarda 
6 34099 Gürol Soylu-E.B.A-76 200 000 000 
7 15640 Hüseyin.Özalp B-30000 000000 
8 6501 Azimet Köylüoğlu A-169 500 000 000 

28.3.1995 0 : 1 
Karnesi Almış Olan Milletvekilleri Listesi 

Unvanı 
Geçerlilik 

Süresi 

2.5.1997 

30.4.1996 
14.11.1997 

6.8.1996 
6.8.1996 

28.6.1995 
31.12.1996 
31.12.1996 

Devralan 
şirket no 

5856 

11796 
8125 

5456 
. 11862 

9234 
11842 
4727 

GEDİK MUt.MUh.InşTur.Tic. 

Ltd.Şti. 
Doğan Aksel İnş.San.Tic. A.Ş. 
Başkardeşler Nakh Harf. İnş.Tic. 
Ltd.Şti. 
Baylaz İnş.San.Tic.Ltd. Şti 
Bugatoİnş.San.TicA.Ş. 
AC MAK. lns.San.Tic.Ltd.Sti, 
KING Yapım ve Tas.Ltd.Şti. 
TİMURLENK Inş.TicSan.Ltd.Şti. 

22.- Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 'ün, görme özürlü bir işçinin emeklilik başvurusuna 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/6109) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 31.1.1995 

Lütfü Esengün 

Erzurum 

Soru : Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü, Sosyal ve idarî İşler Şube Müdürlüğü'nde 
işçi olarak çalışan ve görme özürlü (her iki gözüde görmeyen) İsrafil Bayrakçı isimli işçi 14.2. İ995 
tarihinde emekli olmak üzere dilekçe verdiğini ancak görme özürlü olma zaafından istifadeyle im
za ettirilen dilekçeye 14.2.1995 yerine 14.1.1995 tarihinin yazıldığı, yaptığı bütün müracaatlara 
rağmen hatanın düzeltilmeyerek 14.1.1995 tarihinde emekliye sevk edildiği ve bunun da mağduri
yetine sebep olduğu adı geçen işçinin tarafıma yaptığı müracaattan anlaşılmaktadır. 

israfil Bayrakçı'nın bu iddiaları karşısında ne gibi işlemler yapılmıştır. Emeklilik tarihinin 
14.2.1995 olarak düzeltilmesini aynı gün bir dilekçe ile talep etmesine rağmen talebi niçin yerine 
getirilmemiştir'? 

• • • ' . ' . T . C . • ; . ' . . ; • . ' . ' 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.Û9.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/926 27.3.1995 

Konu : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün 

Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B,M.M.'nin 8.3^995 gün ve A;01.0.GNS.0.10.00.02-7/6109-13054/47501 sayılı yazı-

«•' ..; . / 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, görme özürlü bir işçinin 

emeklilik başvurusu hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Karayollan 12. Bölge Müdürlüğü (Erzurum) emekli işçilerinden israfil Bayrakçı, kalifiye işçi 

pozisyonunda çalışmakta iken -İL M. 1994'de Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Müdürlüğünden al
mış olduğu 16.8.1994 günlü emekliye hak kazandığı yazısını ekleyerek 14.1.1995 tarihinde emek
lilik için müracaat etmiştir. 

Emeklilik isteği kabul edilen ilgili, bu defa 15.12.1994 tarihinde ikinci bir dilekçe vererek gör
me özürlü olduğundan yararlamlarak, emekli olma tarihinin yanlış yazıldığını ve esas tarihin 
14.2.1995 olduğunu bildirmiştir. 

Ancak, yapılan incelemede böyle bir durumun söz konusu olmadığı ve kendisinin ısrarla 
14.1.1995 tarihinde emekliye ayrılmak istediğini beyan ettiği iş yerinde tespit edilmiştir. 

Bu durumda; 14.1.1995 tarihinde emekliye sevk edilen adı geçen hakkında yapılacak herhan
gi bir işlem bulunmamaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

. Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 

23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, bazı emniyet mensuplarının halka karşı sergi
lediği saldırgan tavırlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6111) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan-
dınlması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Sevigen 
istanbul 

1. Çeçenistan'daki insanlık dışı olayları hükümete ve kamuoyuna duyurmak istemekten başka 
suçu olmayan insanların üzerine saldıran annesi, büyükannesi yaşındaki kadınları döven, yumruk 
atan emniyet kuvvetlerinin içinde bulunan bu sadist kimdir? 

2. Türkiye'de işkencenin olmadığım savunanlar bütün Türkiye'nin gözü önünde bu uygulama
yı yaparsa sorgulama sırasında vatandaşlarımıza ne gibi uygulama yaparlar? 

Emniyet Müdürü olduğunu zannettiğimiz ceketli kıravatlı, şişman, milleti tahrik eden beyle, 
saldırgan polisi görevden almayı ya da hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

Yoksa diğer olaylar gibi örtbas mı etmek istiyorsunuz? 

Bize vereceğiniz cevaptan önce vicdanen rahatsızlık duyduğunuzun belirtisi olarak saldırgan
lar hakkında yaptığınız uygulamayı bugün kamuoyuna açıklayacak mısınız? 

' T . C . ' ' • ' ' • • ' ' • ' ' • • • . • 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 27.3.1995 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 8.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6111-13060/47521 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
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31.1.1995 tarihinde Birinci Boğaz Köprüsü üzerinde 25-30 kişilik bir grubun Rusya'nın Çeçe-

nistan'a karşı baskısını protesto etmek için izinsiz gösteri yürüyüşü yaptıklan sırada, kendilerine 
sert davrandığı tespit edilen bir Emniyet Amiri ve bir Başkomiser 1.2.1995 tarihinde Valilik onayı 
ile görevlerinden uzaklaştırılmış olup, haklarındaki idarî tahkikat halen Polis Başmüfettişlerince 
yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 

24. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Yağlıpınar Köyünün ağaçlan
dırmasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/6122) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri îli, Pınarbaşı İlçesi, Yağlıpınar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Orman Baka

nı Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
1.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: 
Ormanlık bir bölge olabilmeye müsait olan köyün belli bir alanının ağaçlandırılması konusun

da gerekli olan etüd çalışmalarının başlatılması mümkün müdür? 
T.C. 

Orman Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM. 1.SOR/245-982 28.3.1995 
Konu : Sayın Salih Kapusuz'un 

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

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 8.3.1995 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6İ22-13080)47650 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alman Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri Pınarbaşı-Yağ-
lıpınar Köyü'nün ağaçlandırılmasına ilişkin yazılı soru önerisi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, 
cevabı yazımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci < / 
Orman Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un 7/6122 Esas Nolu Kayseri-Pınarbaşı-Yağlıpınar 
Köyü'nün ağaçlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi hakkında 

I Orman Bakanlığının Cevabı 

Kayseri-Pınarbaşı-Yağlıpınar Köyü civarında yapılan ilk etüdler sonucu, ekolojik şartlar 
başarılı bir ağaçlandırma için optimum değerleri taşımamasına rağmen, 2 000 hektar civarında bir 
sahada uygulanma yapılabileceği anlaşılmıştır. 

Sahanın daha detaylı toprak etüdlerinin yapılmasını müteakip, gerekli uygulama projesi 
düzenlenecektir. ; 
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25.-Kayseri Milletvekili Salih Kapusuı'un, Kayseri-Pınarbaşı-Karakuyu Köyünün ortaokul 

binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Âyaz'ın yazılı cevabı (7/6123) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Karakuyu Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 
Bakam Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasınm teminini saygılarımla arz ede
rim. 

2.2.1995 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Soru: 

Binası tamamlanmış olan ortaokulun ne zaman öğrenime başlaması düşünülmektedir? 

•'. T.C. . 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.022/825 28.3.1995 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığının 8.3.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6123-13081/47651 sayılı yazı
sı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı-Karakuyu Köyü'nün orta
okul binasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Karakuyu Köyü Ortaokulu, 1992-1993 eğitim-öğretim yılında öğrenci yetersizliği nedeniyle 
öğretime kapatılmıştır. Ortaokul binası taşımalı ilköğretim merkezi olarak kullanılmaktadır. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

26. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pmarbaşı-Yağlıpınar Köyü İlkokulunun 
onarımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/6124) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Yağlıpınar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 

1.2.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru : • • . " . . 

Onarıma ihtiyaç duyan köy ilkokulunun tamirinin yapılması hususunda 1995 yılı içerisinde 
gerekli girişimlerde bulunulması mümkün müdür? 
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T.G. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.Ö3.01.022/817 28.3.1995 

Konu: Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığının 8.3.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6124-13082/47652 sayılı yazı
sı. . 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı-Yağlıpınar Köyü İlkokulu
nun onarımına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Yağlıpınar Köyü İlkokulu binasının 1994 yılında büyük onarımı yapılmıştır. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

27. ~ Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Yeregeçen Köyü İlkokulu ve 
öğretmen lojmanı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı 
(7/6125) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Yeregeçen Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 

Bakam Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 

1.2.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru: 
Köy ilkokulunun ihata duvarı ile öğretmen lojmanına ihtiyacı bulunmaktadır. Sözü edilen 

konularda Bakanlığınızca gerekli girişimlerin başlatılması mümkün müdür? 

. T C 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı -
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/820 28.3.1995 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8.3.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6125-13083/47653 sayılı yazı

sı. •'. •:.••• 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı-Yeregeçen Köyü İlkokulu ve 

öğretmen lojmanı ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Kayseri-Pınarbaşı-Yeregeçen Köyü İlkokulu'nun lojmanı vardır. Okulda 1993-1994 öğretim 

yılından bu yana taşımalı ilköğretim uygulamasına geçildiğinden öğrenciler, Pazarören Uygulama 
İlkokuluna taşınmaktadır. Bu nedenle ihata duvarına ihtiyaç yoktur. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı ' 
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28. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-B. Gürle gen Köyü İlkokulu

nun onarım ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı 
(7/6126) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri ili. Pınarbaşı İlçesi, B. Gürleğen Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 

Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz eder
im. 

1.2.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru: 

1957 yılında yapılan okulun acilen onanma ihtiyacı vardır. Ayrıca, okulun lojmanı da bulun
mamaktadır. 

60'ın üzerinde öğrencimizin öğrenim gördüğü bu okulun onarılması ile ihtiyacı olan öğretmen 
lojmanının yapılması hususunda gerekli girişimlere başlanılması mümkün müdür? 

'• T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/826 28.3.1995 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8.3.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6126-13084/47654 sayılı yazı

sı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı-B. Gürleğen Köyü İlkoku-

lu'nun onarım ve lojman ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
1957 yılında yapılan Gürleğen Köyü İlkokulunda, 46 öğrenci ve iki öğretmen vardır. 1995 yir 

lında okulun çatısı onarılacaktır. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

29. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Alayinli Köyü İlkokulunun 
onarım ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı 
(7/6127) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Alayinli Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
1.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: 

Uzun yıllardır bakım ve onarımı yapılamayan okulun 1995 yılı içerisinde onarımının yapılma
sı ile köye iki adet öğretmen lojmanının yapılması hususunda gerekli girişimlerin başlatılması 
mümkün müdür? 
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Millî Eğitim Bakanlığı 
Arattırma, Planlama ve Koordinasyon •/ / 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/818 28.3.1995 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8.3.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6127-13085/47655 sayılı yazı

sı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Tomarza-Alayinli Köyü Ilkokulu'nun 

. onarım ve lojman ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Kayseri-Tomarza Alayinli Köyü Ilkokulu'nun onarım ihtiyacı yoktur. Lojman yapımı ise 

düşünül m,emektedi r. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
. Millî Eğitim Bakanı 

30. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; 
- Kayseri-Sarıoğlan-Burunören Köyünün, imam-hatip ihtiyacına, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Yeregeçen Köyünün imamevi ihtiyacına, 
- Kayseri-Tomarza-Süveğenler Köyünün cami lojmanı ihtiyacına, 
- Kayseri-Pınarbaşı-A. Borandere Köyünün imam-hatip evi ihtiyacına, 
- Kayseri-Tomarza-Çayanlı Köyünün imam evine, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Y. Karagöz Köyünün imam evi inşaatına, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Kayaaltı Köyünün cami, imam-hatip lojmanı ve Kur'an Kursu ihtiyacı

na, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Demirciören Köyünün imam-hatip evi ihtiyacına 
ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (716130, 6129, 6131, 

6045,6132,6064,6063,6044) 
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına 

Kayseri ili, Saroğlan İlçesi, Burunören Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

2.2.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru : 
4 yıl önce köylü ve kamu işbirliği ile yapılan camiiye 1995 yılı içerisinde imam-hatip atana

bilmesi için gerekli işlemlerin başlatılması mümkün müdür? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Yeregeçen Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Baka
nı Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim.' • • ' ; ' . • ' • . ' • ' . 

'1,2.1995 
. Salih Kapusuz 

Kayseri 
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Soru:." • 
Köyün ihtiyacı olan İmam Evi'nin yapılması konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma 

var mıdır? İmam Evi'nin yapılması ne zaman mümkün olabilecektir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Süveğenler Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

3.2.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru : 
Kullanılmaz derecede bulunan camii lojmanı yerine yeni bir lojman yapılması konusunda 

1995 yılı içerisinde bir çalışmanın başlatılması mümkün müdür? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, A. Borandere Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet 
Bakanı Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılanmla arz 
ederim. 

24.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru : 
İmam-hatip evi bulunmayan köye bir imam-hatip evinin yapılabilmesi için gerekli girişimlerin 

başlatılması mümkün müdür? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Çayanlı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

3.2.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru : 
Köylü desteği ile belirli bir noktaya getirilmiş imam evi için kamunun katkısına ihtiyaç duyul

maktadır. 1995 yılı içerisinde imam evinin bitirilmesi için Bakanlığınızca gerekli desteğin ver
ilmesi mümkün müdür? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Y. Karagöz Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet 

Bakanı Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. • 

26.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru : 
İnşaatı yarım kalan imam evinin 1995 yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli 

girişimlerin başlatılabilmesi mümkün müdür? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kayaaltı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

26.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru: 
Köyün ihtiyacı olan camii, imam-hatip lojmanı ve Kur'an Kursu konusunda Bakanlığınızca 

bir çalışma yapılmış mıdır? Sözkonusu ihtiyaçların giderilmesi ne zaman mümkün olabilecektir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Demirciören Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Ba
kam Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. 

24.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
•' .Soru : "•,: ' . | 

İmam-hatip evi bulunmayan köye, bir imam-hatip evinin yapılabilmesi için gerekli girişimle
rin başlatılması mümkün müdür? 

- ' T C - • , • " v . 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.002-2.03/10238 23.3.1995 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığı'nın 8.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/6130-
13088/47658 sayılı, 

b) 8.3.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6129-13087/47657 sayılı, 
c) 8.3.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6131-13089/47659 sayılı, 
d) 8.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6045-12962/47202 sayılı, 
e) 8.3.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6132-13090/47660 sayılı, 
f) 8.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00:02-7/6064-12997/47339 sayılı, 
g) 8.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6063-12996/47338 sayılı, 
h) 8.3.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6044-12961/47201 sayılı, 
yazıları. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen ilgi yazılar 

eki yazılı soru önergelerinde yer alan soruların cevapları ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

- 3 9 6 -



T.B.M.M. B : 9 1 28 .3 .1995 0 : 1 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un Soru Önergelerinin Cevabı 

- İlgi (a)'da kayıtlı soru önergesinin cevabı; 
Bucak ve köylere kadro tahsisi "Bucak ve Köylere Îmam-Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uy

gulanacak Esaslar Hakkında Tüzük" gereğince hazırlanan sıralama listesine göre yapılmaktadır. 

Kayıtlarımızın tetkikinden Kayseri Sarıoğlan İlçesi Burunören Köyü Camiisinin, Sarıoğlan İl
çesine ait kadrosuz bucak ve köy camileri sıralama listesinin 11 inci sırasına alındığı, anılan ilçe
nin bucak ve köylerine bugüne kadar 10 kadro tahsis edildiği ve bu köyün halen 1 inci sırada oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı emrine 1995 yılında kadro tahsis edildiği takdirde adı geçen köye 
kadro tahsis edilerek görevli atanabilecektir. 

- İlgi (b)'de kayıtlı soru önergesinin cevabı; 
Din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığın

ca 1991 yılında ülke genelinde imam evine ihtiyaç bulunan camiler tespit edilmiş ve 1992 yılından 
itibaren imam evi yapılmasına müsait arsası bulunan kalkınmada birinci derecede öncelikli il, ilçe 
ve köylerden başlanılmak üzere 7 yıllık bir program yapılarak proje ve keşif bedelleri hazırlanmış
tır. 

Bu plan ve programın yapıldığı günlerde 1992 yılı bütçesi bağlanmış durumda olduğu için o 
yılki bütçeye ödenek konulması mümkün olamamıştır. 1993 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesine ödenek konulmadığından bu programın mahallî imkânlarla gerçekleştirilmesinin temini 
için valiliklere 18.2.1993 tarih ye 10101 sayılı bir genelge gönderilmiş, açılan yardım kampanya
larında 4 300 132 422 TL. yardım toplanmıştır. 

Daha sonraki yıllar bütçelerine de imam evi yapımı için ödenek konulmadığından mahallî im
kânlarla 1992-93-94 yıllarında 1503 adet imam evi yapılabilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1995 malî yılı bütçesine imam evi yapımı ile ilgili ödenek konul
madığından Kayseri Pınarbaşı İlçesi Yeregeçen Köyü Camii imam evinin yapılabilmesi ancak ma
hallî imkânlarla mümkün olabilecektir. 

- İlgi (c)'de kayıtlı soru önergesinin cevabı; 
Diyanet İşleri Başkanlığının 1995 malî yılı bütçesine imam evi yapımı ile ilgili ödenek konul

madığından Kayseri Tomarza İlçesi Süveğenler Köyü Camii imam evinin yapılabilmesi ancak ma
hallî imkânlarla mümkün olabilecektir. 

- İ lgi (d)'de kayıtlı soru önergesinin cevabı; 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesine imam evi yapımı ile ilgili ödenek konulma

dığından Kayseri-Pınarbaşı İlçesi Aşağı Borandere Köyü Camii imam evinin yapılabilmesi ancak 
mahallî imkânlarla mümkün olabilecektir. 

- İlgi (e)'de kayıtlı soru önergesinin cevabı; 
Kayıtlarımızın tetkikinde Kayseri Tomarza İlçesi Çayanlı Köyü Camii imam evinin mahallî 

imkânlarla tamamlanarak hizmete açıldığı, ancak çatı, elektrik tesisatı vb. ihtiyâçlarının bulundu
ğu anlaşılmış olup, bu ihtiyaçların da mahallî imkânlarla karşılanması gerekmektedir. 

-İ lgi (f)'de kayıtlı soru önergesinin cevabı; 
1993 yılında temeli atılan Kayseri Pınarbaşı İlçesi Yukarı Karagöz köyü imam evinin kaba in

şaatı mahallî imkânlarla yapılmış olup, kalan ince işleri de 1995 yılında tamamlanacaktır. 
- İlgi (g)'de kayıtlı soru önergesinin cevabı; 
Kayıtlarımızın tetkikinde Kayseri Pınarbaşı İlçesi Kayaaltı Köyü camii ve imam evinin mev

cut olduğu ve imam evinin herhangi bir noksanının bulunmadığı anlaşılmıştır. 
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Anılan yerde Kur'an kursu açılması ile ilgili Diyanet işleri Başkanlığına bu güne kadar her

hangi bir müracaat yapılmamıştır. 
- İlgi (h)'de kayıtlı soru önergesinin cevabı; 
Kayıtlarımızın tetkikinden Kayseri-Pınarbaşı İlçesi DemirciÖren Köyü imam evinin olduğu, 

ancak tamire ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 
Diyanet İşleri Başkanlığının 1995 malî yılı bütçesine imam evi onarımı için ödenek konulma

dığından anılan köydeki imam evinin onarımı, ancak mahallî imkânlarla mümkün olabilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
31.- Ankara Milletvekili Ali Dinçer 'in, Antalyaspor-Gençlerbirliği futbol maçı sırasında mey

dana gelen bir olaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/6357) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ali Dinçer 
Ankara 

19 Şubat 1995 Pazar günü saat 13.30'da başlayan ve Antalya Şehir Stadı'nda oynanan Antal
yaspor-Gençlerbirliği 1. lig futbol müsabakasının devre arasında futbolcuların soyunma odasına gi
derken Antalyasporlu oyunculardan Orhan, Gençlerbirliği oyuncularından Güney Afrikalı Moshe-
au'ya saldırmış ve bu saldırı sonucu Mosheau'nun burun kemiği ve elmacık kemiği kırılmıştır. 

Ülkemizde misafir olarak bulunan bu oyuncuya yönelik saldırı dolayısıyla Futbol Federasyo
nu, herhangi bir soruşturma başlatmış mıdır? Olayı gören 4. hakem ve saha gözlemcisinin olayla 
ilgili müracaatları var mıdır? Olay gözlemci raporlarında yeralmış mıdır? Durum ne olursa olsun, 
misafir bir oyuncuya yönelik saldırının sorumlularını bularak gerekli işlemlerin yapılması için yet
kili kurulları harekete geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

' • T.C. : : • . . ' :. ; . ; • " ,'• ;.' ' . : . . ' ; ' 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00.-08/0454 28.3.1995 
Konu : 7/6357-13394 Esas No.lu 

Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23.3.1995 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.010.00.02-7/13394/48608 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer'in 7/6357-13394 Esas Esas No.lu Yazılı Soru Öner

gesine verilen cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : 19 Şubat 1995 Pazar günü saat 13.30'da başlayan ve Antalya Şehir Stadı'nda oynanan 
Antalyaspor-Gençlerbirliği 1. lig futbol müsabakasının devre arasında futbolcuların soyunma oda
sına giderken Antalyasporlu oyunculardan Orhan, Gençlerbirliği oyuncularından Güney Afrikalı 
Mosheau'ya saldırmış ve bu saldırı sonucu Mosheau'nun burun kemiği ve elmacık kemiği kırılmış
tır. • . 

Ülkemizde misafir olarak bulunan bu oyuncuya yönelik saldırı dolayısıyla Futbol Federasyo
nu, herhangi bir soruşturma başlatmış mıdır? Olayı gören 4. hakem ve saha gözlemcisinin olayla 
ilgili müracaatları var mıdır? Olay gözlemci raporlarında yeralmış mıdır? Durum ne olursa olsun, 
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misafir bir oyuncuya yönelik saldırının sorumlularını bularak gerekli işlemlerin yapılması için yet
kili kurulları harekete geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : 19.2.1995 tarihinde Antalya Atatürk Stadında oynayan Antalyaspor-Gençlerbirliği 
Türkiye 1. Profesyonel Ligi Futbol Müsabakasının devre arasında; Gençlerbirliği takım futbolcu
larından J. Mosheou'nin yüzüne Antalyaspor Kulübü futbolcularından Orhan Atik'in kafa atarak 
burnundan yaraladığı yazılı ve görsel basında yeralması ve Gençlerbirliği Spor Kulübünün de 
müracaatı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığınca tahkikat açılmıştır. 

Olay devre arasında Antalyaspor takımı profesyonel futbolcusu Orhan Atik tarafından 
yapılmış olduğu anlaşılmakla adı geçen futbolcu Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu'na sevk edilerek, teziyesi istenmiştir. Disiplin Kurulu adı geçen futbolcuyu bu 
fiilinden dolayı 4 müsabakadan men cezası ile tezi ye etmiştir. (Ek-1) 

Mezkûr karar aleyhinde Antalyaspor Kulübü Profesyonel Futbolcusu Orhan Atik Tahkim 
Kurulu'na müracaat etmiş, Tahkim Kurulu da 2.3.1995 tarih ve E : 1995/25, K : 1995/27 sayılı 
kararı ile itirazın reddine hükmetmiş ve karar kesinleşmiştir. (Ek : 2) 

Olay devre arasında olduğundan hakemler, gözlemci ve 4. hakem tarafından tespit edileme
miştir. Ancak, 4. hakem, J. Mosheou'nin yüzünün kanlı bir şekilde kendilerine müracaat ettiğini 
beyan ve ifade etmiştir. 

Dosyada mevcut 20.2.1995 tarihli Op. Dr. Oğuz Gürcan tarafından verilen raporda Joen 
Mosheou'nin sol göz altında ekimoz, sol zigomatik kemik üzerinde ödem ve nasal kemik üzerinde 
0,5x1 cm. ebadında sıyrık olduğunun saptandığı bildirilmiştir. 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 

Esas No: 994-995/256 
Karar No: 994-995/317 

K A R A R 
Antalya Bölgesine bağlı Antalyaspor Kulübü futbolcularından Orhan Atik hakkında düzenle

nen dosya ve ekleri incelendi. 
Antalyaspor Kulübü futbolcularından Orhan Atik 19.2.1995 tarihinde Antalya Atatürk stadına 

oynayan Antalyaspor-Gençlerbirliği Türkiye 1. ligi futbol müsabakasının devre arasında; misafir 
takım futbolcularından Moshoeu'nin yüzüne kafa atarak burnundan yaraladığı iddiası ile cezalan
dırılmasını teminen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından Kurulumuza sevk edilmiş
tir. 

Orhan Atik'den kendisine yüklenilen eylemle ilgili olarak Antalyaspor Kulübü'ne 24.2.1995 
tarihinde tebliğ edilen 23.2.1995 tarih ve 143-2350 sayılı yıldırım telgraf ile savunması istenmiş ise 
de adı geçen üç günlük yasal süre içinde gerekli savunmasını vermemiştir. 

Dosyada mevcut müsabakanın 4. hakemi olan Orhan Erdemir tarafından Türkiye Futbol Fede
rasyonu Başkanlığına gönderilen 21.2.1995 tarihli yazıda "19.2.1995 günü Antalya'da oynanan 
Antalyaspor-Gençlerbirliği Türkiye 1. ligi futbol müsabakasının devre arasında hakem soyunma 
odasına gelen Gençlerbirliği idareci ve bazı futbolcuları ile birlikte 10 nolu oyuncu John Mosho
eu'nin ağzının ve burnunun kanlar içinde olduğu görülmüş olup, olayın Antalyaspor 4 nolu oyun
cusu Orhan Atik tarafından yapıldığı, olaya maruz kalan oyuncu ve arkadaştan tarafından söylen
miştir. Hakem dörtlüsü, gözlemci ve Futbol Federasyonu Temsilcisi bu olayları görmemiştir" 
denilmektedir. Yine dosyaya sunulan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Türel, futbolcuları Er-
kut Çağdaş ve Taner Taşkın'ın Ankara 18. Noterliğinin 22 Şubat 1995 tarih ve 10511, 10512 ve 
10513 yevmiye numarası ile onaylı ifadelerinde Antalyaspor Kulübü futbolcusu Orhan Atik'in 
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müsabakanın 1. devresinin bitiminden sonra soyunma odasına gitmek üzere tünelde bulunan Genç-
lerbirliği futbolcusu Moshoue'nin Antalyaspor'un 4 numaralı futbolcu Orhan Atik'in darbelerine 
maruz kaldığı ve bu darbeler sonucu yüzünün kanadığıbelirtilmiştir. 

Dosyada bulunan gazete kupürleri de olayı doğrular niteliktedir. 
Yine dosyada mevcut Op. Dr. Oğuz Gürcan tarafından düzenlenen 20.2.1995 tarihli raporda 

"Gençlerbirliğispor Kulübü futbolcularından John Moshoue'nin yapılan muayenesinde sol göz al
tında ekimoz, sol zigomatik kemik üzerinde ödem ve nasal kemik üzerinde 0.5 x 5 cm. ebadında 
sıyrık saptandığı" yazılıdır. 

Her ne kadar, FİFA'nın 546 nolu sirkülerinde de belirtildiği üzere, Disiplin kurulu kararları
nın ilke olarak hakemin, yan hakemlerin ve de gözlemci, temsilci ve komiserlerin raporlarına da
yandırılması gerekiyor ve olayımızda hakem, yan hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında olayla 
ilgili herhangi bir tespit bulunmamakta ise de; 

Kurulumuz; yukarıda söz edilen 4. hakemin yazısında belirtilen hususları bir beyyine başlan
gıcı kabul etmiş ve bu hususları doğrulayan dosyada mevcut diğer delilleri(ifadeler, gazete kupür
leri ve doktor raporu) de dikkate alarak Orhan Atik'in kendisine yüklenilen eylemi işlediği konu
sunda, tamir vicdanî kanaata varmıştır. 

Bu itibarla; 
Orhan Atik'in hareketine uyan F.D.T.nın 47-80/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 47 

nci maddeye göre 30 gün ceza verilmesine, olayın müsabakasının devre arasında cereyan etmiş ol
ması ve yaralayıcı nitelikte olması dikkate alınarak hakkında Futbol Disiplin Talimatı'nın takdiri 
hafifletici nedenle ceza indirimine ilişkin 60 ncı maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, 30 gün 
cezaya 80/2 maddesinin uygulanarak resmî yarışma adedi ile men cezası verilmesine, 

Netice olarak ; 
Orhan Atik'in dört resmî yarışmadan men cezası ile cezalandırılmasına; kararın kulüp başkan

lığına F.D.T.nın 71 inci maddesi uyarınca gönderilmesine, infaz sonucunun F.D.T.nın 74 üncü 
maddesine göre P.F.D.K. na bildirilmesine, 

28.2.1995 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
Talay Şenol Temel Çağlayan Erkan Yücel 

Başkan Başkan V. Raportör 
Vedat Ahsen Coşar Soner Kocabey 

Üye . Üye 

Türkiye Futbol Federasyonu 
Tahkim Kurulu 

Esas No: 1995/25 
KararNo: 1995/27 

Karar Tarihi: 2.3.1995 
Toplantıya katılanlar : Güran, Arslan, Burcuoğlu, Vulaş, Kadirbeyoğlu 
Antalyaspor Kulübü futbolcusu Orhan Atik'in, PFDK'nun 28.2.1995 günlü E : 1994-95/256 

K : 1994-95/317 sayılı karanna karşı süresi içinde başvurduğu ve depozitoyu yatırdığı görülerek 
işin esasına geçildiğinde; Atik'in, soyunma odasına giderken tünelde rakibine yumruk attığı konu
sunda açık ikrarının bulunduğu; ancak kendisinin bu eylemini yumruk attığı rakibinin müsabaka sı
rasında sürekli küfür etmesinin tahrikiyle yaptığı yönünde savunmada bulunarak cezada indirim ta
lep ettiği; kendi iddiasına kanıt olarak Dr. Burhanettin Çalım'ın tanıklığını göstermekle beraber, 
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dosyada bu hususta herhangi bir belge bulunmadığı; olayın Gençlerbirliği Kulübü tarafından 
4. hakem Orhan Erdemir'e derhal amnda intikal ettirildiği; eylemin özellikle devre arasında hakem
lerin, gözlemcinin ve temsilcinin görme alanının dışında bir mekânda işlendiği ve sonucu itibariy
le PFDK tarafından 60. maddenin uygulanmadığı anlaşılmış ve itiraz konusu kararın bozulmasını 
gerektirecek maddî ve/veya hukukî bir aykırılık ya da takdirin kullanımında açık hata olmadığı ka
nısına varılarak, sonuçta, itirazın reddine; yatırılan depozitonun irad kaydedilmesine; kararın Or
han Atik'e ve gereği için TFF Genel Sekreterliği'ne tebliğine 2.3.1995 günü oybirliğiyle karar ve
rilmiştir. 

Prof. Dr. Sait Güran Av. Türker Arslan Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu . 
Başkan Başkanvekili Raportör 

Av. SuatVulaş Av. İbrahim Kadirbeyoğlu 
Üye Üye 

32. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, alkollü içki üreten fabrikalara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/6383) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını talep etmekteyim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

6.3.1995 
Şaban Bayrak 

, Kayseri 
Sorularım: 
1. Tekel Genel Müdürlüğü'ne bağlı alkollü içki üreten fabrikaların 1994 yılı net kârı ne kadar

dır? 
2. 1994 yılı içerisinde alkollü içki üreten fabrikalarımız için yaptığınız yatırım miktarı ne ka

dardır? 
3. 1994 yılı içerisinde alkollü içki ihracaatı yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadar döviz elde 

edilmiştir? 
4. Dışarıdan ithal edilen alkollü içkiler için ödenen döviz miktarı ne kadardır? 

' T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.009-31.1/0240 27.3.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

(Genel Sekreterliğine) 
İlgi: 23.3.1995 tarih A.01.GNS.0.10.00.02-7/6383-13451/48817 sayılı yazıları; 
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın 1994 yılı, Alkollü İçki İhracaat ve İthalatı ile, Al

kollü İçki Fabrikalarının net kârları ve bu sektörde Tütün, Tütün Mamulleri.Tuz ve Alkol İşlet
meleri Genel Müdürlüğü-Tekel'ce yapılan yatınmlara ilişkin soru önergesi hakkındaki cevaplar 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Nafiz Kurt' 

Devlet Bakanı 
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Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'in Yazılı Soru Önergesi 

Sorular: 
1. Tekel Genel Müdürlüğü'ne bağlı alkollü içki üreten fabrikaların 1994 yılı net kârı ne kadar

dır? 
2. 1994 yılı içerisinde alkollü içki üreten fabrikalarımız için yaptığınız yatırım miktarı ne ka

dardır? 
3. 1994 yılı içerisinde alkollü içki ihracaatı yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadar döviz elde 

edilmiştir? 
4. Dışarıdan ithal edilen alkollü içkiler için ödenen döviz miktarı ne kadardır? 
Cevaplar: • 
1. Tekel Genel Müdürlüğü'ne bağlı alkollü içki üreten fabrikaların 1994 yılı vergi öncesi kârı 

7 036 984 369,05 JL.dir. 
2. 1994 yılı içerisinde alkollü içki üreten fabrikalarımız için yaptığımız yatırım miktarı 293 

661 376 406TL.'dir. 
3. 1994 yılı içerisinde 6 445 545 $ alkollü içki ihracaatı yapılmıştır. Kıbrıs Türk kesimine de 

6 291 102 500 TL. lık ihracaat yapılmıştır. 
4. Dışarıdan ithal edilen alkollü içkiler için ödenen döviz miktarı 10 890 370 $'dır. 

© 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
91 İNCİ BİRLEŞİM 28 . 3 . 1995 SALI Saat : 15.00 

1 : 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Çevre Komisyonunda Bulunan, Ge
libolu Yarımadası'nın Tarihî Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/1221) İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme alınma öner
gesi. 

2. — 'Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin; İçişleri Komisyonunda Bulunan 1580 
Sayılı Nüfus Kanununun 15 inci Maddesini Değiştiren 3080 Sayılı Kanunun 2 nci Mad
desinin Tadiline İlişkin Kanun Teklifinin (2/563) İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme alınma önergesi. 

2-
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

- » — « * D >- O •< © s » — 4"-

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI • 

: YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

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

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

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

,(10/22) 
9, — Klonya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 

sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca ib'ir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. . • • ' • — 4 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

30. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

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

32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (110/52) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— 7 — 
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57. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
'açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

82. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve T 03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

93j — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

— 11 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI : 

YAPILMASINA DAİR' ÖNGÖRÜŞMELER 

94. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana (gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

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

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

97. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (110/144) 

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

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

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

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

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

103.— Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca ibi'r Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 
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İl04. —Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

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

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

107. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes ka'bul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle müca'delede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüpn 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

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

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

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

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

112. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'mn yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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113a. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 ineli, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1 Öl) 

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

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

M 6.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

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

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

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

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

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

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

123. — 'izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent - Kızılay Metro hattı ve Kızılay istas
yonu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştjrmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102've 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/İ73) ' 

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

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

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

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

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

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

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

131'. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 

— 15 — 



5 
. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER • 

araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1751 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, İstanbul Fener 
Rum Patrikhanesi hakkında ileri sürülen bazı iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa-
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nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/217) 

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

177. — Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 9 arkadaşının, Hatay ve çevresinde görü-( 

len sığır vebası hastalığının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

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

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

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

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

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

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

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

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

187. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 11 arkadaşının, ihracatı teşvik 
uygulamalarının sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/231) f 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiraya verilmesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

189. — Sivas Milletvekili Aödullatif Şener ve 19 arkadaşının, Sivas İlinin ekonomik 
ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 
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*1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah. Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

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

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

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

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

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

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

*8< —- istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*9. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

10. — 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) 

11. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

(*) İçtüzüğün 97 ncimaddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

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

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

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

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

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

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

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

20. —• Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, , Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

*21. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişikin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/507) 

22. — 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) 

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

24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 
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25. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

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

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

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

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

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

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

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

*33. — 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) 

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

35. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

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

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

38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 
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39. — istanbul-Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

•41. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/722) (1) 

*42. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

43. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

44. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) . 

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

46. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın. özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

47. — istanbul 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) 

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

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

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

. ,!!51< — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

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

53. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, §işli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OY AK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 
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54. — 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) 

55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nııı, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

56. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/797) (1) 

*57. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/801) (1) 

58. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

59. — 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) 

60. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/617) 

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

62. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som Önergesi (6/620) 

63. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

64. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*65. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

*66. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/625) 

*67. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyiikşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

(1) İçtüzüğün 96 ııcı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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*68. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*69̂  — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğrnez'ın, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

70. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

71. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

75. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, .Sımak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

76. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) 

78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma vo Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

"'80. — 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) 
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81. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

82. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

83. — 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) 

84. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*85ş; — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adh 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/650) 

86. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

87. —" Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

89. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

90. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

91. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) B 

*92. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

93. — 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) 

94. — 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) 

95. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 
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*96. — 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) 

97# — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez Üçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne.kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

98, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

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

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.l. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

102. — 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) 

103. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

105.— Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

106. —Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından-sözlü soru önergesi (6/674) 

107. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

108. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

109. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, §ırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü som önergesi (6/677) 

110. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 
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111. —— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

112. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

113. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*114. — Bolu Milletvekili Abbas inceayan'ın, Teftiş Kumlu Başkanı ile Müste-
. şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

115. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

116. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

117. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

119. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

120. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

121. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

122. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

123. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

124. — 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) 

125. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner-
gesl (6/694) . 
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126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

127. — 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) 

128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

129. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*130. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) . 

13 L — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu tli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

132, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

133, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/704) 

134, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

*135. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'm, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

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

137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/711) 

139. — 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) 

140. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

141. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü sora öuergesi (6/738) 
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142. — 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) 

143., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

144. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

145. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri II Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarrm 
vo Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

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

147. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, iskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) ' • - • . - • ' ' V - ^ - l l İ 

148. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

149. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

150. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

151. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

152. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bir Devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) 
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157., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

158. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

159.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

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

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin* Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) . 

163. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

164. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

165a — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi vo 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

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

167.1 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

169. — 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) 

170< — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

171. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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172. — 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) 

173. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, • hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
Miskin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

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

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/774) 

176. — 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) 

177. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

178;, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

179, — 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) 

180, — 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) 

181, — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

182, — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

183, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

184̂  — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

185, — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

T86V—- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 
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187. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

188. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

189. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü sora önergesi (6/790) 

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

191. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

192. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdeı'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

193. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

194. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

195. — 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) 

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

197. — 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) 

198. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

199. — 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) 

200. — 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) 
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201. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs-
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

202. — 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) 

203. — 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) 

204. — 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) 

205. — 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) 

206. — 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) 

207. — 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) 

208. — 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) 

209. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

210. — 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) 

211. — 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) 

212. — 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) 
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213.— 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) 

214. — 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) 

215. — 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) 

216. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

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

218. — 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) 

219. — İstanbul Mületvekili 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) 

22Q. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin- duru
muna ilişkin Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

221. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

222. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

223. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

224. — Biledik Milletveküi 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) 

225. — Biledik Milletveküi Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/83İ1) 
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226. — 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) 

227. — 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) (il) 

228. — 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) 

229. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) '(1) 

230. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

231. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

232. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

233. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

234. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

235. — 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) 

236. — Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştıırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve !lskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

237. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 
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238. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

239. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Foııu'ndan Afyon llindöki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1). 

240. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişlk'in Bayındırlık ve İs
kân Balkanından sözlü som önergesi (6/937) (1) 

241. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

242. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba-
ymdıriık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

243. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

244. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

245« — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Vah - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personelli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

246. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ııı, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som öner
gesi (6/853) 

247i — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som 
önergesi (6/854) 

248. — Denitzli 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) 

249. —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) 

250. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/1086) (1) 
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251. —• İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

252s — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

253. — 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) 

254. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

255. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmalında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

256. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'dc erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

257. — 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) 

258. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin 'bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Bas/bakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

259. — 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) 

260. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişlerii Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

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

262. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nırı, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

263. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

264. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 
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265. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

266. — 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) 

267. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

268. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan ' 
aldığı kredilere ilişkin Başbaikandan sözlü soru önergesi (6/867) . 

269. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

270i — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan JSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

271. — istanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

272. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbaikandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

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

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

275i — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in^ yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) • (1) 

276. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (l) 

277. — 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) 

278. •— Kocaeli Milletvekilli Şevket Razan'ın* TOE'nin özelleştirilmesirıe ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

279. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nuni tarihî Güzellıisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 
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280. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

281., — 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) 

282. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

283. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

284. — 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) 

285. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

286j — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

287. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik'- Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

288. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

289. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

290. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin. Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

291ı — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

292. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

293. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

294. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 
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295. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormanm-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

296. — îstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

297. - İ s t anbu l Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş ham yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

298. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapüdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

299. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

300. — 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) 

301. — 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) 

302. — 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) 

303. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 

304. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

305. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un,, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
İşlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

306. — îstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) (1) 

307s — îstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayısın in nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

308. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

309. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 
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310. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

311. — 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) 

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

313. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

314. — istanbul 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) 

315. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

316. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943) 

317. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, görevinden alınan SEKA.Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

318. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1) 

319. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'inj MTA'nm özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

320< — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

321. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

322. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

323. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 
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324..— 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) 

325. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

326., — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alman model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

327. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa îskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

328. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü som önergesi (6/954) 

329. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, istanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/957) 

33Q. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi! (6/959) 

331. — 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) . 

332. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

333. —• Muş Milletvekili Muzaffer Dcrnir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt.- Ka-
raçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

334. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nıh, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

335. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, görevinden alman bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

336. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) -

337. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 
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338. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) 

339.1 — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 

340, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim 
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 

341'., — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

342. — 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) 

343. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/969) 

344. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ım, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

345- — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

346. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

347.— 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) 

348. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (1) 

349. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ İl Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (i). 

350. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marüflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

351. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marüflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

352. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî 
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 
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353. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

354. — 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) 

355. — 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) 

356. — 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) 

357. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ı^ Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

358. — Erzurum Milletvekili' Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir, hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

359. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

360. — Erzurum Milletvekili Ab'dulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

361. —- Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

362. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) . 

363. — 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) 

364. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/983) 

365. — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

366. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven*in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 
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367. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

368. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1) 

369. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet 
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1) 

370. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

371. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü som önergesi (6/986) 

372. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 

373. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin 'İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

374. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

375. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

376. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel tş (2) Kooperatifinin ıs» 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1) 

377. — 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) 

378. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

379. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 
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380. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

381, — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KBNTHAŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

382,, ••— IstanbuH MMetvekili Bülent Akarcalı'nıni Ankara Büyükşelıir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak. atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/1184) (1) 

383'. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın* Ankara Büyükşehir Belediyesi 
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

384. — Konya Milletvekili' Mustafa Ünâldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

385. — 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) 

386. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 

387. — 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) 

388fl — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

389. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

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

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

392. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 
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393i — İstanbul Milletvekili Gürhan Çeîebican'ın, Riva • Şile kıyı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 

394. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî İdareler seçimlerinden 
önce bazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

395. — Bilecik Milletvekilli 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) 

396. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

397. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

398̂  — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

399. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

400. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

401',, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

402. — Kbnya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

403. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

404. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

405. — 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) 
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406. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

407< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

40g. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

409. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü ssoru önergesi (6/1034) 

410. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasina ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

411. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

412. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1038) 

413. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

414. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

415. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

416. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

417. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

418.— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1) 

419. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1200) (1) 
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420.1 — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

421. '•— 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) 

422. — Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) (1) 

423,— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri.durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

424. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

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

426., — 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) 

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

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

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

430. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1) 

431. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

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

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

434. — İzmir Milletvekili Cengliz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
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435. __ İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

436. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 

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

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

439. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (i) ••• ., 

44ü.'— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.Ş.'ne 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1) 

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

442. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 

443. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

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

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

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

447. _ 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) 

448. — İstanbul Milletvekilli Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

449. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sö2;lü soru önergesi (6/1282) (1) 

450. —- Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 
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451. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

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

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

454. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine iliştin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

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

456. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) 

457. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 

458. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

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

460. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba: 

şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1) 
461. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan

dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1) 
462. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru

muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 

463. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1295) (1) 

464. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) 

465. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Et-Balık Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1) 

466. — Bilecik Milletvekili Mehmet" Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) 
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467. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

468. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1) 

469. — 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) 

470. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1) 

471. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

472. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın,v halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

473. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, askerlik görevini yerine getirirken 
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1) 

474. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) (1) 

475. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

476. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1) 

477. —. Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbaıkandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 

478. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

479. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

480. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Siivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1) 

481. — 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) 

482. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1) 
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483. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başlkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

484. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1323) (1) 

485. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gay-
rimenfcullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1) 

486. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişklin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 

487. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1) 

488. — Artvin. Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

489. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

490. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Er Öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (1) 

491. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 

492. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulııt'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1336) (1) 

493. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1338) (1) 

494. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdem ir Tic. A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

495. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

496. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne ikinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

497. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
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498. — 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) 

499. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

500. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

501.— Sİvas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 

502. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nıo, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

503. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

504. — İstanbul Milletvelkili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.l.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

505. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

506. •— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

507. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

508. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) * 

509. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişjkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

510. — 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) 

511. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 

512. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişjkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 

513. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1) 
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514. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 

515. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1) 

516. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 

517. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Müdürünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1358) (1) 

518. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürüne ilişkin 
başbakandan sözlü som önergesi (6/1359) (1) 

519. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı 
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1) 

520. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1) 

521. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1) 

522. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

523. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

524. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1) 

525. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

526. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

527. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte-
. mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) '(1) 

528. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«iskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) -

529. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habero ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 
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530. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

531. — Edirne Milletvekili Hasan Basri. Eler'İn, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) 

532. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1) 

533. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1) ~ 

534. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilirle imkânı sağlanacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1) 

535. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

536. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396) (1) 

537. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

538. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir-Çelik Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (1) 

539.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

540. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez ttankası Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1) 

541. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

542. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin 
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (1) 

543. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

544. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaj^a'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 
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545. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

546. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1) 

547.— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

548. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

549. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1) 

550. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

551. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

552. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

553. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

554. ,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki 'bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

555. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, basında «Kraliçenin büyük 
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (?.) 

556. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1121) 

557. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

558. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

559. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1) 

560. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.'na.ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1407) (1) 

561. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.K.B.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1) 
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562. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

563. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

564.— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Balkanından sözlü sora önergesi (6/1126) 

565. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

566. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

567. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara (karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

568. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük, bir gazetede yer alan 
«Kararname Skandali» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1409) (1) 

569. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) • • • ' ' 

570. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

571. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

572. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

573. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1) 

574.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1) 

575. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölü'nün korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) (1) 

576. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

577. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 
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578. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE 
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1416) (1) 

579. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü sora önergesi (6/1139) 

580. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında «Çiller'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü sora önergesi (6/1418) (1) 

581. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında iler] 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

582. — İzmir Milletvekili Gengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141) 

583. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

584. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

585. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (1) 

586. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
sora önergesi (6/1420) (1) 

587. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

588. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1424) (1) 

589. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuş-
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

590. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

591. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1149) 

592., — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

593, — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 
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594. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

595, — Trabzon Milletvekili Kemaleltin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (1) 

596^— 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) 

597. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

598. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli 11 Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1426) (1) 

599. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1) 

600. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

601. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nca DC - 9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1431) (1) 

602. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1206) 

603. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1) 

604. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

605. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1) 

606. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

607. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/12,08) 

608. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

609. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 
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610. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1) 

611. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1) 

612. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genci Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

613. — Adana Milletvekili 'ibrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1) 

614. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

615. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

616. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında- . 
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1440) (1) 

617. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

* 
618. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 
619. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla

rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

620. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

621. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219) 

622. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

623. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

624. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

625. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

626. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 
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627. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

628. —• îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

629. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

630. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

631. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) ..' ,. 

632. —: îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

633. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 

634. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

635. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 

636. — Tzırıir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) 

637. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, îzmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

638. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

639. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

640. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

641. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

642. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

643. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletme
leri, Mıırgul İşletme Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1456) (1) 
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644. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

645. —• Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1458) (1) 

646. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesi tarafından yurt dışından getirilen otobüslere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1459) (1) 

647< — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, yolsuzluk olaylarına adı karışan 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1460) (1) 

648. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, T.H.Y. tarafından doğıtılan pas 
biletlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1461) (1) 

649. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen ihra
cat kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (1) 

650. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, AG1K tarafından Erzurum'a 
bir heyet gönderileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1463) (1) 

65L — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Sheraton Oteline iliş
kin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

652. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Üniversitesi Has-. 
tanesinde tpsettürlü hanımların refaketçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1464) (1) 

653. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gençlere ve ov hanımlarına 
verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1465) (1) 

654. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı ha'bere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

655̂  — 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) 

656, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) 

657< — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, haftalık bir dergide yayınlanan «Si
gortada Vergi Oyunu» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1467) (1) 
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658. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248) 

659. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1249) 

66Ö.İ — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 

661. — Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kars'ın Kağızman İlçesinde boşaltıldığı 
iddia edilen bazı köylere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1506) (1) 

662. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Murgul Bakır İşletmeleri Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (1) 

663. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, otobüs ve minibüslerde emniyet 
kemeri zorunluluğu getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1470) (1) 

664-i — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile 
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 

665. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığın özelleştirme kapsamı
na alınan kuruluşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1471) (1) 

666. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

667. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

668. — 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) 

669. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, THY'nin Erzurum seferlerinin 
azaltılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) (1) 

670. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KİT'lere alınan personel sayısına iliş
kin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1472) (1) 

671V—Konya Milletvekili Abit Kıvrak'm, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1473) (1) 
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672. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

673. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1474) (1) 

674< — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Avrupa'da çalışan, işçilerin 
Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1475) (1) 

675. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, yabancı basında yer alan 
bir demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1476) (1) 

Ç>16i — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

677. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nıın, Avrupa Birliği ile yapılacak 
Gümrük Birliği Anntlaşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1494) (1) 

678. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kuruluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1495) (1) 

679. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal SSK Hastanesinde ya
pılan ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1496) (1) 

680. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, özelleştirilen kuruluşlardan elde 
edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1477) (1) 

681. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TIKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

682. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'ın, İzzet Baysal Üniversitesinde pro
fesörlüğe yükseltilen bir öğretim görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1497) (1) 

683. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259) 

684. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

685. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

686. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) 
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687. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'ın yaptığı ihalelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1498) (1) 

688. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) 

689. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Samsun Havalimanı ile Sincan 
Tüneli ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önnergesi (6/1499) (1) 

690. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nın İstanbul New - York 
seferlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1500) (1) 

691. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, üniversitelerin Arapça öğret
menliği bölümlerinden mezun olan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1501) (1) 

692. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Doğan Danışmanlık Ticaret ve Pa
zarlama A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1507) (1) 

693. —ı Erzincan Milletvekili Mustafa Kurun, Desen Deri Sanayi İhracat İthalat 
ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1508) (1) 

694. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Yeşil Vaha İnşaat Turizm Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1509) (1) 

695. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Met Beynelmilel Nakliyat ve Ti
caret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1510) (1) 

696. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ek - Su Prefabrike Beton Sanayi 
ve Ticaret İşletmeleri Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1511) (1) 

697. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Birleşik Mühendislik Mimarlık Tu
rizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/15.12) (1) 

698. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kurun, Akın İnşaat Sanayi ve Ticaret Li
mited Şirketi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1513) (1) 

699. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un ADB İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'ne 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) (1) 

700. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tarman Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1515) (1) 

701. —•• Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Midaş Madencilik İnşaat Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi (6/1516) (1) 

702. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tek Hortum İmalat Sanayi ve Ti
caret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1517) (l) 

703. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kardeş Karadeniz Bölgesi Ziraî 
Ürünleri Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) (1) 

704. — Erzinoan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kare Fleks Yer Döşemeleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1519) (1) 
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705. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381) 

706. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergi borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

707. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383) . 

708. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Azerbaycan'daki Türk Büyükelçili
ği Eğitim Ataşeliğinde görevli öğretmenlere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/1384) 

709. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385) 

710. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, eşinin yabancı diplomatlarla resmî 
olmayan bir görüşme yaptığı iddiasına. ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1520) (1) 

711'. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi inceöz'ün, Yaysat Dağıtım A.Ş. ve Birleşik 
Basın - Yayın Dağıtım A.Ş.'lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) (1) 

712, '•— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386) 

713. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) 

714d — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1388) 

715. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) 

716. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın; Devlet Personel Rejimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390) -

717. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ferdî spora ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1391) 

718. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

719. —vSıvas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393) 

720. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

721. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1395) 
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722. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergemi (6/1441) 

723.'— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ve Istı-
ranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

724. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

725. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, geçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

726., — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

727. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1446) 

728., — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, kayıp olduğu ileri sürülen bazı 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447) 

729. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkiler Başkan
lığında görev alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448) 

730. '— Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

731. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından da
ğıtılan takvime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450)' 

732. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının 
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerges'i (6/1451) 

733. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Ovası Projesi'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1452) 

734. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Çeçenistan'a yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

735. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

736. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın dokumacılık sektörünün sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1455) 
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