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I.-GEÇENTUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Kuşadası'nda meydana 

gelen son olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin cevabı 

2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ülkenin enerji sorunu 
ve Artvin-Deriner Barajına ilişkin gündem dışı konuşması ve Deylet Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin cevabı 

3. - Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, memurların öğle izni saatleri
ne ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin ce
vabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Bosna-Hersek'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal inönü'ye, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracı başı'nin vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cunhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1843) 
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Sayfa 

2 . - Ç i n Halk Cumhuriyeti, Hong-Kong ve Endonezya'ya gidecek olan 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsa
mettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1844) 484 

3. - Bulgaristan'a gidecek olan İçişleri Bakanı Nahjt Menteşe'ye, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1845) 484 

4. - Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'a dö
nüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1846) 484 

5. - Çin Halk Cumhuriyeti, Hong-Kong ve Endonezya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ayvaz Gökde-
mir'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1847) 484 

6. - Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1848) 485 

7. - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda 
boş bulunan üyelik için gösterilen adaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1849) 485 

8. - Başbakan Tansu Çiller'in, temaslarda bulunmak üzere Amerika Birle
şik Devletlerine yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/1850) . 498 

9. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, KİTTerce Üretilen Temel 
Gıda Maddelerinin Fiyatlarının İki Yıl Sabit Kalması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/1326) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/475) 499 

10. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 2022 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/755) doğrudan günde
me alınmasına ilişkin önergesi (4/476) ' 499 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 485 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1993 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtü
züğün 153 ve Müteakip Maddeleri Gereğince Yaptığı Denetimle İlgili Rapor, 
(5/20) (S. Sayısı: 835) 485 

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların 1993 Yılı Faali
yetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı Dene
timle İlgili Rapor (5/21) (S. Sayısı: 836) 485 

3. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) - 500 
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Savfa 

4. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 500 

5. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 500 

6. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 500 

7. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9,2/536) (S. Sayı
sı : 283) 500 

8. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 500 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 500 

10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 500 

11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 500 

12. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 501 

. 13.-Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 501 

14. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/838) (S. Sayısı: 813) 501:534 
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VI.-ÖNERİLER 
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1 . - Gündemdeki sıralamanın yeniden .yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. •- Genel Kurulun çalışma saatleriyle görüşülecek konuların yeniden dü

zenlenmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

v 1. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, memura verilmesi düşünülen yeni 
zamma ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah AykonDoğan'm yazılı cevabı 
(7/6018) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerine yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin yazılı cevabı (7/6336) 

3. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, Havaş'ın özelleştirmesine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6373) 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
"Mason Bakan'dan İ.H.L.'ye yeni oyun" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6565) ; 

5. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Suudi Arabistan'da çalışan va
tandaşlarımızın sosyal güvenlik sorununa ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'ın yazılı cevabı (7/6702) 

6. - Elazığ'Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'daki tarihi eserlere 
ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Ercan Karakaş'ın yazılı cevabı (7/6718) 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul-Sarıyer'deki bazı ara
zilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in, yazılı cevabı (7/6722) 

© — 1 _ — • . , ; • ' • . 
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I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00't'e açılarak yedi oturum yaptı. 

Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu'nun güneydoğudaki olaylara ilişkin gündem dışı konuşma
sına İçişleri Bakanı Nahit Menteşe; 

Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, verem dispanserlerine satın alınan röntgen cihaz
larına ilişkin gündem dışı konuşmasına Sağlık Bakanı Doğan Baran; 

Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, pancar fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri; 

Cevap verdiler. 
Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'na, dönüşüne kadar, Kültür Baka

nı Ercan Karakaş'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi; 

Ankara Milletvekili Orhan Kilercioğlu'nun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler 
Asamblesi Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 754 Sıra 
Sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarınm Desteklenmesi Hakkında 2924 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 
(2/1099) geri alındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığının tezkeresi 
okundu, kanun teklifinin Komisyona geri verildiği açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

18 inci sırasında bulunan 691, 
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 201, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
30 uncu sırasında bulunan 798, 
S. Sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda 

hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

31 inci sırasında bulunan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/838) (S. Sayısı : 813), 24 üncü maddesinin oylaması sırasında, istem üzerine yapı
lan yoklama sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 
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23 Mayıs 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 21.55'te Birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu ' 
Başkanvekili 

İbrahim Özdiş Ali Günaydın 
Adana Konya 

KâtipÜye Kâtip Üye 

Işılay Saygın 
İzmir 

KâtipÜye 

II. - GELEN KAĞITLAR 
22 . 5 .1995 PAZARTESİ 

Tasarı 
1. - İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı (1/860) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ko

misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1995) 
Teklifler 

1. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 22 
nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1405) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1995) r 

2. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ay
kırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kânununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun"un 13 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/1406) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.5.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın; Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1407) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 3.5.1995) 

4. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in; 210 Sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununun Yeniden Dü
zenlenmesinle İlişkin Kanun Teklifi (2/1408) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 3.5.1995) 

5. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın; T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/1409) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.1995) 

,, 6. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 3 Arkadaşının; 506 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
İlavesine.Dair Kanun Teklifi (2/1410) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.5.1995) . . , . . ; • ' ' . • 

7. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın; 4.12.1984Tarih ve 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve 
Temerrüt Faizine İlişkin Kanundaki Bazı Maddelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi (2/1411) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.1995) 
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8. - Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının; İşsizlik Sigortası Kanunu Tek
lifi (2/1412) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.5.1995) 

/ • ; . " . " • • • 

9. - Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun; 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi (2/1413) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1995) 

10. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Bitlis İlinde Sel Felaketine Uğrayanlara Yar
dım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1414) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.5.1995) 

Rapor 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı 

İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hak
kındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Tekli
fi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/648) (S. 
Sayısı: 839) (Dağıtma tarihi : 18.5.1995) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ye Spor 
Bayramı kutlamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6784) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.5.1995) 

2. - Karaman Milletvekili Zeld Ünal'ın, Şırnak-Cizre-Seslice Özel Birlik Komutanlığında 
görevliyken yaralanan bir ere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6785) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.1995) 

3. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-İhsaniye-Bozüyük Köyünün Gölet 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6786) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.5.1995) 

4. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Bolvadin Büyükkarabağ beldesinin 
yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6787) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1X5.1995) 

5. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Europalia Festivaline ilişkin Dışişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6788) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1995) 

6. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ABD seyahatine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/6789) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1995) 

7. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun yangın söndürme aracı (arozöz) ihalesine 
ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6790) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1995) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1.';- Hatay Milletvekili Fuat Çay, eski bakanlar ve eşlerine hizmet eden araç ve görevlilere 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 17.5.1995 tarihinde geri almıştır (7/6747) 
23 . 5 .1995 SALI 

Raporlar 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ünitelerinin 1993 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Maddeleri Gereğin
ce Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/20) (S. Sayısı: 835) (Dağıtma tarihi: 18.5.1995) (GÜNDEME) 
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2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Millî Saraylar Da
ire Başkanlığı ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların 1993 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve 
Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/21) (S. Sayısı; 836) (Dağıtma Ta
rihi : 18.5.1995) (GÜNDEME) 

3. - Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 842) (Dağıtma tarihi: 23.5.1995) (GÜN
DEME). '•' • • ' • ' . •;. •. 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, orta dereceli okullarda meydana gelen ci

nayetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1596) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.5.1995) - -

2. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Havas grevine ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/1597) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1995) ; 

3. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Rusya'da bir firmanın iskambil kâğıtlarına 
"Karo Papazı" yerine Fatih Sultan Mehmet'in resmini bastığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1598) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1995) 

4. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Nevşehir-Ürgüp-Mustâfapaşa Beldesi Be
lediye Başkanı hakkındaki iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1995) 

5. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçan çocuk
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1600) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, ülkü ocaklarının ortaöğretim kurumlarında fa

aliyet gösterdiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6791) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.5.1995) ' 

2. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan iha
lelere ve verilen kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6792) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17.5.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ABD'deki lobi şirketlerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/6793) (Başkanlığa geliş tarihi: 17,5.1995) 

4. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan "Borsada Kirli Oyun" baş
lıklı haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6794) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.5.1995) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, POAŞ depolarındaki akaryakıtın bozuk ve kali
tesiz olduğu iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6795) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 17.5.1995) 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, POAŞ'm kesafet ölçüm 
bakandan yazılı soru önergesi (7/6796) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1995) 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, POAŞ Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdür
lüğünde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6797) (Başkan
lığa geliş tarihi : 17.5.1995) 

. . _ 4 7 0 _ 

cihazlarına ilişkin Baş-



T.B.M.M. i B:113 23.5.1995 0 : 1 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, POAŞ depolarındaki akaryakıtın bozuk ve kali
tesiz olduğu iddiasına ve taşıyıcı firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6798) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.5.1995) 

9. - istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün ruh
satlandırma ithalatta analiz ve başvuru ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6799) (Başkanlığa geliş tarihi .:• 17.5.1995) 

10. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Yahya Murat Demirel'in dövizle askerlik ya
pacağı iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6800) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 17.5.1995) 

• 1 1 . - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Bosna-Hersek'te çocukların mayın tarlaların
da yem olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6801) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1995) 

12. - İstanbul Mihlletvekili Bülent Akarcah'nın, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komi
tesince yapılan harcamalara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6802) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.5.1995) 

1 3 . - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Aczmendi Tarikatı mensuplarına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6803) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.1995) 

14. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/6804) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.1995) 

15. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, öğretmen ve personelden kırtasiye ve 
dosya bedeli alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6805) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 18.5.1995) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN: Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşimini açıyorum. 
III-YOKLAMALAR 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Muhterem arkadaşlar, yoklamanın yarısında, toplantı yetersayısının olduğu belliy

di; fakat, arkadaşların burada bulunduğunu tespit etmek için, zaman israfına girerek yoklamayı so
nuna kadar sürdürdüm. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin haysiyeti, hepimizin şerefinin üzerindedir. Burada, idareyi 
yapanlar insan olduğuna göre, ufak tefek yanlışlıklar olabilir. Bu yanlışlıkların, önce bize aksetme
si lazım. Bize aksetmeden, bu yanlışlıkların esasına varmadan, arkadaşların, oylamalara dair beya
natlarını yersiz buluyorum. 

Şimdi, bakın, hiçbirinizin anahtarları cebinizde değildir. Ya bu anahtarları cebinizde saklayın, 
yahut, anahtarların gözlerin üzerinde bulunmasından dolayı yapılan hataları, Meclisin haysiyetine 
dokunur şekilde, basına vermeyin. Arkadaşlarımdan bunu rica ediyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hükümet anahtarları vermedi mi?!..' 
BAŞKAN - Efendim, bu anahtarlar size verilmiştir, kititlersiniz, yanınıza alırsınız. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - 2 anahtar, 2 anahtar; onları arıyoruz... 

BAŞKAN-Öbür anahtarları da göndereceğiz... 

TİMUR DEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, geçen günkü oylamada, cuma tatili oylamasında kır
mızı oy kullanmama rağmen, arkasından, alelacele, kendi şeyimden yırtılmış bir oy pusulası çıktı 
yukarıdan. Ben, bu arkadaşlara güvenmeyeceğim de kime güveneceğim?!.. 

BAŞKAN - Efendim, belki kırmızıyı koparırken, siz, 2 tane koparmış olabilirsiniz. Onu bize 
aksettirin... 

TİMUR DEMİR (İzmir) - Kırmızıyla beyazın ne alakası var? 
BAŞKAN - Zaten yarımmış... 
Şimdi, güzel de, oy pusulasını açığa koyan mesul değil mi?!.. Biraz da ona sahip olalım efen

dim, lütfen. Yarın.,. 
, TİMUR DEMİR (İzmir) - Olur mu efendim; herkesinki burada. 

BAŞKAN - Şimdi, efendim, ben bu açıklamayı.^yarın bu yol açık olunca daha kötü sürtüşme
ler olmasın diye yaptım. 

TİMUR DEMİR (İzmir) - Ben de bunu basına duyururum. Onun için, Meclis Başkanlığı ola
rak siz tedbirinizi alın. 
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BAŞKAN - Efendim, evvela bize bir duyurun, biz bir araştıralım... 
TİMUR DEMİR (İzmir) - Duyurdum, perşembe günü yukarıya verdim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma söz vereceğim. 

Yalnız, yine içinizden itiraz eden olur; bu saat bozuk; yapılması biraz uzun sürecek. Gördüğü
nüz saat geçicidir. Burası eski haline gelecek. 

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

I. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Kuşadası'nda meydana gelen son olaylara iliş
kin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN - Sayın Cengiz Altınkaya, Kuşadası'nda meydana gelen son olaylar hakkında -Sa
yın Yalova da bu konuda söz istemişti, size öncelik tanıdık- söz istemiştir. 

Mümkün olduğu kadar zamana riayet edelim. 
Buyurun efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Sayın Baş

kanıma söz verdiği için teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 

Son yıllarda, ülkemizin çeşitli bölgelerinde, asayişsizlik, beceriksizlik ve bunun neticesindeki 
başarısızlıklar nedeniyle birçok cinayet işlenmekte. Bunlardan en çok ses getirecek olanını, geçen 
hafta, ne yazık ki, Aydın İli Kuşadası İlçesinde, bir kere daha yaşadık. Bu cümleden olmak üzere, 
bir menfur cinayete kurban giden Kuşadası Belediyesi eski Başkanı Lütfü Suyolcu'yu rahmetle 
anıyorum; ailesine, yakınlarına ve camiasına başsağlığı diliyorum. 

Hadisenin basit bir ölüm olarak görülmemesi lazım. Kuşadası, Türkiye'de, en çok döviz gir
disi elde edilen -İstanbul'dan sonra- ikinci merkezimiz; en çok turist giriş çıkışı yapılan ve büyük 
gelir paylaşımı olan bir yer. 

İsterseniz, bu hadiselerin mesnedine hâkim olmak için, bu yıl ekim ve şubat aylarında, Kuşa
dası Belediye Meclisinde alınan kararlardan kısa pasajlar okumak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Kuşadası, bir turizm alanı, bir turizm bölgesi. İmar planı 
yapma, yaptırma yetkileri, 1/5 000 ölçeğine kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, 1/1 000 öl
çekli uygulama imar planları da Turizm Bakanlığı tarafından yapılır, belediyesine gönderilir; bele
diye bir ay içerisinde kabul etmediği takdirde yürürlüğe girer ve uygulanır. Kuşadası Belediyesi, 
rahmetli Suyolcu'nun Başkanlığı döneminde bu uygulamaya dahil edildi. Ben de o zaman, Bayın
dırlık ve İskân Bakanıydım ve 1/5 000'lik nâzım planlarının Bakanlık tarafından yaptırılması müm
kün iken, biz, Belediyenin yapmış olduğu ihalenin sürmesini uygun bulduk. Belediye, imar planla
rını ihale etmiş idi; Bakanlığı, Turizm Bakanlığını, İller Bankasını ve Belediyeyi bir araya getire
rek bir dörtlü komisyonca nâzım planlarının yapılmasını sağladık. O zaman "Kuşadası'nda, plan
lanmadık 1 metrekare yer bırakmayacaksınız" diye bir talimatım oldu; bir köyden bir köye kadar, 
Kuşadasının bütün arazileri 1/5 000'lik nâzım plana kavuşturuldu. Halihazırda haritası olan yerler
de de 1/1 000'likler tamamlandı; 800'e yakın koruma planı, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı ve 
esasında, neredeyse, o güne kadar, elden çıkmakta olan Kuşadası, bir nevi, kurtarıldı. 

Türkiye'de hiçbir turistik şehir veya başka bir şehir yoktur ki, tamamı planlanmış olsun ve bü
tün tescil edilen eski eserlerin koruma planları da Kurul tarafından onaylanmış olsun. Bu, bir başa
rıydı. Bu, o çalışma grubunun bir başarısıydı ve artık, Kuşadası'nda imar planı yapma diye bir şey 
söz konusu olmamalıydı, sadece, uygulanmalıydı ve çok zorunlu şartlarda revizyon öngörülebilir-
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di; ama, görüyoruz ki, şimdiki Kuşadası yönetimi, Belediye Meclisi -elimde iki tane karar var; ib
ret verici cümleler içeriyor- her işi bırakmış, durmadan imar tadilatı yapıyor; hem de, duyumları
mıza göre, yerleri imarlı olan mal sahiplerine gidilerek "beyefendi, sizin o kadar kıymetli bir ara
ziniz var; ama, 2 kat vermişler. Sen müracaat et, başvur, biz de bir mütalaa verelim, senin bu de
ğerli arazini 5 kata, 6 kata çıkaralım." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı), 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlamaya gayret edelim; size 1 dakika daha süre verdim. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla ) - Tabiî, konu uzun, hadise çok derin; ama, bu yakla
şımla, Kuşadası'nda 200'e yakın müracaat var, iki meclis toplantısında 70'e yakın imar tadilatı var; 
tamamı yasalara aykırı, tamamı yoğunluk artırıcı ve Kuşadası Mimarlar Odası tarafından, bazı va
tandaşlar tarafından da 10'a yakın iptal davası, yürütmeyi durdurma davası açılmış durumda. 

Şu cümleye bakınız, 28.10.1994 tarihli belediye meclisi toplantısında "imar planı değişiklik
leri" başlığında: "Hepimizin bildiği gibi, bizden önceki yönetim -yani, rahmetli Lütfü Suyolcu yö
netimi- Kuşadası'nda kaçak ve izinsiz yapılaşmaya çanak açtığı gibi, âdeta, vatandaşı bu yönde teş
vik etmiş, bunun neticesinde, yüzlerce kaçak..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Efendi m .lütfen bağlamaya gayret edelim, 1 dakika süre daha verdim. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - "...park ilavesi ve özellikle oteller, ticarethaneler, imar 
planı, imar yönetmelikleri ve bina çekme mesafeleri, kafeterya gibi tesisler ortaya çıkarmıştır. Bil
diğiniz gibi, biz yönetime gelmeden ve geldiğimizde bu gibi tesisleri yasal hale getireceğimizi va
at etmiştik" diyerek, bütün bu yasa dışı uygulamaları yasal hale getiren, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin hakkını gasp eden belediye meclis kararları var. 

Belediye Başkanımızın kimlerle beraber olduğunu, kimlerle samimi olduğunu da artık duyma
yan kalmadı. Bu güzelim şehirdeki güzelim uygulamaları böylesine berbat etmeye kalkan güçler, 
belediyeyle işbirliği içindedir. Belediye eski Başkanımız öldürülmüştür; soruşturma açılacaktır; il
çenin sahibi kalmamıştır; kaymakam görevden alınmış, cinayetten bir gün önce emniyet müdürü 
alınmış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CENGİZ ALTINKAYA ( Devamla) - Bağlıyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayınız... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Şimdi, çok acı bir şeyle karşı karşıyayız. İlin Valisi, 

kimseye cevap verecek durumda değil, yurtdışına kaçmış ve ettiği sözün manasını açıklaması la
zım: "Erdal, ben sana demedim mi, o meydanı o adamlara vermeyelim diye" diyen bir vali vardır. 
"Erdal" dediği* Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısıdır, "o meydan" dediği, Kuşadası'nda Altın 
Güvercin Yarışmasının yapıldığı, fevkalade turistik, ticarî merkez olan bir meydandır ve ortasında, 
şu anda, bir kafeterya inşaatı vardır. Kuşadası'nda işlenen esas cinayet budur. Bütün bunları engel
leyecek olan güç, bize cevap verecek olan ne bakan ne vali, ortada yoktur. ' 

Arkadaşlar, bu dönem kadar partizanca tayin yapılan bir dönem daha yaşamadık. Kuşada
sı'nda, bir ilçe başkanı çıkıp, kendisini başbakan ilan etmektedir. Aydın İlinde, bir il yöneticisi çı- ^ 
kıp, vali yardımcısına karşı gelebilmektedir ve vali yardımcısı, kendisini dinlememesi üzerine, kay
makam yardımcılığına tayin edilmektedir. 
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Netice itibariyle, Türkiye'deki siyasetçiler, en ufak şikâyetlerinin dahi anında yerine getirildi
ğini gördükçe, işte, böylesine azgınlaşmakta ve ülkede asayişsizlik kol gezmektedir. 

Bugün, keşke, Sayın Bakan burada olsaydı; kendi ilinde bu kadar asayişsizlik, bu kadar bece
riksizlik olan bir İçişleri Bakanı daha görülmemiştir. Türkiye'nin Teksas olmaya, Dallas olmaya ih
tiyacı yoktur; Türkiye'nin huzurlu, güvenli şehirlere, ilçelere ihtiyacı vardır. Aydın İli Teksaslaştı-
rılmış, Kuşadası İlçesi ise, Dallasolmuştur. Bu işlerin derhal teşhir edilmesi, gerçeklerin ortaya çı
karılması gerekmektedir. İnşallah, bundan sonraki yönetecileri, bundan önce de emeği geçmiş olan 
yöneticileri Allah korur ve milletimize hizmet etmek isteyenler sağ salim, çoluk çocuğuyla huzur 
içinde yaşarlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

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

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Kuşadası'ndaki olaylarla ilgili gündem dışı 
konuşmalarına, Sayın İçişleri Bakanının, görevle yurtdışında bulunması dolayısıyla" cevap arz et
mek üzere huzurunuzdayım. Yüce Heyetinizi ve Sayın Başkanlığınızı saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cengiz Altınkaya'nın konuşmasına başladığı nokta ile bitirdi
ği veyahut bağladığı nokta arasındaki irtibatı kurmakta zorluk çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ya
ni, ben, hangi dönemden, kimden, neden şikâyetçi olduğunu; partizanlıktan mı, öldürülen belediye 
başkanının öldürülüş şeklinden veyahut sebebinden mi, neden dolayı bu gündem dışı konuşmayı 
yüksek huzurunuza getirdiğini çözemedim. 

BURHAN KARA (Giresun) - Devri İktidarınızda hepsi var Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Kuşada-
sı'nın nâzım planıyla ilgili, bakanlıklar arasında cereyan eden işlemlerin, şayet, öldürülen merhum 
Suyolcu'nun katli ile ilgili olduğu şeklinde bir ifade varsa, bu, oradaki -arkadaşımızın da ifade ve
yahut ima etmeye çalıştığı- menfaatların karşısına çıkılmış olduğunu gösterir. Olay şu anda araştır
ma halindedir, soruşturma halindedir. Silah yakalanmıştır ve değerli arkadaşımızın bu konuşması 
vesilesiyle şunu işaret etmek isterim ki, kaymakamın alınışı, Suyolcu'nun öldürülüşünden önce de
ğildir. Onay burada, elimizde; ayın 17 sinde alınmıştır ve bu kaymakam ile emniyet müdürü, böl
gedeki, yöredeki, ilçedeki asayiş olaylarını, daha doğrusu olayları ihata etmekte, olayları kucakla
makta veyahut taşımakta yetersizlikleri dolayısıyla görevden alınmışlardır; Suyolcu'nun katli de, 
bunun üzerine eklenen sonuncu sebep olmuştur. 

"Partizan dönem" sözünü ifade etme hakkının, en son değerli arkadaşımıza ait olması gerek
tiğini söylemek istiyorum. Burada, kendileriyle aynı seçim bölgesinden olan İçişleri Bakanı Sayın 
Menteşe için, hiçbir dönemde, hiçbir zaman bu kadar beceriksiz bir İçişleri Bakanına sahip olun
madığını ifade etmesini de, huzurlarınızda yine benim cevaplamak mecburiyetinde kalmamın, ar
kadaşımın müsamahasına sığınarak, bir talihsizlik olduğunu söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşımın mensubu bulunduğu Hükümetin bıraktığı Türkiye'de, saat 16.30'da, gün 
batmadan, Türkiye'nin on onbeş vilayetinde hayatın bitmiş olduğunu,'herkesin evine... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Doğru değil... Doğruyu söyleyin, doğruyu... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
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DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) -Doğru... Doğru... Buz gibi doğ
ru... Tarihen doğru, her şeyiyle doğru. Bu, öyle, otoyolda basın toplantısı yapmaya benzemez; din
lemeye alışacaksınız. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Doğruları söyleyin... Ayıp!.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Doğruları söylüyorum. Saat 
16.30'da Batman'da hayat biterdi. Şimdi, gidin, sabahın 04.30'una kadar dolaşın oralarda... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Biz, öyle bir seçim yaptık ki, herkes bayram havasında 
seçime katıldı. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Orayı kan gölü halinde bıraktınız; 
tarih şahit, Türkiye şahit... 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Doğru değil. Siz orada doğruları söyleyin. Biz, oraya gi

dip geliyorduk; şimdi, siz gidemiyorsunuz. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, konuşmam esnasında, Sayın Bakan, ilçe 

kaymakamının cinayetten önce görevden alındığını söylediğimi ifade etti. Sayın Cevheri karıştır
mış olabilir; Emniyet Müdürü, cinayetten bir gün önce görevden alınmıştır. Tabiî, bu, gazetelere de 
yansıdı, daktilo hatasıymış; Allah inandırsın! 

2. -Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ülkenin enerji sorunu ve Artvin-Deriner 
Barajına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN - Efendim, gündem dışı ikinci söz hakkı, Artvin Deriner Barajı hakkında, Sayın Sü
leyman Hatinoğlu'nun; buyurun efendim. 

Sayın Hatinoğlu, zamana ihtiyacım çok fazla; lütfen, zamanında bitirin efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin ener

ji sorunları ve Artvin-Deriner Barajıyla ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum; Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

Bugün, bütün dünyada iki dev olayın savaşı verilmektedir; birincisi, petrol, diğeri de enerji 
üretimidir. Bakınız, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre, ülkemizin enerji ihti
yacı, 1995 yılında 81 milyar, 1996 yılında 95 milyar, 2000 yılında 190 milyar, 2010 yılında 271 
milyar kilovata ulaşacağı hesaplanmaktadır. Bu kadar nehirlerimiz ve akarsularımız boşa akarken, 
eğer, enerji üretimine bugünkü kapasitesiyle devam edersek, Türkiye'nin en geç 1996 ve 1997 yıl
larında karanlıkta kalma tehlikesiyle karşı karşıya geleceği bir gerçektir. 

Bütün bunlar göz önüne alındığında, özellikle, 1983 yılından sonra başlatılan 60'a yakın baraj 
ve hızla bitirilen enerji yatırımlarının, bugün de, artarak aynı tempoyla devam etmesi gerekmekte
dir. Ancak, bugün, Hükümet, diğer alanlarda olduğu gibi, bu alanda da kayda değer hiçbir ciddî atı
lım yapamamaktadır. Devam eden yatırımları da ya durdurmuş ya da yavaşlatmıştır; ama, televiz
yonlarda ve basında her gün, hayali mega projelerden bahsetmekten, Hükümet, maalesef vazgeç
memektedir. 

Bu meyanda, seçim bölgem olan Artvin Çoruh Nehri üzerinde yapılması planlanan Deriner 
Barajı da, bu Hükümetin ilgisizliğinden ve beceriksizliğinden, maalesef nasibini almıştır. Bakınız, 
hidroelektrik santralı olarak, Deriner Barajının 1991 yılına kadar etüt ve proje çalışmaları tamam
lanmıştır. Sayın Süleyman Demirel Başbakan iken, 1992'de yayımlanan "Mega Projeler" kitabına 
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göre, Deriner barajının 1992'de temeli atılıyor ve 2000 yılında da tamamlanması planlanıyordu. 
1995 yılında -şu anda 1995 yılının yarısına geldik- hâlâ ortada temel bile yok. Bugün, Hükümet, 
halkı kandırmak, oyalamak için barajı yine gündemde tutmaktadır; ama, ihalesi yapılmamaktadır. 
İhalesi yapılsa da, mevcut ödeneğiyle inşaatın devam etmesi, bugünkü imkânlarla mümkün görül
müyor. 1995 birim fiyatlarına göre, barajın proje bedeli 33 trilyon TL, 1995 yılında bütçeden ayrı
lan pay ise 262 milyar 400 milyon TL'dir; tabiî ki, ödeneğin hepsi serbest bırakıldığı takdirde. 

İşte, Hükümetin bu beceriksizliği yüzünden ve de bugünkü temposuyla ve artan fiyat farkla
rıyla, bu barajın yapımına devam edilirse, 200 trilyon TL ile, en erken 50 yılda bu barajı tamamla
mak ancak mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, Türkiyenin, hidroelektrik santralı bakımından en elverişli ve verimli 
enerji üretimi için gerekli su potansiyeli Artvin Çoruh nehrindedir. Bu nehir üzerinde planlanmış 
10'un üzerinde baraj mevcuttur. Bundan kimse vazgeçemez. Bir an önce ilk baraja başlanmalıdır. 
Hangi hükümet gelirse gelsin, bu barajlara kesinlikle devam edilecektir. 

Artvin Deriner Barajına her yıl bütçeden ayrılacak olan paranın; Artvin-Şavşat-Meydancık, 
Borçka-Camili, Borçka-Muratlı ve Hopa - Sarp yollarına ayrılan sembolik ödenek gibi olmama
sını temenni ediyor ve ilgililere bu konuda ciddî uyarıda bulunduğumu ifade etmek istiyorum. 

1995 bütçesinden ayrılan ödeneklerle, bu barajın şantiyesini bile gerçekleştirmek mümkün de
ğildir. Mutlaka ek ödenek gerekiyor, 

Şimdi de, Artvin ve Yusufeli halkı için çok önemli bir sorun olan psikolojik bir konuya değin
mek istiyorum: Yapılması planlanan bu barajlar nedeniyle, Artvin ve Yusufeli halkı, hangi arazile
rinin sular altında kalacağını, çevre yolların nasıl yenileneceğini, istimlâk bedellerinin ne zaman ve 
ne şartlarda ödeneceğini, arazilerinin nereye kadarının sular altında kalacağını dahi henüz bilme
mektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, rica etmiştim; size, 1 dakika daha süre veriyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakikanızı alacağım; rica ediyo

rum efendim. 
Hükümet, öncelikle, Artvin ve Yusufeli halkına aydınlatıcı bilgi vermeli ve barajlar nedeniy

le doğacak sorunlarına nasıl çözüm bulacaklarını açıklamalıdır. 

Yöre halkı, kuruyan ve yok olanın yerine zeytin ve meyve ağaçlarını dikemiyor, yenilenmesi 
gereken evini yenileyemiyor, arazisinin ıslahına başlayamıyor ve şu anda arazisinin ıslahını ve ba
kımını terk etmiş durumdadır. Bugün, Yusufeli halkı, ilçesinin geleceğinden ümitli değildir. Özel
likle, barajın su düzeyi acilen belirlenmelidir. Vatandaş, gerekli yerleşim alanlarını ona göre düzen
leyecektir. 

Bu konuda vatandaşın beklemeye asla tahammülü yoktur. Bölge halkına, kısmen de olsa istih
dam yaratacak, enerji ihtiyacımızın giderilmesine ve ülke ekonomisine önemli katkıları olacak bu 
barajlar zincirinin hızla yapılması ve Artvin halkının mağduriyetinin giderilmesi, Hükümetin baş
lıca görevlerinden biri olduğunu ifade ediyorum ve bu konuda, Hükümetin bazı önerilerini ve be
yanatlarını kendilerine hatırlatmak istiyorum: 

24.3.1995 tarihli Hürriyet Gazetesinde, konuyla ilgili haber aynen şöyle: "1995 yılında, bir sü
redir duran enerji yatırımlarının yeniden atağa geçeceğini kaydeden Enerji Bakanı Sayın. Atasoy 
'2000 yılına kadar 22 adet hidroelektrik santralına başlayacağız'dedi" 
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Yine "enerji sıkıntısı kapıya dayandı" diyen Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, "hızla önlem 
alınmazsa, İ 996 yılında karanlıkta kalacağız" ifadesini kullanmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayalım. Tekrar 1 dakika süre verdim. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, hemen bağlıyorum. 

Yine, Sayın Başbakan, 7.5.1995 tarihli Hürriyet Gazetesinde ki haberde! "GAP'ı biz bitirdik ve 
bugün de Güneydoğu Anadolu Projesini uygulayacağız. Çoruh Nehri üzerine 30 tane baraj yapa
cağız" diyor. Biz 30'undan vazgeçtik, 1 tanesine başlasın onunla iftihar ederiz. 

Daha acısı, Sayın Cumhurbaşkanı, 2.3.1995 tarihli Milliyet Gazetesinde, "mega projeler bile 
unutuldu" diyor. Haber şöyle: "Kredisi, anlaşmaları hazır projelerde bile ilerleme sağlanamaması 
Cumhurbaşkanı Demirel'i kızdırdı. Demirel, bir mektup yazarak, projelere bir an önce başlanması 
konusunda Çiller'i uyardı; 'eyvah, karanlıkta kalacağız' ifadesiyle olayı doğrulamaktadır" 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümetten, artık, bu projeye -bitirmesini değil- zaman kaybetme
den bir an önce başlamasını istiyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bağlıyorum. 
Netice olarak, göçü önlemenin, işsizliği önlemenin, vatandaşı yöresindeki toprağa bağlamanın 

yolu, kalıcı ve yapıcı büyük yatırımlardan geçer; kandırmaca, aldatmaca ve bireysel politikalarla 
sonuç alınamaz. 

Bu nedenle, Artvin Deriner Barajına biran önce başlanması için, Yüce Meclisten ve Hükü
metten ilgi beklediğimizi, tüm Artvinliler adına bildirir ve Yüce Meclise tekrar saygılarımı suna
rım. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyurun efendim. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Joker Bakan!.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Cevap Vermek için hazır; ama, hiçbir şeyden haberi 

yok... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ ( Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlanm; Artvin Milletvekilimiz Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Deriner Barajı ve onun 
dışında, mega projelerle ilgili gündem dışı konuşmalarına cevap arz etmek üzere, ikinci defa yük
sek huzurlarınızı işgal ettiğim için özür diliyor, saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sayın milletvekilimiz, Deriner Barajından bahsetti. Çoruh 
Vadisi üzerinde sadece 1 tane değil, inşallah, onu takip edecek irili ufaklı 10 tane baraj yapılacak
tır. Bunlar, Yusufeli'ne kadar, o vadi boyunca uzanacak bir sistemdir. 

Barajın gecikmiş olduğu doğrudur; ancak, halen, bunun, bir firmayla... 

BURHAN KARA (Giresun) - Her ay bir temel atarsınız!.. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Her hafta... Her hafta!.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ ( Devamla) - Bir dakika lütfen... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Sayın Özsoy, Sayın Bakan, yerinden, konuşana müdahale etti mi? 
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Buyurun, devam edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Bugünlerde, bir Rus konsorsiyu-
muyla -ERG isminde bir firma ile bir Rus firması- bunların sözleşmesi neticelendirilmek üzeredir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ve biraz sonra bahsedeceğim diğer birçok projenin şu ana kadar bek
lemekte olması, büyük ölçüde, Yap-lşlet-Devret Modeliyle yapılacak olmasından ve Danıştayda, 
bunların sözleşmelerinin inceleme safhasında bulunmasından dolayıdır. Danıştay, geçtiğimiz hafta 
içerisinde bunların hepsini karara bağladı ve şu anda karar yazım safhasındadır. Bunlardan bir ta
nesi de Birecik Barajıdır. 

Değerli arkadaşımın beyanı dolayısıyla, yine, şunu söylemek istiyorum: Bu projelerin gecikti
rilmiş, sallandırılmış olmasından dolayı Türkiye'nin enerji darboğazına gireceği şeklinde bir iddia 
varsa, bunun karşısında söyleyecek çok şeyler var; ama, siz şunu yaptınız biz bunu yaptık yerine, 
Türkiye'nin bugünkü noktasından yarınına nasıl gideceğimize, bu projeleri nasıl gerçekleştireceği
mize bakmak lazım. Eğer, onu, o şekilde düşünmüş olmasak... 1986'dan itibaren, bir Birecik Ba
rajı, süründürülmüş gelmiş 1991'e kadar; 1993'te temelini atmışız. Biz, aşağı yukarı iki senedir 
bunların kredi sözleşmelerini neticelendirmeye çalışıyoruz. 2 milyar 300 milyon marklık, yani, 
yaklaşık 1,8 milyar dolarlık büyük bir projedir. 

Mega projeler terk edilmiş falan değildir. Afşin-Elbistan Santralı 480 megavat olup, maliyeti 
aşağı yukarı 500 milyon dolar civarındadır. Yine, bu da Danıştayın incelemesine tabi tutulmuş ve 
neticelenmiştir. Geçtiğimiz cumartesi günü, Esenyurt'ta, 190 milyon dolar proje tutarı olan, 180 
megavatlık Esenyurt Doğalgaz Santralının, bildiğiniz gibi, temeli atılmıştır. 

Bunun gibi, yine, Marmara'da yapılacak olan iki tane, her birisi 500'er milyon dolarlık doğal
gaz enerji tesislerinin de bütün sözleşmeleri hazırdır ve Danıştay kararı elimize geçer geçmez -ki, 
bize, kararın yazıldığını ifade ettiler- önümüzdeki günlerde bunların hepsine başlanacaktır. 

Atatürk Barajındaki gecikmeye değinmek istemiyorum; yani, o tartışmayı yine yapmak iste
miyorum. Bu tartışmayı, bütçe dolayısıyla burada yaptık. Değerli arkadaşlarım, 1983'te, askerî yö
netim, iktidarı, Anavatan idaresine devrederken alelacele temelini attı, gitti; oysa, 20 Temmuz 
1980'deki Resmî Gazetede, bunların kredi sözleşmeleri ilan edilmişti ve bu da, Devlet Su İşlerinin 
konferans salonunda bir törenle tespit edilmişti. O krediler kullanılmadı. 

Burada oturan değerli arkadaşlarımızın beyanları oldu "bu kredileri nasıl kullanacağız, alırsak 
nasıl ödeyeceğiz" diye... Yedi sene ödemesiz, yüzde 5 faizli ve yirmi sene vadeli kredilerin kullan
dırılmaması suretiyle, altı sene geciktirilmiş olmasını, biz, burada söylemek istemiyoruz. 

Mega projelerin terk edilmemiş olduğunu, Birecik Barajının, Karkamış Barajının, Marmara 
doğalgaz Santralı, Afşin-Elbistan Santralı tesislerinin yürütülmekte olduğunu ifadeyle; saygılarımı 
arz ediyorum. , 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. - Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nıtn, memurların öğle izni saatlerine ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN - Gündem dışı üçüncü sözü, memurların cuma namazı izin saatlerine ilişkin olarak 
Manisa Milletvekili Sayın Yahya Uslu'ya veriyorum. 

Buyurun efendim. 
YAHYA USLU (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 
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Bir haftadır, Türkiye'nin gündemini tutan bir konu var: Öğle tatilinde, kamu çalışanları, cuma 
namazı kılsın mı, kılmasın mı... 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin sonuna yarım satırlık bir 
cümle ekleyen bir teklif, sanki, pimi çekilmiş bir bomba gibi, ülkenin göbeğine düşmüştür; Türki
ye Büyük Millet Meclisi gündemi yirmidört saat tıkanmıştır; ekonomiye hayat verecek vergi ka
nunları görüşülemez hale gelmiştir; yazılı ve görüntülü basın ve yayın organları mesaisini cuma 
meselesine teksif etmiştir; Koalisyon dağılmaya, Hükümet çökmeye namzet gösterilmiştir; siyasî 
partiler, gruplar, olağanüstü toplantılar yapmışlardır... 

Nedir bu telaş?.. Nedir bu?.. Ülke harbe mi giriyor; Avrupa Birliğine mi giriyor; AFTA veya 
NAFTA'da yerini mi alıyor; küreselleşmede, coğrafyalarda, ekonomik sınırların yeniden şekillen
mesinde yerini mi alıyor, ne oluyor; özelleştirme mi tamamlanıyor?.. Öyleyse alkışlayalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin, ayrıntı ve küçük ve de hayalî işlerle uğraş
maya vakti ve tahammülü yoktur. Türkiye, büyük düşünmek, mega projelerle uğraşmak zorunda
dır. Şu halimizle, milletimizin tam elli yıl gerisindeyiz; çünkü, bu konular, 1940'lı yıllarm konula
rıdır. Laiklik de, o günlerde aynı telaşla savunuluyordu. Bu statükoculuktan vazgeçmemiz lazım. 
Dinamik bir Türkiye için çaba harcayarak, ileri, çağdaş, üreten, ihraç eden bir toplum olmamız ge
rekir. Meseleleri bunun üzerine teksif etmemiz lazım. 

Atatürk, cumhuriyeti kurarken, çağdaş, medenî ülkeler seviyesini yakalamamızı öngörmüş; 
devletin çatısını, dört temel direk üzerine oturtmuştur. Bunlar; demokratik, laik, sosyal ve hukuk 
düzeni kavramlarıdır. Bunlar Anayasanın "Başlangıç" bölümünde de yer almıştır. 

Korkmayın!.. Kimsenin gücü bu statüyü değiştirmeye yetmeyecektir; neden telaş ediyorsunuz ki... 
Laiklik, inanç hürriyetinin teminatıdır değerli milletvekilleri. Evvela laikliği iyi anlamak la

zım. Cuma namazını kılma hakkının da garantisidir. Dinî bayramları, resmî tatil günü olarak, yıl
lardır uyguluyoruz; laikliğe bir şey mi olmuş; yerinde duruyor. Cuma namazı için bir düzenleme 
yapılsa kıyamet mi kopar; yapılmasa dinden mi çıkarız?! Bunlar komik oluyor. Avrupalı bize gü
ler değerli arkadaşlarım, laikliğe analık eden Fransa ve Fransızlar güler. Onların devlet adamları, 
yeminlerini, İncil üzerine, kilisede yapıyorlar; laiklikten çıkmışlar mı?! Nikâhlarını kilisede yapı
yorlar; laiklikten çıkmışlar mı?! Cuma için koparılan gürültüye bakarsanız, sanki laikliği Kapıku
le'den dışarı attık, şeriatı da, Cilvegözü Kapısından içeriye davet ettik, soktuk; böyle bir durum 
var... 

İLHAN KAYA (İzmir) — Bunu ortağına anlat. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sizin ortağınız itiraz ediyor. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Lütfen... Sayın Bulut... 

YAHYA USLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu halinize elâlemi güldürmeyin. 
İLHAN KAYA (İzmir)-Tam karşında oturanlara anlat. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Ortağınızdan ses çıkmıyor. 
YAHYA USLU (Devamla) - Bir de, demokrasi ve insan haklan şampiyonluğuna soyunuyo

ruz; bu ne.perhiz, bu ne turşu derler adama. Bir bardak suda fırtına koparmayı, işgüzarlık sayıyo
rum. Büyük düşünmeyen, beyninin kapasitesini kullanmayan, küçük konularla uğraşmayı marifet 
şayanları; politikalarını buna bağlayanları, millet, ibretle, dehşetle seyretmektedir. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye, tuhaf bir ülke oldu... 
İLHAN KAYA (İzmir)-Bu Hükümet de tuhaf oldu!.. 
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YAHYA USLU (Devamla) - İş, din konusuna geldi mi, herkes bir fetva emini kesiliyor, her 
köşede bir fetva emini oturuyor. Politikacılardan, emekli cumhurbaşkanına kadar; kimyagerinden, 
coğrafya öğretmenine kadar herkes din alimi, herkes şeyhülislam kesiliyor, bilir bilmez fetvalar 
yağdırıyorlar; başörtüsünün, yemek içine kıl kaçmasın diye takıldığını söyleyenler çıkıyor "Cuma 
namazı önemli değildir" diyenler oluyor. 

Bir de, iki-üç gündür medyada gördüğümüz bazı şeyler var: Diyanet İşleri Başkanlığının bel
li bir saatte, tek bir saatte, tüm Türkiye'de Cuma namazını kıldırtabileceğini söyleyenler çıkmak
tadır; sanki, mübarek, kongre saati ilan ediyor!.. - - - . ' • • ' ' 

Beyler, vakit, farzdır İslamda; namaz, vaktinde kılınır. Siz, nasıl olur da Cuma namazı vakti
ni belli bir saate teksif edebilirsiniz?!. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Cuma namazının kazası da yok. 
YAHYA USLU (Devamla) - Din işini uzmanlarına bırakalım. 

Değerli milletvekilleri, hâkim, adalete; doktor, hastaya; general, vatan müdafasına; din adamı 
da, dinî konulara baksın artık. Kinişe, kimsenin uzmanlık alanına girmesin, bildiği konuda konuş
sun. Çağdaşlığın, demokratlığın, hakkı teslimin gereği budur. 

MELİKE TUGAY HASEPLE (İstanbul)-Dini, siyasete karıştırmayalım. 

YAHYA.USLU (Devamla) - Sayın Başkan, cuma namazına izin vermek, laikliğe aykırı de
ğildir; tam tersine, laik düzenin bir gereğidir. Türkiye'de laiklik sistemi yeniden gözden geçirilme
li, bir laiklik şûrası toplanmalıdır. Bunu, geçmiş konuşmalarımda da söylemiştim; bir laiklik şûra
sı toplanmalı ve Türkiye'ye göre laiklik tekrar gündeme, getirilmeli ve yeniden bu prensipler göz
den geçirilmelidir. , 

Bağnaz, tutucu ve gerici fikirlerden kurtulup, çağdaşlığı yakalamamız lazım. Dünya nasıl bir 
laiklik uygulaması yapıyorsa, bizim de o düzeye gelmemiz lazım. İnsanlar, çağdaş demokrasi ve 
insan hakları ikliminde derin bir nefes almalı; insan onuruna yaraşır bir şekilde, inancıyla yaşama 
erkine erişmelidir artık. Aksi halde, yüzde 99'u müslüman olan bir ülkenin halkıyla barışık olama
yız. Sonunda, inananları, marjinal fikir alanlarna sevk edersiniz. Legal istekleri iterseniz, illegal 
zemine sürüklersiniz. Hoşgörüyle, sevgiyle, her konu çözülür; yeter ki, aklı selim hâkim olsun. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Cevap vermek üzere, Sayın Devlet Bakanı Necmettin Cevheri; buyurun efendim. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, her konuya Sayın Bakan mı cevap yerecek^ 
BAŞKAN - Herhalde, Sayın Cevheri 'nin bu konularla meşgul olduğunu da biliyorsunuzdur. 
İLHAN KAYA (İzmir) - CHP'den bir bakan cevap versin Sayın Başkan. 
DEVLET BAKANI.NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; arkadaşlarımın haklı üzüntüsüne veyahut itirazına katılmıyor değilim. 
Yüksek huzurunuza ikinci defa çıktığımda bile özür dilemişken, üçüncü defa yine huzurunu

zu işgal etmek mecburiyetinde kaldığım için... 
BAŞKAN - Efendim, kişisel değil ki, Hükümet adına konuşuyorsunuz. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Şunu arz etmek istiyorum değer

li arkadaşlarım: Bir sayın milletvekilinin, mesai saatleriyle ilgili olarak vermiş olduğu kanun tekli-. 
fi dolayısıyla, Manisa Milletvekili Sayın Yahya Uslu'nun gündem dışı konuşmasında belirttiği hu
suslara cevap için değil, Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin pek çoğunun düşüncelerine ter
cüman olduğum kanatiyle, bazı eklemeler yapmak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, burada, mevcut Personel Yasasının 100 üncü madesini kısaca okumak 
istiyorum: 

"Madde 100.- Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğlen dinlenme süresi, bölge
lerin ve hizmetin özelliklerine göre, Merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur." 

Değerli arkadaşımızın teklifi ise, bu maddeye, sadece üç beş kelimelik bir cümle ilave etmek
te ve "isteyen, cuma günleri, öğlen, dinlenme süresini cuma namazı vaktinde kullanır" demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, bir sayın milletvekilinin, Anayasayla kendisine tanın
mış olan kanun teklifinde bulunma hakkını, burada, tartışmak veya herhangi bir şekilde bir yargı- • 
ya, değerlendirmeye tabi tutmak hakkını kendimde görmüyorum; bu hak hiç kimsede yok; ancak, 
ortaya konulmuş olan meselenin, gereği, lüzumu, ihtiyacı üzerinde de hep beraber düşünmek mec
buriyetindeyiz. 

657 sayılı Yasanın, arz ettiğim 100 üncü maddesi, bugün, arkadaşımızın bu teklifine -arkada
şımızın da demeyelim, yani meseleyi kişiselleştirmemiş olalım- bu teklifle ilave edilmiş olan hük
me herhangi bir şekilde ihtiyaç göstermemektedir. Bugün, baktığınız zaman, vilayetlerde, güney il
lerimizde, Mersin'de yaz saati düzenlenir, mesai sabahleyin saat 7.'de başlar, öğleden sonra 1,5'ta 
biter; Trabzon'da ise, öğleden sonra 1,5'ta başlar, 5'te, 5,5'ta veya 6'da biter. Bunlar, vilayetlerin 
düzenleyeceği şeylerdir. 

Bu değerli milletvekili arkadaşımız, bu kanun teklifini niçin vermiştir; o ayrı mesele; ama, 
ben, asıl, bunun üzerinde ortaya atılan fikirler, bunun bir siyasî olay olarak yakalanması veyahut 
bir fırsat olarak değerlendirilmesi üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli liderler çıktı, konuştu; buna gerek olmadığını ve bunun, Başbakanlığın bir genelgesiy
le bile halledilebileceğini söyleyen; fakat, ertesi gün de bu söze sahip çıkmayan liderler oldu. Bu
nun üzerinde, yine sayın liderler kalktılar, bu Hükümet buna karşı çıkmakla... Aykırı bir mütalaa 
verilmiş; aykırı mütalaa da değil, buna ihtiyaç olmadığı söylenmiş; çünkü, bugün, zaten yapılıyor. 
Bugün, Türkiye'de, 2 milyona yakın devlet memurumuzdan, kendisine Cuma Namazı farz olan er
kek memurlardan; bu görevi veya bu ibadet hakkını yerine getiremediğini söyleyen bir tek kişi çı
kabilir mi?.. Yok böyle bir şey... 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Nasıl yok Sayın Bakan?!. 
ABİT KIVRAK (Konya)-Müdürünün zihniyetine bağlı... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Meseleyi şahısların insafına bırakmayalım. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Aşağı yukarı, her Bakanlığın ya

nında veya altında mescidimiz var ve bu, laikliğe de aykırı değil; hiçbir surette laikliğe aykırı de-
ğ i i - ' - . ' . •-. • , ^ ' 

. Laik Türkiye, çağdaş Türkiye, bugün, zaten, inanç hakkının ve inanç hürriyetinin bütün gerek
lerini yerine getiren bir uygulamanın içerisinde; kaldı ki, Personel Yasasının bugünkü durumuyla 
da bunu düzenlemek mümkün; yani, kalkıp da, birtakım insanların, birtakım sayın liderlerin, buna, 
şu veya bu şekilde bakıldı diye... 

O gün de o arkadaşlarımız... Dedik ki, herkes serbest; şöyle de oy Veren olabilir, böyle deoy 
veren olabilir; yani, düşünce hürriyetini, fikir hürriyetini, herkese, suç işleyen insanlara dahi tanır
ken, Meclisin Üyelerinin düşünce hürriyetini kabul etmemek veya tanımamak diye bir şey de düşü
nülemez. , ' " • , ' 
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Bunu, hükümet ortaklarının arasında bir mesele olarak veya onları ayırıcı bir unsur olarak kul
lanmak gibi rbana göre basit- siyasetlerin içerisine de girildi. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Öyle giren yok. 

CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Onlar bozmaz... Onlar, ne yapsanız Koalisyonu 
bozmaz; siz merak etmeyin!.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Girildi efendim; 8 inci maddede 
olduğu gibi... "Bunda niye aykırı düşünüyorsunuz" denildi. 

Biz, aykırı düşünen partileriz; biz, programları, düşünceleri, felsefesi, kadrosu birbirinden ay
rı olan partileriz. Biz, bunu, Koalisyon Protokolümüzde de belirtmişiz; ancak, bunu, herhangi bir 
şekilde... Ben, bu inanç sömürüsünün yapılmamasını söylemek için söz aldım değerli arkadaşla
rım... 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Bu sözler size yakışmıyor Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Ziya Paşa'nın bir beyi ti var; onu 
söyleyerek huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Ziya Paşa diyor ki: "Lanet olsun o şeye ki, tahsiline 
anın." Yani, bir şeyi elde etmek için ya din ya namus ya ırz olur alet. Herhangi bir şekilde bunu 
kullanmayalım. 

Türkiye'de, bugün, herkes, ibadetini rahatça yapıyor; cuma ibadetini de yapıyor. Bunun saati
ni belirlemek, o zaman, burada, asıl, namaz kılan ile kılmayanın ayrılması gibi bir sonuç meydana 
çıkarır. Böyle, benim gibi düşünen olur, başka türlü düşünen olur, bunu koymak isteyen olur; ya
ni, dediğim gibi, arz ettiğim gibi, düşünce hürriyeti, herkese var, cezaevindeki insanlara da var; ta
biatıyla, insan hakları gereği, olacaktır;,ama, bu Meclisin üyelerine düşünce hakkını çok görmek 
veyahut kabul etmemek de mümkün değildir; onu söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, bugün, laiktir; din ve vicdan hürriyetinin bütün gereklerini ye
rine getiren bir ülkedir. Bir sayın lider -yanlış olmasını temenni ederim; büyük bir haksızlıktır, yan
lıştır; her şeyden önce kendisi için yanlıştır- "bu Hükümet dinsiz" dediği zaman, bu memlekette, 
devletin, 70 bin ibadethanede, halısını süpürmekten, ışığını yakmaya kadar her türlü hizmeti yeri
ne getirdiğini de bjlmek ve unutmamak lazımdır. 

Her şeyden evvel, bu inançları, düşünceleri; yani, insan ile Yaratıcısı arasında olması ve kal
ması gereken duyguları başka birtakım düşüncelerin veyahut amaçların vasıtası yapmanın son de
rece yanlış olduğunu, bunun, bu düşünceye ve bu inanca ters düştüğünü ifadeyle, saygılarımı arz 
ediyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Cevheri. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Bosna-Hersek'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1843) 

BAŞKAN - 6 adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup, 6'sını birden bilgilerinize su
nacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye, Bosna-Hersek ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 18 Ma

yıs 1995 tarihinde Bosna-Hersek'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; ( 

Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'riın vekâlet etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

2. - Çin Halk Cumhuriyeti, Hong-Kong ve Endonezya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süley
man Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1844) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong-Kong ve Endonezya'yı 22-31 Mayıs 1995 tarihleri arasında res
men ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cimdoruk vekâ
let edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

3. - Bulgaristan'a gidecek olan İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'ye, dönüşüne kadar. Devlet 
Bakanı Necmettin Cevheri 'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1845) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Mayıs 1995 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Necmettin Cevhe
ri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

4.- Fransa 'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'a, dönüşüne kadar, Mali
ye Bakanı İsmet Attiîa'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere-
si(3/1846) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak 
üzere, 22 Mayıs 1995 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı A. Aykon Doğan'ın dönü
şüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı İsmet Attiîa'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

5. -Çin Halk Cumhuriyeti, Hong-Kong ve Endonezya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdül-
baki Ataç'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in, vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi İ311847) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mayıs 1995 tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti, 
Hong Kong ve Endonezya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
6. - Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (311848) N 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mayıs 1995 tarihinde Çin Halk Cumhuriyetine gidecek 

olan Dışişleri Bakanı Erdal inönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - 6 adet tezkere, okutularak, bilgilerinize sunulmuştur. 
7. - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan üyelik 

için gösterilen adaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (311849) 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgile

rinize sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 
Türk Grubunda boş bulunan üyelik için Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün aday gösterilmiş-

t i r - t ' : - . , • ' • . • • ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Kamer Genç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. - KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ünitelerinin 1993 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Maddeleri Gere
ğince Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/20) (S. Sayısı: 835) (1) 

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Millî Saraylar Daire 
Başkanlığı ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların 1993 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Mü
teakip Maddelerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/21) (S. Sayısı: 836) (2) 

(1) 835 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 836 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komis
yonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1993 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 
ve Müteakip Maddeleri Gereğince Yaptığı Denetimle ilgili rapor ile Türkiye Büyük Millet Mecli
si Hesaplannı inceleme Komisyonunun Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı Köşk ve Ka
sırların 1993 Yılı Faaliyetleri Hakkında içtüzüğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı De
netimle ilgili rapor bastırılarak dağıtılmış ve elinize geçmiştir. 

Bunları da bilgilerinize sunuyorum ve yeniden okutmaya lüzum görmüyorum. 
VI. -ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki' sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN - Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 178 '• Tarih: 23.5.1995 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 168 

inci sırasında yer alan 668 sıra sayılı 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının bu kısmın 48 inci sırasına alınmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 
Damşma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Kamer Genç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

ihsan Saraçlar Mahmut Oltan Sungurlu 

; DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Mehmet Kerimoğlu Ahmet Feyzi Inceöz 

CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edil
miştir. 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
7. - Genel Kurulun çalışma saatleriyle görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine ilişkin 

DYP Grubu önerisi 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre veril

miş bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: .. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 22 Mayıs 1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İhsan Saraçlar 

Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 
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Öneri: 

Genel Kurulun 23.5.1995 Salı günü 20.30-24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi 
ve bu birleşimde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek yalnızca kanun tasa
rı ve tekliflerinin görüşülmesi; 24.5.1995 Çarşamba günü 14.00-19.00,20.30-24.00 saatleri arasın
da çalışması ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi; 25.5.1995 Perşembe günü 10.30-
13.00, 14.00-19.00 saatleri arasında çalışması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubunun bu önerisinin aleyhinde, Sayın Mehmet Keçeciler ve 
Sayın Cengiz Bulut söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Keçeciler. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki aydan beri oldu
ğu gibi, bugün, yine, Doğru Yol Partisi Grubunun bir çalışma önerisiyle karşı karşıyayız. Yaklaşık 
iki aydan beri gruplar arasında anlaşma sağlanamamakta ve Doğru Yol Partisi Grubu, Meclisin ça
lışma gündemini tespit eden bir öneriyi buraya getirmekte ve sayı çoğunluğuyla da, Meclisi bu usul 
üzre çalıştırmaya devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, aziz milletvekilleri; bakınız, bugün, Parlamentomuz -benim yaşayabil
diğim kadarıyla, tespit edebildiğim kadarıyla- büyük bir itibar kaybıyla karşı karşıyadır. Daha üç 
dört gün evvel, memleketin en çok okunan gazeteleri sürmanşet başlık atmıştır "bu Meclise tatil ha
ramdır, bu Meclis tatil yapmamalıdır" diye. Sanki, Meclis tatil yapınca, milletvekilleri doğrudan 
doğruya yazlıklara dinlenmeye giderler... Hayır efendim, milletvekilinin milletle temas etme mec
buriyeti vardır, seçim çevrelerine gitme mecburiyeti vardır ve milletin üzerimizde hakkı vardır. 
Biz, oralara gideceğiz, milletimizle görüşeceğiz, köy köy gezeceğiz ve vatandaşımızın dertlerini 
tespit edeceğiz. Milletvekilinin faaliyeti, sadece yasama faaliyeti değildir. 

Neredon dolayı bu başlığı atmış bu gazete?.. Diyor ki: "Gümrük Birliğine gireceğiz, efendim, . 
şu kadar kanuna ihtiyaç var." Aslında, Gümrük Birliğine girebilmek için, Gümrük Birliğinin, Av
rupa Birliğinin bize verdiği -elimizdeki- takvime göre, Ekim ayına kadar 11 yasanın çıkması lazım. 
Bunlardan 1 tanesi çıktı, diğer 2 tanesi de gündemde; ama, diğer 8 tanesi nerede?! Hükümet, daha," 
Gümrük Birliğiyle ilgili 8 kanun tasarısını bu Meclise göndermedi; yok. 

NECMİHOŞVER (Bolu) - Şunları bir çıkaralım... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim, bir dakika... Sizin yüzünüzden, Hükümetin 
eksik çalışması yüzünden bu Meclis itham edilmektedir; bu Meclisle beraber ben de itham ediliyo
rum, ben de sıkıntıya giriyorum. 

Bakın, bu Meclise, Gümrük Birliğiyle ilgili olarak gönderdiğiniz 3 kanundan, rekabetin korun
ması, tüketicinin korunması kanunu çıktı, fikrî haklar kanun tasarısı ve patent kanunu tasarısı gün
demde. Fikri haklar kanun tasarısının üçte ikisi de kabul edildi. 32 maddelik bir kanun tasarısının 
25 maddesi burada görüşüldü; geriye kalan 7 maddesini görüşmeden, araya bir sürü kanun soktu
nuz. Siz soktunuz, siz... Doğru Yol Partisi Grubu olarak, siz, buraya geldiniz, efendim, ağaçlandır
ma kanunu çıksın, vergi kanunu çıksın, bilmem şu kanun çıksın dediniz; bu kanunları siz soktunuz. 
Patent kanunu tasarısı öylece duruyor. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - 20'nin üzerinde yarım kalmış kanun var. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - 31 tane yarım kalmış kanun var. Yeni kanun tasarı ve 

teklifi 31 inci sıraya alınıyor. Eğer, Meclisi idare eden Başkanvekilleri İçtüzüğe tam uysalar; bu 
31 'ini de burada okuyup, Meclisi öyle açmaları lazım. Üç ay, dört ay böyle okudular, onlar da bık
tılar, vazgeçtiler, usandılar, şimdi numaraları okuyorlar; 1,2, 3, 5 inci numaralardaki kanun tasan-
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larıyla veya teklifleriyle ilgili komisyon var mı; gelsin diyorlar; komisyon yok ve Mecliste, yarım 
saat, lüzumsuz, kanun ismi okunmasına, Başkanlık Divanı mani olmaya çalışıyor; hem de yetkile
rini aşarak, İçtüzüğü çiğneyerek. 

Değerli arkadaşlarım, şu Meclis gündemi, aslında 19 uncu Dönemin ayıbıdır. Ben, hiçbir dö
nemde, bu kadar yasanın, 31 yasanın burada, 3'er madde, 5'er madde, 10'ar madde görüşülüp, bir 
kenara itildiğine şahit olmadım, hiç olmadı bu Yüce Mecliste. Bu, sizin, Meclisi çalıştırma usulü
nüzün fevkalade yanlış olmasındandır. Şimdi, bir öneri getiriyorsunuz ve bize diyorsunuz ki "per
şembe günü sabah toplanacağız." 

Arkadaşlar, bizim, perşembe günü sabah, bu haftaya mahsus olmak üzere, geçen haftadan be
lirlediğimiz grup toplantımız var. Anavatan Partisi olarak, biz, grup toplantımızı perşembe günü sa
bah yapacağımızı, Meclis Başkanlığına cumartesi gününden bildirdik. Siz, şimdi, geliyorsunuz bi
ze, "perşembe günü sabah geleceksiniz buraya, biz burada kanun görüşeceğiz" diyorsunuz; buna 
hakkınız yar mı?... 

Efendim, toplantı uzatılsın, akşam da toplanalım, bir araya gelelim; bu toplantıda, muhalefe
tin önergeleri görüşülmesin, sorular görüşülmesin, genel görüşmeler görüşülmesin, soruşturmalar, 
araştırmalar görüşülmesin, sadece kanun çıkaracağız... 

Değerli arkadaşlarım, bu Parlamento, bugüne kadar, belli uzlaşmalar üzerinde çalışmıştır; çar-
' samba, perşembe günleri iktidarın günleridir, salı günü de muhalefetin günüdür. Siz, salı gününü 

de elimizden alıyorsunuz. Bizim sorularımıza, bizim araştırma önergelerimize, soruşturma önerge
lerimize ne zaman sıra gelecek?.. Efendim, Meclis çalışmıyor... Bu kararı çıkarıyorsunuz, akşam 
buraya 150 kişiyi getirmiyorsunuz; sonra da çıkıp, bizi, "efendim, muhalefet Meclisi çalıştırmıyor" 
diye itham ediyorsunuz. 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) - Siz de gelin... 292 kişi varken getirebiliyor muydunuz?.. 
BAŞKAN - Sayın Hoşver... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bu 150 kişiyi, yani toplantı yetersayısını sağlamak, ka

rar yetersayısını sağlamak sizin göreviniz. Buraya, 150 kişiyi getireceksiniz! Ondan sonra çıkıp, bi
zi şikâyet edemezsiniz; hakkınız yok! Nerede görülmüş, dünyanın neresinde görülmüş muhalefet
ten yardım istendiği?! 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Olmaz böyle şey!.. Meclisi çalıştırmak her milletvekilinin görevi. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Onu siz getireceksiniz buraya beyefendi. Benim vazi

fem, kanun çıkarken, burada, 150 kişinin veya 114 kişinin hazır olup olmadığını temin etmektir, 
onu sormaktır; biz onu soruyoruz. Yetersayı istiyoruz, yoklama istiyoruz, siz burada yeterli çoğunr 

lukta mısınız, değil misiniz; onu araştırmak, muhalefet olarak benim vazifem. O sayıyı buraya ge
tirmek sizin göreviniz. Biz sizin ortağınız mıyız?!.. Muhalefet partileri olarak ortağınız mıyız; yok
sa, koltuk değneğiniz miyiz?!, (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bize ne hakla bakı
yorsunuz?!.. Şikâyet etmeye hakkınız var mı?!.. 150 kişiyi toplayın, gelin. Bu Mecliste 247 sandal
yeniz var; 247 sandalyenizin 150'sini buraya getireceksiniz; ama, siz, partinizi idare ederken mil
letvekilini kızdırıyorsunuz. Milletvekili ne yapacak, milletvekilinin elinde ne silah Var, hangi silah 
var; en nihayet "toplantılara katılmam, yoklamada bulunmam; böylece, grup yönetimini, parti yö
netimini Mecliste zor durumda bırakırım ki, böylelikle, belki, benim parti yöneticilerim de millet
vekiline dikkat eder, milletvekilinin itibarını koruyucu bir davranış içerisinde olur" diye düşünebi
lir. Buraya arkadaşlar gelmiyorsa, milletvekilleriniz gelmiyorsa; o sizin sorununuz, sizin problemi-
•niz. / 
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Şimdi, bakın, iddia ediyorum; siz bu kararı geçirirseniz, biz, bu akşam yine buraya geleceğiz; 
ama, siz, yine gelmeyeceksiniz, çoğunluğu yine sağlayamayacaksınız; sağlayamayınca da, aldığı
nız kararlar yine havada kalacak. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Gelmeyen utansın!.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, Meclisimiz, Gümrük Bir
liğiyle ilgili konuda töhmet altında kalıyor; biz de sıkıntıya giriyoruz. Siz Hükümet olarak bu ka
nun tasarılarını daha sevk etmediniz bile. Hükümet, 11 kanun tasarısının sadece 3'ünü sevk etti, 8'i 
duruyor. Ondan sonra da deniliyor ki: "Efendim, ben, bir yetki kanunu sevk ederim; Meclis çalış
madı, görüyorsunuz; ben samimiyetle uğraştım; siz, bu yetkiyi bana verin; ben, yetki kanunlarıyla 
bu meseleyi çözeyim." Hükümet, acaba, 11 tasarının 11'ini de buraya göndermiş mi; hayır. Sade
ce 3 tasarı Meclise gelmiş, birisi yasalaşmış. Diğerlerinin de yasalaşmaması, sizin, böyle, getirdi
ğiniz teklifler yüzünden. Durup dururken, başka kanun tasarılarını, Gümrük Birliğiyle ilgili kanun 
tasarılarının önüne getiren sizsiniz, siz alıyorsunuz ön sıraya. Patentle ilgili kanun tasarısını getir
seniz; burada görüşülür. Fikrî haklarla ilgili kanun tasarısı görüşüldü, üçte ikisi bitti; gündemden 
çeken sizsiniz. Bunu, muhalefet olarak biz tayin edemeyiz ki. Her seferinde bir başka kanunu sü
rüyorsunuz, sonra, kamuoyuna çıkıp diyorsunuz ki, biz, birinci lige çıkacaktık; ama, Meclis, bize 
ayak uyduramıyor, bütün kabahat bu Mecliste... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayalım. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Sayın Başkanım, hemen tamamlıyorum. . 
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, sorumluluğunuzu kendiniz taşıyınız; sorumluluk iktidar 

gruplarına aittir; Böyle çalıştırırsanız, bu Meclisin itibarı olmaz. Bu itibarsızlıktan biz de şikâyet
çiyiz. İki dönem milletvekilliği yapan bir arkadaşınız olarak, hiç, böyle, milletvekilinin ve Mecli
sin itibarının düştüğünü, zedelendiğini -sizin bu anlamsız tavrınız yüzünden; Meclisi işletemeyen, 
Meclisi çalıştıramayan, Meclis çalışma usullerini tayin edemeyen tavrınız yüzünden- görmedim, 
şahit olmadım. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sen bu Meclisin üyesi değil misin?! 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bugün, yine, böyle bir teklifle karşı karşıyayız. Bu tek
lifin reddedilmesini ve böylece, Doğru Yol Partisi Grubunun, Meclisin itibarıyla oynamasına mâ
ni olunmasını arz ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Bu 101 sayfalık gündeme, bardaktaki suya bakar gibi baktınız. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hükümet adına mı cevap veriyorsunuz Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Üstteki boşluğu görüyorsunuz; bu Yüce Meclisimizi dolduran arkadaşlarımızın, 

sözlü soru, Meclis araştırması ve genel görüşme gibi, hiçbir dönem olmayan hacimli bir gündem 
yarattıklarını görmüyorsunuz... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - 190 tane denetim konusu var; görüşülmedikten sonra... 
BAŞKAN - Yok efendim, geçmiş dönemlerde hiç bu kadar verilmezdi. 
Önerinin aleyhinde, buyurun Sayın Bulut. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben, geçen gün 

burada söyledim, yine aynı şeyi söylüyorum: Meşhurdur 226; ama, bugün, ihtiyacınız olan 114... 
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Biz, halka anlatıyoruz ve diyoruz ki, İktidar yok, Hükümet yok; muhalefet aslanlar gibi bura
da, işte, ben, buradayım, aslanlar gibi buradayız. (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Bakınız, gazeteler "en tembel Meclis" diyor. Burada, tembel olan Meclis değil, tembel olan 
İktidarın ta kendisi, tembel olan, gelmeyen Hükümet, Türkiye'de olmayan Hükümet; toplantılara 
gelmiyorsunuz... Liderleriniz "bu Hükümetin arkasında 247 milletvekili var" diye övünüyor; ama, 
siz, arkanızda 114 milletvekilini bulamıyorsunuz. 

Tabiî, Meclisi çalıştırırsanız başka şeyler söyleyeceğiz. Getirin kanunları, getirin özelleştir
meyle ilgili eksiklerinizi, getirin Gümrük Birliğiyle ilgili eksiklerinizi, Gümrük Birliği konusunda 
sizinle konuşalım; getirin bütçeyi, konuşalım; getirin vergiyi, konuşalım; ama, yoksunuz ki, kimin
le, neyi konuşacağız?!. i'.'' 

Kanunların altyapısını hazırlayan İktidarın kendisidir, Hükümetin kendisidir. Siz, bugüne ka
dar, her seferinde, maalesef, 114 milletvekilini bulamıyorsunuz. Al işte, Cumhuriyet Halk Partisi 
ve Doğru Yol Partisi; burada, toplasanız 60 milletvekili yoksunuz; neredesiniz ey İktidar, nerede
siniz?! 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Siz, bu Meclisin üyesi değil misiniz?.. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Ama, siz, hep aynı geliyorsunuz; hep, bir partiden 20 millet
vekili, öbür partiden 30 milletvekili geliyorsunuz. Şimdi, sayacağım; 1, 2 ,3,4, 5 diye saysam, 60 
milletvekili yoksunuz. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sen işine bak... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Peki, siz yoksunuz, İktidar olarak yoksunuz, Hükümet olarak 

yoksunuz; ama, benim üzüldüğüm, şu basın "Meclis yok" diye yazıyor "Meclis tembel" diye yazı
yor... Hayır, tembel var burada; ama, tembel, Hükümet, tembel, İktidarın kendisi. (DYP ve CHP sı
ralarından gürültüler) Bulun 114 kişiyi... İşte, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım; 1, 2, 3,4, 5, 
6 ,7 ,8 ,9 , 10 kişi. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) -ANAP'tan da 10 kişi var. 
CENGİZ BULUT (Devamla) -Türkiye'nin haline bakınız... Kanun görüşüyoruz, Türkiye'nin 

önemli meseleleri bekliyor, çığ gibi kanunlar bekliyor; 24 saat konuşalım diyorsunuz; 48 saat ko
nuşalım; ama, siz yoksunuz; kanunların çıkması için lazım olan İktidar yok, Hükümet yok, 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - ANAP'tan, seninle beraber 39 kişi var. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, kaç kişiye ihtiyacınız var; karar yetersa
yısına; yani, bir kanun tasarısı'veya teklifinin burada görüşülüp kanunlaşabilmesi için 114 kişiye 
ihtiyacınız var; ama, siz, iki parti, 114 kişiyi değil, 60 kişiyi bile bir araya getiremiyorsunuz. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Plağı değiştir. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Gazeteler yazıyor, "millet, Meclisin keyfini bekliyor." Hayır, 
millet, bu Hükümetin keyfini bekliyor; halk, bu İktidarın keyfini bekliyor. İşte, biz,*aslanlar gibi bu
radayız; işte Anavatan Partisi, işte muhalefet partisi... Sıralar dolu... (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Cengiz, seninle iftihar ediyorum. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Biz bekliyoruz, sizinle kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek 

için bekliyoruz; yoksunuz... Yoksunuz... 
Geliniz Parlamentoya; memleket ateş içinde; evde mutfaklar yanıyor; insanlar, ev kirasını öde

yemiyor. Buraya geliniz; insanlar evine et alamıyor. Geliniz; memuru perişan ettiniz. Sefalet içinde 
yüzdürdüğünüz, rezil bir hayata kadar düşürülen bazı kesimler var; geliniz, onlara sahip çıkalım. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Kaçıncı baskı?.. 
BAŞKAN -Efendim, bu kısmını banta aldım, Cengiz Bulut'u bir daha yormayacağım; ben ça

lacağım. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Sevgili milletvekillerini, Sayın Meclis Başkanım arada bir Hü
kümet adına cevap veriyor. 

Sevgili milletvekillerini, lojmanlardan çıkıp Meclise gelirken, yolun sağında ekmek büfeleri 
var; onları görüyor musunuz; ekmek kuyrukları... 2 bin lira ucuza ekmek alabilmek için ekmek 
kuyruğuna giren ve güneşin altında cayır cayır yanan yüzlerce insanın meselesi için, gelin, 2 bin li
ralık fark için perişan olan bu insanlara sahip çıkalım. 

Bakınız, köylü, artık, bu sene pancar ekemiyor. Neden; çünkü, siz, pancar üreticisini tanımı
yorsunuz; çünkü, siz, gübreyi pahalandırdınız. Gelin, gübreyi konuşalım; gelin, pancarı konuşalım. 
Bakınız, köylü, mazot alamıyor; gelin, mazotu konuşalım; gelin, memleketin meselelerini konuşa
lım. Gelin bu sıralara... 

Bakınız, gençlik sokaklarda... Kahvehanelerde okey masalarında onbinlerce işsiz insan var. 
Biz, kahvehanelere girdiğimiz zaman... Siz, bilmezsiniz iktidar partisi mensupları; siz, Hükümet 
olarak bilmezsiniz; çünkü, siz, halktan koptunuz; çünkü, siz, şaşaalı yaşıyorsunuz; çünkü, siz, gü
zel yaşıyorsunuz; halkı bilmiyorsunuz, pazara girmiyorsunuz, sokaklarda gezmiyorsunuz. Siz, etin 
kaç para olduğunu bilmiyorsunuz; peynirin kaç para olduğunu bilmiyorsunuz. İşte, biz, bu insanla
rın arasında dolaşırken, bu insanların hüzün dolu bakışlarıyla karşı karşıya kalıyoruz; üzülüyoruz. 
Ağlıyor insanlar... Üzüldüğüm nokta: Sizin beceriksizliğiniz yüzünden, bu İktidarın beceriksizliği, 
bu Hükümetin beceriksizliği yüzünden, biz milletvekilleri, hepimiz, aynı kaba konuluyoruz ve si
ze yapılması gereken muameleye, maalesef, bizler de tabi oluyoruz; yani, millet, bize bağırıyor. 

Kapınızın önünde kanunun çıkmasını bekleyen, bugüne kadar on kişinin öldüğü ve intihar et
meyi bekleyen yüzlerce insanın olduğu dövizzedelerin meselesi var; fakat, siz, söyledik söyledik, 
hâlâ, bu meseleyi gündeme getirmiyorsunuz. • 

Bakınız, sizin Devlet Bakanınızın, bankalara, bu bankalar batmayacak diye teminat vermesi
ne rağmen; Impexbank'ın, Marmarabank'ın batması yüzünden, mağdur olan birçok mudi var; bun
lar sizden çare bekliyor. Geliniz insanlara çare olunuz, geliniz Parlamentoyu doldurun; geliniz 114 
kişi olunuz; ama, yoksunuz...Türkinvestzedeler aynı şekilde dolandırılmışlar... 

Gümrük Birliği diyorsunuz... Geliniz, bununla ilgili kanunları getiriniz; siz kanun getirdiniz de 
biz hayır mı dedik, siz geldiniz de biz hayır mı dedik; nerede kanunlarınız, nerede altyapınız; yani 
altyapınız var mı, ilgili bir kanununuz var mı, nerede; ama, yok, hazırlıksızsınız... 

Parlamentoya hiç gelmeyen Başbakan "ben, nasıl olsa kanun hükmünde kararnamelerle ida
re ederim" diyor. Siz zaten hükümetin içinde yoksunuz, siz zaten iktidar da değilsiniz. Zaten, Hü
kümet, sizi kale almadan, Parlamentoyu kale almadan, kanun hükmünde kararnamelerle bu işi gö
türüyor. Kanunları buraya getirmeye, burada görüşmeye lüzum yok ki, nasıl olsa onlar götürüyor; 
sizler işin içinde yoksunuz, sizler meselenin içinde yoksunuz. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Genel Başkanlığa aday mısınız? 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Türkiye karanlığa gömülecek, Türkiye 

şu anda -enerji yatırımı darboğazı ve eksi 6'ya düşürdüğünüz kalkınma hızı yüzünden- karanlığa 
gömülecek, elektrikler kesilecek, siz Parlamentoya gelmiyorsunuz. - , ' , 

Türkiye'de işsiz sayısı bugün 10 milyona varmış, işsiz insanlar çare arıyor* iş arıyor, siz yok
sunuz. 
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İktidar partilerinin milletvekillerine sesleniyorum; Türkiye'nin iç borcu kaç lira desem, bilir 
misiniz; 900 trilyona, bir senede neredeyse 1,5 katrilyon iç borca boğulduğunuzu biliyor musunuz. 
Gelin Parlamentoya, gelin Meclise; gelin bu millet için; gelin işçi için gelin memur için, milletin 
aşkı için, gelin bu Meclise... 

Şağolun, var olun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, dünyanın her tarafında, Meclislerin üyeleri meclislerin üye
leri, basılı gündemin o günkü bölümüne direnç göstererek gelmeyebilirler. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Şimdi de yorum mu yapıyorsunuz... 
BAŞKAN - Bu, sadece bizde değil. Yine, dünyanın her tarafındaki meclislerde, milletvekille

ri, basılı gündemin o günkü halinde "nasıl olsa bunu arkadaşlar yürütür" diye gelmeyebilirler; ama, 
milletin kaderini ilgilendiren büyük görevleri üstlenen meclisler vardır; hükümete karşı verilmiş 
gensorular, yine tatbik etttiğimiz olağanüstü hal, Çekiç Güç, yurtdışına asker göndermek, harp ilan 
etmek; bunlar, bu meclislerin görevidir. Bu Meclisin üyeleri, bugüne kadar bu yüce görevlerden 
kaçmamışlardır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, topunu birden, Meclis çalışmı
yor göstermeyin; direnebilir. • 

Şi.mdi arkadaşlar, Cengiz Bulut da arkadaşlara vakit verdi "toplanın; çünkü, yoklama geliyor" 
dedi, uzattı lafını; size yardım etti. 

Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre vermiş olduğu önerinin le
hinde söz isteyen? Yok. 

Aleyhinde iki, milletvekili konuşmuş; ama, bu arada yoklama talebi olmuştur; şimdi onu tespit 
edeceğim. (DYP sıralarından "Daha yeni yaptınız" sesleri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı olmadığı kanaatindeyiz; bu sebeple, yoklama yapılmasını 

rica ederiz. - -

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Bir dakika... Lehinde söz mü talep ettiniz? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. (ANAP sıralarından "Geçti efendim" sesleri) 

Oylamadım ki niye geçti. (ANAP sıralarından "Başka konuya geçtiniz" sesleri) 
Efendim, oylamaya geçmiş değilim. Daha önerge sahiplerini tespit de etmedim. Bunun ne 

mahzuru var 5 dakika konuşsa. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkanım, ama diğer bir konuya geçtiniz, değiştirip tek
rar başka bir konuya geçemezsiniz efendim; İçtüzük buna müsait değil. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ercan. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 

ADİL AYDIN (Antalya) - Dinleyin!.. Dinleyin!.. 

BAŞKAN-Bir dakikanızı rica edeceğim. 

Sayın Aydın!.. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, deli saçmalarını dinliyoruz, bunu da dinleyelim 

efendim. 
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BAŞKAN-Olur mu efendim?.. Niçin bunu... 

CENGİZ BULUT (îzmir)— Biz dinliyoruz efendim. 
BAŞKAN - Efendim "senin saçmalarını" diyor da; yanlış anlaşılmasın, zabıtlara da yanlış 

geçmesin... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Sayın Başkanım, muhterem milletvekilleri; huzurunuzu çok 
kısa işgal edeceğim. 

Değerli arkadaşlarımız, Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili olarak çok haksız bir biçimde eleşti
ri getirdiler. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Haklı biçimde. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Tabiî, bu çalışmaları, Meclis Televizyonu naklen veriyor. Her 
iki sayın konuşmacının üslubundan açıkça anlaşılan o ki, birtakım mesajlar verilmek istenmekte
dir, hem de demagoji yapılarak mesajlar verilmek istenmektedir. Gerçekten demagoji yapılmakta
dır ve istismar konusu yapılmaktadır. ' 

SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul) — Öyle düşünüyorsanız gerek yok, kapatın televizyonu, kapatın 
da rahat edelim. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu konuyla ilgili olarak, bundan ön
ceki konuşmalarımda, geçmiş dönemler ile 19 uncu Dönem Meclis çalışmalannın mukayesesini 
yaparak, Meclis soruşturması, Meclis araştırması, genel görüşme, soru ve gensoruyla ilgili istatis
tik! bir dökümü Yüce Heyetinize arz etmiştim; şimdi tekrarında fayda görüyorum. Bu Meclisi es
kitmeye çalışanlar, esasen sizlersiniz, gerçekten sizlersiniz.(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Bütün gayretlerinizle^ muhalefet hakkını kötüye kullanarak ve bu hakkınızı suiistimal ede
rek Meclisin çalışmasını engellemek isteyenler, esasen sizlersiniz. 

SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul),-Çoğunluğu sağla Sayın Başkan. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Millet sizleri ibretle izliyor, bunu bilesiniz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Meclisi, İktidar çalıştırır. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Tekrar ediyorum: Bakınız; bu 19 uncu Dönem Parlamentosu

nun çalışmadığını burada defaatle söyleyenlere, bir defa daha, 17 nci ve 18 inci Dönem Meclis ça
lışmalarını burada rakamlarla ifade edeceğim; lütfen not alınız. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Önce, Hükümet çalışmıyor, çalışmayan bir Hükümet 
var. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bir daha gelip bu kürsüde yanlışlığa düşmeyiniz. Sizlere söy
lüyorum; not alınız... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Biz, Hükümet çalışmıyor diyoruz, Meclise bir lafımız yok. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - 292 milletvekiliyle tek başınıza iktidar olduğunuz dönemde 
ve çoğu defa da toplanamadığınız Mecliste, bakınız, kaç birleşim bir araya gelmişsiniz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sen kurban ol o döneme. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - 17 nci Dönem Birinci Yasama Yılında 90, ikinci yasama yı
lında 115, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Yasama Yıllarında toplam 448... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Siz, vergi kanununda olduğu gibi, önce yapıyor, son
ra bozuyorsunuz. 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) - 18 inci Dönem Birinci Yasama Yılında birleşim sayısı 78... 
Ekranları başında izleyenlerin de, sizin ne denli bir demagojiyle olayları çarpıtmak istediğinizin... 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Siz kendinize bakın. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Evet... Onun anlaşılması bakımından bu rakamları veriyorum. 
18 inci Dönemde toplam 447... 

Değerli milletvekilleri, 19 uncu Dönem Birinci Yasama Yılında birleşim sayısı 97, İkinci Ya
sama Yılında 131, Üçüncü Yasama Yılında 123, Dördüncü Yasama Yılında -henüz, daha, önümüz
de yasama yılı yar- 104; toplam 455. 

19 uncu Dönemdeki birleşim sayısı toplamı, sizin iki yasama döneminizdeki birleşim sayısı 
toplamından -ayrı ayn- fazla; siz, bu kürsüden neyi iddia ediyorsunuz!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Ercan, hacdan yeni geldin, çarpılırsın. 
ADİL AYDIN (Antalya)-Herkesi yalancı mı zannediyorsun... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Beyler, Meclis zabıtları açık, ben rakamlarıyla veriyorum. 

Benim burada dikte ettirmek istediğim bu rakamlar eğer yanlışsa -Mecliste ilgililerden alırsınız-
burada onu düzeltme imkânınız, fırsatınız var; gelir, onları burada ifade edersiniz. 

Değerli milletvekilleri, 17 nci Dönem çalışmalarıyla ilgili rakamları veriyorum: Birinci Yasa
ma Yılında, 13. 7. 1984 - 1. 9. 1984 arası tatil 49 gün, İkinci Yasama Yılında tatil 77 gün, Üçün
cü Yasama Yılında tatil 86 gün, Dördüncü Yasama Yılında tatil 42 gün, toplam 254 gün tatil yap
tınız. (DYP sıralarından " Bravo " sesleri, alkışlar) 

AHMET KABİL (Rize) - Siz de, aç4^apa yapıyorsunuz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sen geçmişi ne yapacaksın, geleceğe bak. 
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - 18 inci Dönem... Dinleyin... Buraya gelip de, böyle ucuz si

yaset yapmak, olayları istismar etmek, çarpıtmak, Meclis Televizyonundan seçmenlerinize mesaj 
vermeye çalışmak, bunlar size bir şey getirmez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
Lütfen bağlayalım. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sen ne yapıyorsun. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Siz aynı şeyi yapmıyor musunuz... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz, biraz sonra 150 kişiyi bulamayacaksınız. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Müsaade eder misiniz Sayın Başkan. 
Bakınız; 18 inci Dönem -dikkatle dinleyin- Birinci Yasama Yılı 92 gün tatil, İkinci Yasama 

Yılı 71 gün tatil, 292 milletvekiliyle de iktidarsınız!.. (DYP sıralarından " Oh, oh" sesleri) 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Şov yapıyorsun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz gelmiyorsunuz, 365 gün tatil yapıyorsunuz. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Bu sizi haklı çıkarmaz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Üçüncü yasama yılı, dördüncü yasama yılı ve beşinci yasa

ma yılı; böylece, toplam 331 gün tatildesiniz, oldu mu? Nasıl çalıştırmışsınız Meclisi? Niye bunla
rı söylemiyorsunuz buradan? ' 
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BAŞKAN - Sayın Ercan, lütfen bağlayalım. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, 19 uncu Dönem... Şöyle mukayeseye 
esas olsun, not alın bunları, dikkatlice söylüyorum... 

BAŞKAN - Sayın Ercan, bitiriyoruz, lütfen... 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Kanunlara bak, kanunlara; kaç kanun çıktı? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - 19 uncu Dönem Birinci Yasama Yılı tatil, 55 gün; İkinci Yasa-
ma Yılı 35 gün; Üçüncü Yasama Yılı 30 gün; Dördüncü Yasama Yılı 10 gün ve toplam tatil 136 gün. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Aferin size!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Hangi dönem Meclis daha fazla çalışmış, hangi dönem? Han
gi dönem çalışmış Meclis? (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, dünyanın hiçbir yerinde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

. BAŞKAN—Buyurun efendim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Sizin Genel Başkanınız da böylesine talihsiz demeçler veri

yor; onun sözcüleri de, burada, aynı, o talihsiz demeçleri tekrar ediyor. Deniliyor ki, dünyânın hiç 
bir yerinde muhalefet iktidara yardımcı olmaz. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Olmaz tabiî! 
NEVZAT ERCAN (Devamia) - Öyle mi! 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Onlara olduk, onlar bize olmadı. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Yani, iktidarın, milletin ve devletin yararına bu Meclise ge
tirdiği çok yararlı yasa taşanlarına muhalefet, sadece muhalefet olmaktan dolayı karşı mı çıkacak, 
desteklemeyecek mi? 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Biz olmasak kanun çıkmaz; ANAP olmasa kanun çıkmaz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Nerede görülmüş bu? Gördük ki, siz, devletin ve milletin 
açıkça yararına olan ve behemehal gecikmeden bu Meclisten geçmesi gereken birçok kanun tasa
rısına, sırf muhalefet anlayışıyla, o kısır anlayışınızla ... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - En büyük muhalefet sizsiniz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - ...hem de zaman zaman, muhalefet görevinizi kötüye kulla
narak, bu hakkı sık sık suiistimal ederek, karar yetersayısı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - ...toplantı yetersayısı gibi engellemelerde bulundunuz, Mec

lisi terk ettiniz, çok önemli tarihî günlerde ve toplantılarda bu Mecliste bulunmadınız. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayalım. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Millet sizleri biliyor ve yakinen tanıyor. 
Saygılar sunarım hepinize. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Yalan söyleme! 
BAŞKAN - Sayın Ateş, Sayın Ercan'a, kendi önerilerinin lehinde söz verdim; ama, o, lehin

de verdiğim sözü biraz sağa doğru çekti. 
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AHMET KABİL (Rize) - Şov yaptı. 

BAŞKAN -Bu , Meclisin menfaatınaolduğu için müdahale etmedim. 
Size de, önerinin lehinde söz veriyorum. 

CENGÎZ BULUT(lzmir) - Gündem değişti Başkanım. 
BAŞKAN-Bu işi siz açtınız başımıza. 

Buyurun Sayın Ateş. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üyeleri olarak, kızmadan, kavga etmeden, birçok sorunları halletmek duru
mundayız. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Kavga eden yok. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bunun bilincinde olan bir partinin üyesi olarak, sizlerle 
paylaşmak istediğim bazı konuları burada gündeme getirmek istiyorum. Burada, birbirimize bağı
rarak, sert konuşarak, vapurda jilet satar gibi bağırarak, bu Parlamentoyu çalıştırmamız mümkün 
değildir. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Yoksunuz, Meclise gelin siz. 10 kişi yoksunuz burada. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sayın vatandaşlar hâlâ bağırıyor; 

CENGİZ BULUT (İzmir) -Yoksunuz; 10 kişi yoksunuz. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Meclis çalışmaları, leke ilacı satmaya benzemiyor. (CHP 

ve DYP sıralarından alkışlar) Meclis çalışmaları ciddiyet isteyen bir konudur... , . 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Ciddiyetiniz de belli; sayınızdan belli!.. Kaç kişisiniz, sayar mısınız!.. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Yüce Meclisin önünde çok önemli konular varken, bura
da, çalışmayalım diye, Meclisin çalışma saatlerini uzatmayalım diye, bu doğrultuda verilen öneri
ye karşı çıkmayı, insafa sığdıramıyorum. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Nerede Başbakanınız, Önemli konular varken?.. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Biz karşı çıkmıyoruz efendim; gelin... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Kamuoyumuz da bu konuda tepki gösteriyor. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda gündem elimde. Gündemin birinci maddesi; ya

ni, bunlar çıkmasın diye, öneriye karşı çıkan, önerinin aleyhinde konuşma yapan arkadaşlarımızın 
karşı çıktığı konulardan bir tanesi, Türkiyenin acilen ihtiyaç duyduğu, gelir temin etmeye ilişkin 
vergi yasa tasarısı. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz gelmiyorsunuz. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Vergi kaçaklarını önlemek için, vergiye ilişkin birçok konu

nun zapturapt alınabilmesi için hazırlanmış bir yasa tasarısı. "Bu çıkmasın, görüşülmesin" deniliyor. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz geleceksiniz. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Kes ulan! . 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - İkinci maddeye geçiyorum; insanların, sanatçılarımızın; 

düşünürlerimizin alınterini değerlendirebilmek için getirilen telif yasa tasarısı... "Bu konuşulma
sın" deniliyor. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Gelin, çıkarın... 
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ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Yine, gündemimizde Bağ-Kur yasa tasarısı var, günde
mimizde Anayasa değişiklikleri var... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Yoksunuz Mecliste... Gelin, çıkarın. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - "Çiftçim, memurum" diyor... Memurun yaşamını düzen
lemeyle ilgili yasa taşanları biraz daha geriye kalsın diye Meclis çalışma saatlerini uzatmamak, bu
na karşı çıkmak, insafa sığar mı?.. Bunları sormak istiyorum. Bunun doğru olmadığına biz inam-; 

yoruz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Meclisin çalışma saatlerini uzattınız; ama, gelmiyorsunuz; normal 
saatlerde bile gelmiyorsunuz. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, koalisyon or
tağımızla birlikte, gündemle ilgili ve çalışma saatlerinin uzatılması konusunda önerileri keyfimiz
den vermiyoruz; çünkü, biraz önce saydığım bu konularda; Bağ-Kur'undan, kamu çalışanlarının 
sendikalaşmasına kadar, Anayasa değişikliklerine kadar, çiftçiyi yakından ilgilendiren kooperatif
lerin durumunun düzeltilmesine kadar birçok yasa tasarısını hep birlikte çıkaralım; omuz omuza 
vererek, el ele vererek, birbirimize bağırarak değil, birbirimize hakaret ederek değil, birbirimizle kav
ga ederek değil, burada gürültü kirliliği yaratarak değil, ciddiyet içerisinde bu işi çözelim diyoruz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz ciddî olsanız, gelirsiniz Meclise. 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Oraya söyle, oraya... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) -Bu nedenle, biz, verilen bu önerinin kabul edilmesini is

tiyoruz. 
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa)-Yalvarma... 

. ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Diyoruz ki: Eğer, biz, temmuz başına kadar, ciddî bir bi
çimde, uzun bir zaman aralığında çalışmalarımızı yaparsak, insanımızın ve ülkemizin ihtiyacı olan 
birçok önemli konuları, iktidarıyla muhalefetiyle beraber çözeceğimize inanıyoruz ve diyoruz ki: 
Hele hele böyle bir günde, içte ve dışta ülkeyi zayıf düşürmeye çalışan birçok güçlere karşı hep bir-. 
Hkte mücadele verirken, bunu sizden istiyoruz, diliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Doğru Yol Partisi Grubu Başkanlığının İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verdiği öneri üze

rinde, lehte ve aleyhte 2 arkadaşımız konuştu; yalnız, oylamaya geçmeden evvel bir yoklama tale
bi vardır, onu yerine getireceğim. 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Sayın Başkan, bir konuyu aydınlatmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - İktidara mensup sayın konuşmacılar, Partimizin 

geçmişteki hizmetlerini hedef alarak, televizyondan, olayı başka boyutlara doğru, kamuoyunu ya
nıltmaya doğru götürmüşlerdir. Burada şunu söylüyorum: Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan 
iken, gündemi eline alıp, şu kürsüden "buradan soru soracaksınız, şuradan cevap alacaksınız" di
yordu. 790 tane soru önergesi var, cevap verilmemiştir; 258 tane kanun tasarısı ve teklifi vardır, he
nüz görüşülmemiştir. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bulut bunları söyledi, Sayın Hatinoğlu, lütfen... 
SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin)-Bir dakika efendim... 
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Eğer, bu Meclisin gündemi bu kadar kabarıksa, bu, Meclisin çalışmadığının ifadesidir. 
BAŞKAN - Bana göre de, çalıştığının ifadesi; arkadaşlarımızın çalıştığının ifadesidir. 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Biz, bütün kanunlarda, özellikle, özelleştirmeyle ve 

vergiyle ilgili kanunlarda, PTT'nin T'siyle ilgili kanunda, hepsinde destek verdik; ama, Sayın Baş
bakan başta olmak üzere, hepsi bunu inkâr ettiler. 

BAŞKAN - Efendim böyle bir usul yok, bağlayın artık... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bundan sonra desteklemeyeceğiz. 

I IL-YOKLAMALAR 
BAŞKAN -Şimdiryoklama talebi vardır; yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin burada 

olup olmadığını tespit edeceğim. 
Sayın Elmas?.. Burada. 
Sayın Kaya?.. Burada. -
Sayın Süleyman Hatinoğlu?.. Burada. 
Sayın Sabri Öztürk?.. Burada. 
Sayın Mustafa Balcılar?.. Burada. 
Sayın Salih Ergün?.. Burada. 
Sayın Gürhan Çelebican?.. Burada. 
Sayın Yusuf Pamuk?.. Burada. 
Sayın Edip Safder Gaydalı?.. Burada. 
Sayın Refik Arslan?.. Burada. 
Efendim, yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Muhterem arkadaşlar, bakın, bir kere daha rica ediyorum; bu olay çok oldu; ar

kadaşlarımızın salonda bulunması, yani, kulisteki salonlarda bulunması, bizi, karar yetersayısının 
aranmasına veya yoklamaya sürüklüyor; lütfen, oturalım... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - KİT Komisyonu toplantı halinde; Komisyona haber vermek la
zım. 

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere devam ediyoruz. 
VI. - ÖNERİLER (Devam) 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. -Genel Kurulun çalışma saatleriyle görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine ilişkin 

DYP Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Üzerinde müzakere ettiğimiz Doğru Yol Partisi Grubunun önerisini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Az önce atıp tutanlar nerede şimdi?! 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8. - Başbakan Tansu Çiller'in, temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine ya

pacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1850) 
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BAŞKAN - Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş tezkeresi vardır; oku
tup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in temaslarda bulunmak ve ülkemizin onur konuğu olarak 
Houston Uluslararası Festivalin açılışına katılmak üzere bir heyetle birlikte 15-23 Nisan 1995 ta
rihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı mil
letvekillerinin de katılması uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesi göre, gereğini arz ederim. 
Tansu Çiller. 

Başbakan 

Liste: 

Yılmaz Ovalı 
Salih Sümer 
Mehmet Dönen 

îhsan Saraçlar * 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, KİT'lerce Üretilen Temel Gıda Maddelerinin 
Fiyatlarının İki Yıl Sabit Kalması Hakkında Kanun Teklifinin (2/1326) doğrudan gündeme alınma
sına ilişkin önergesi (4/475) 

BAŞKAN - İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, doğrudan gündeme alınması önerge
leri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

30.1.1995 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kamu Teşebbüslerince Üreti
len Temel Gıda Maddelerinin Fiyatlarımn 2 Yıl Sabit Kalması Hakkında Kanun Teklifi geçen sü
rede görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca, Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli işlemin yapılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

BAŞKAN - Lehte, aleyhte söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

10. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, 2022 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/755) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/476) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5 Temmuz 1993 tarihinde Başkanlığınıza vermiş olduğumuz 2022 sayılı Kanunun 1 inci Mad
desinin Değiştirilerek, 65 Yaşını Doldurmuş Kendisine Kanunen Bakmakla Mükellef Kimsesi Bu
lunmayanların 3 000 Gösterge Rakamının Katsayısıyla Çarpımı Kadar Aylık Sağlanmasına İlişkin 
Kanun Teklifimiz bugüne kadar komisyonda beklemektedir. 
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Teklifimizin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınması 
hususunun gereğini arz ederim. 

ŞevketKazan 

Refah Partisi Grup Başkanvekili 
BAŞKAN-Lehinde söz talebi?.. Yok. 
Aleyhinde?.. Yok. 
Şevket Kazan'ın önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, yazı gönderdik biz. 
BAŞKAN - Efendim, galiba, görmedik, 

Şimdi, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler" kısmına devam ediyoruz. 

Sırasıyla, yarım kalan işlerden devam edeceğiz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) ' ; • • ' . 

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

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

6. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı: 139) 

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

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

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

10.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı: 699) 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 691,71, 82, 139,283, 391, 201, 699 ve 798 sıra sayılı ka
nun tasarı ve teklifleriyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu yetkilileri burada mı? Yok. 
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Görüşmeler ertelenmiştir. / 

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

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

BAŞKAN - 134 ve 66 sıra sayılı kanun tasan ve teklifleriyle ilgili Adalet Komisyonu yetkili
leri burada mı? Yok. 

Görüşmeler ertelenmiştir. 
14. -213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (1) 

BAŞKAN - 813 sıra sayılı bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Geçen birleşimde, 24.üncü maddenin oylanmasında kalmıştık; şimdi, 24 üncü maddeyi oyla

rınıza sunacağım. 
24 üncü maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 119 uncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Vergi tevfıkatının yatırılması 
Madde 119. - 94 üncü madde gereğince yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenler tarafından be

yanname verecekleri süre içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılır. Ancak 94 üncü mad
denin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının da
ğıtılmaması halinde yapılacak vergi tevkifatı; biri beyanname verme süresinde, diğerleri kurumlar 
vergisinin ikinci ve Üçüncü taksitlerinin ödeme süreleri içinde olmak üzere üç eşit taksitte ödenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?:. Yok. 
Önerge yok. 
25 inci maddeyi oylarınıza... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 25 inci 

madde kabul edilmiştir. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Karar yetersayısının aranmasını istedik Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, 5 dakika evvel 150'yi aradım; yani, siz, şimdi 114'ü... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Var mı bu sayı; yok, geri gittiler; gelsinler, otursun

lar burada. 

(1) 813 S. Sayılı Basmayazı 29.3.1995 tarihli 92.nci Birleşik Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN - Ne yapayım, ayaklarını mı kırayım... Dışarı çıktılar işte; gelmiyorlar. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü 

maddesinin 2 nci fıkrasına, "..21,.. ifadesinden sonra gelmek üzere "..23/8,1." ifadesi eklenmiş ve 4 
numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ilk gelir dilimi tutarını 10 ka
tına kadar artırmaya ve tarifenin diğer gelir dilimlerini de ilk dilim tutarının katları şeklinde belir
lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu yetki kullanılmadığı takdirde, tarifenin ilk dilim tutarı hak
kında bu maddenin 3 numaralı fıkrası uygulanır ve tarifenin diğer gelir dilimlerinin tutarları ilk di
limin katları şeklinde yeniden düzenlenir. Vergi tarifesinin gelir dilimlerine karşılık gelen vergi 
oranlarını, her bir dilim için ayrı ayrı veya topluca 10 puana kadar artırmaya veya indirmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Var Sayın Başkan; RP Grubu adına Sayın Şaban Bayrak ko

nuşacak. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Var; niye yok Sayın Başkan; ANAP Grubu adına Sa
yın Selçuk Marüflu konuşacak. 

BAŞKAN - Grupları adına Sayın Şaban Bayrak, Sayın Selçuk Maruflu konuşacaklar. 

Sayın Bayrak, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı vergi kanunu tasarısının 20 nci maddesi üzerinde, Refah Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - 26 ncı maddesi üzerinde... 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) - 26 ncı madde, 20 nci madde olarak geçiyor. 
BAŞKAN - Evet, Hükümetin teklif ettiği metinde 20 nci madde; doğru. 

ŞABAN BAYRAK (Devamla) - Tabiî, tasarının 20 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 
103 üncü maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmektedir. Gelir Vergisi tarifesinin, gelir dilimleri
nin 10 katına kadar artırılabilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Vergi tarifesinin her yıl değiştirilmesi, vergi uygulamasını zorlaştırmaktadır. Mükellef, gele
cek yıl yüzde kaç oranında vergi ödeyeceğini kesin olarak tahmin edemez hale gelmiştir. Ayrıca, 
yabancı sermayenin ülkeye gelmesi için de büyük gayret sarf edilmektedir. Yabancı sermayenin 
Türkiye'ye gelmesi için, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, sanayi ve ticaret odalarından işa-
damlarımızı alarak yurtdışı gezileri yapmaktadır. Neden yapmaktadır; Türkiye'ye yabancı serma
yeyi davet etmektedir. Yabancı sermaye sahibi kuruluşlar, Türkiye'de yüzde kaç oranında vergi 
ödeyeceğini kesin olarak bilememektedir; bundan dolayı da, yabancı sermaye, sizin arzu ettiğiniz 
şekilde Türkiye'ye gelememektedir. Bu bakımdan, Gelir Vergisi oranının her yıl artırılması önlen
melidir. 

Tasarının gerekçesinde de, vergi tarifesinin, gelir dilimlerinin 10 katına kadar artırılabilmesi 
için Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Bu yetki, vergi tarifesinin ilk gelir dilimi tutarının ar
tırılabilmesi, diğer gelir dilimlerinin de, ilk gelir diliminin katları olarak belirlenmesi şeklinde kul
lanılacaktır. 

- 502 -



T.B.M.M. B:113 23 .5 .1995 0 : 1 

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin ilk diliminin oranı yüzde 25'tir. Bu oran, üc
retliler, dar gelirliler ve küçük esnaf için ağır bir orandır. Bu oran, hiç değilse, yüzde 10 veyahut 
da yüzde 15'e indirilmelidir. Tabiî ki, yüzde 10'a veyahut yüzde 15'e indirildiği zaman, vergi ba
kımından bazı kayıplar olacaktır; ancak, vergi adaletine yaklaşmak've ücretliler üzerindeki, esnaf 
üzerindeki ve küçük müteşebbis üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerekmektedir. 

Bugün, asgarî ücret tutan olan 4 175 750 Türk Lirası üzerinden, yüzde 25 oranında, ortalama 
897 356 Türk Lirası vergi alınmaktadır. Ayrıyeten, asgarî ücretten, yüzde 14 oranında, 584 325 
Türk Lirası da SSK primi kesilmektedir. Bu vergi oranı, gelecek yıllar için, gerekirse kademeli ola
rak indirilmelidir; yüzde.20'ye, yüzde 15'e, yüzde 10'a indirilmelidir. Seçim beyannamelerinde 
"asgarî ücretten vergi alınmayacak" denilmesine rağmen, maalesef, görüyoruz ki, asgarî ücretten 
vergi alınması uygulaması devam etmektedir. • 

Değerli arkadaşlar, burada, bir konuya temas etmek istiyorum. Vergi toplamak, millet ve dev
let olmanın temel unsurlarının başında gelmektedir. Devletler, topladıkları adil vergilerle ayakta 
dururlar; yani, vergisiz bir devletin varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Ancak, vergi nasıl top
lanacak, kimden, ne kadar vergi alınacak; hakikaten, bu husus çok önem arz etmektedir. Ayrıyeten, 
toplanan bu vergilerin, nerelerde ve nasıl harcanacağı da, çok önemli bir konudur. 

Geçtiğimiz sene, vergi toplayabilmek için, gazetelere çarşaf çarşaf ilan verildi "ödediğiniz ver
giler faize gitmektedir; işte, ekonomik terör budur" şeklindeki gazete ilanlarını okuduk. Ayrıyeten, 
vergi dairelerinin duvarlarında gördüğümüz bir reklam var; ne diyor: "Vergilendirilmiş Kazanç 
Kutsaldır." Vergi dairelerinin duvarına böyle bir slogan yazılmış. Bu sloganı anlamakta hakikaten 
güçlük çekiyorum. Zinadan, fuhuştan, alkolden, dolandırıcılıktan, yani haram yoldan para kazana
caksınız, devleti dolandıracaksınız, haksız kazanç elde edeceksiniz; ondan sonra da "Vergilendiril
miş Kazanç Kutsaldir" diyeceksiniz! Bunu anlamak, hakikaten zor ve bu yazılar da, halen duvar
larda durmaktadır. 

Yine, vergi deyince, birçok slogan aklımıza geliyor. Hükümetin vergi toplayabilmesi için bir
çok sloganı var. Dinliyoruz bu sloganları "ödediğiniz vergiler tekrardan size okul, hastane, yol ola
rak geri dönecektir" deniliyor. İnceliyoruz, ödediğimiz vergiler hakikaten bize hastane olarak geri 
dönüyor mu; maalesef dönmüyor. Hastanelere bakıyoruz, binlerce insan hastanelerde sıra bekliyor. 
Eğer, çok önemli bir ameliyatsa, bunun yanında önemli bir röntgen çekilecekse, önemli bir rapor 
alınacaksa, bir tahlil raporu alınacaksa, hastalara, 5 ay, 6 ay gibi uzun süreler veriliyor. 

Hastanelerimizin tıbbî donanımının da, maalesef, gerektiği şekilde yapılmadığını görüyoruz; 
ama "topladığımız vergiler, tekrardan size hizmet olarak geri dönecek, hastane olarak geri döne
cek, yol olarak geri dönecek, okul olarak geri dönecek" deniliyor... Değerli arkadaşlar, maalesef, 
bunların geri dönmediğini görüyoruz. 

"Okul olarak geri dönecek" deniliyor... Başka illerden örnek verecek değilim, Ankara'dan ör
nek vermek istiyorum. Ankara'da, şu anda, 250 adet okula ihtiyaç var. Eğer örnek isterseniz, imam-
hatip okullarına bakıyoruz, her sınıfta 70-80 kişi var, talebeler 70-80 kişilik sınıflarda okuyorlar... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Gel, çağdaş okul açalım. 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) - Üniversiteli gençlerimize bakıyoruz, 1 milyon 200 bin üni

versiteli gencimiz imtihana giriyor, bunun karşısında, sadece, 200 bin gencimiz üniversitelere alı
nıyor. Gördüğümüz manzara şudur: Maalesef, ödediğimiz vergiler, vatandaşa okul olarak da geri 
dönmüyor. 

Yine, sloganların birinde "ödediğiniz vergiler, sizlere yol olarak geri dönecektir" deniliyordu. 
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İşte, Kurban Bayramını geride bıraktık. Kurban Bayramı döneminde, yolların bozuk olması, kala
balık olması, yükü kaldıramaması yüzünden 295 vatandaşımız hayatını kaybetti; 2 bin insanımız da 
sakat kaldı; tabiî, bu, sıkıntı verici bir hadisedir. Harcanan paralar yerine gidiyor mu; bunu inceli-

1 yoruz. .. ' • • ' • ' • • . ' ' . • ' : • ;. 

Kayseri'de 1994 yılı içerisinde, köy yolu oİarak sadece 26 kilometrelik yolun asfaltlandığını 
görüyoruz. Oysaki 1994 yılı içerisinde, Kayseri Belediyesinin asfaltladığı yol, 320 kilometredir; 
yani, Kayseri'den Ankara'ya kadar yol asfaltlanmıştır. (RP sıralarından alkışlar) Ama, maalesef, 
Kayseri'de devletin asfaltladığı köy yolu, 26 kilometredir. Kayseri'nin İncesu İlçesinin Küllü, Ta-
hirinli, Karahöyük köylerinin 30 kilometrelik bir yolu var. Bunu, programa aldırmak için yapmış 
olduğumuz çalışmalarda, yetkililere... N 

HACİ FİLİZ (Kırıkkale)-Maddeyle ilgili konuş. 

ŞABAN BAYRAK (Devamla) - Maddeyle ilgili... Maddeyle ilgili... Ödediğimiz vergiler ne
reye gidiyor; bunu söylüyoruz. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Belediyelerin propagandasını mı yapıyorsun burada? 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) - Tabiî, burada, paraların nereye gittiğini gerektiği şekilde söy

lüyoruz. 

Bu köy yollarının asfaltlanması için yapmış olduğumuz çalışmalarda, bize söylenen şuydu: 
"Kayseri'de geçen sene, 26 kilometre yol asfaltlandı. Sizin dediğiniz İncesu İlçesinde, sadece, 30 
kilometrelik bir yolun asfaltlanmasi isteniyor; bunu nasıl programa alalım?" 

Değerli arkadaşlar, eğer, vergiler, hakikaten gerektiği şekilde değerlendirilirse, vatandaşımız 
vergi ödemesini gayet iyi bilir ve vergisini öder; ama, vatandaş, bunu teker teker inceliyor; vergi
lerin yerinde harcanmadığını görüyor, bundan da mustarip oluyor. 

Sözlerime son verirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayrak. -
ANAP Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun! 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli milletvekilleri; görüşülmekte olan ve geçen hafta tamamlayamadığımız 813 sıra sayılı vergi 
yasasının 26 ncı maddesi üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bu
lunuyorum; hepinize, sözlerimin başında, saygılar sunuyorum. 

Benden evvel konuşan hatip arkadaşımızın ifade ettiği şeylerden esinlenerek bir iki cümle söy
lemek istiyorum. Gerçekten, Türkiye'de, trafik terörü, büyük ve kontrol edilemez boyutlara eriş
miştir. Bize, Plan ve Bütçe Komisyonuna, nisan ayı sonu itibariyle gelen yeni Trafik Tasarısı, yu
karıda, sabahtan beri yapılan toplantıda görüşülmektedir. Alt Komisyon üyesi olan arkadaşlarımız, 
bu tasarıya ellerinden gelen katkıyı yapıyorlar. Yalnız, üzüntüm şudur ki, bu tasarı çok daha evvel 
yasalaştırılmalıydı; belki de -sadece, Kurban Bayramında 250'ye yakın vatandaşımız değil, Türki
ye'de yılda 7 bin vatandaşımız hayatını kaybetmektedir- bu yeni yasayla, yeni düzenlemeyle geti
rilecek olan caydırıcı tedbirlerle bu trafik terörü önlenebilirdi. 

Temennim, Plan ve Bütçe Komisyonunun bu çalışmaları bir an önce bitirerek, tasarıyı, Yüce 
Kurulunuza getirmesi ve tüm milletvekillerimizin katkısıyla bu yasanın çıkarılmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel görüşülen; ancak, biraz çabuk bir şekilde kabul edilen 25 
inci madde, aslında, entresan. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Geçti... 
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SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Geçti; ama, şimdi, entresan bir durum var. Burada, Hükü
met, Kurumlar Vergisi ödemesiyle ilgili bir istisna getiriyor; yani, Kurumlar Vergisi ödemesini üç 
taksite bölüyor, Ancak, bildiğiniz gibi, Kurumlar Vergisi bu ayın 20'sine kadar ödenmesi gereken 
bir vergi... Tabiî, zannediyorum ki, kanun hazırlayıcıları, bu yasanmdaha önce yürürlüğe gireceği
ni düşünerek böyle bir maddeyi buraya getirdiler; ama, maalesef, bildiğiniz gibi, ayın 20'si geçti. 
Şimdi, acaba, Maliye Bakanlığı bir önceki maddeyi uygulamak için ne tedbir alacak, bunu merak 
ediyorum. , 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Geçici maddeler var. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Sayın Bakan açıklarsa memnun olacağım. Gerçi, ben bir -
yol göstereyim-

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Var, yolu var. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Sayın Maliye Bakanının taksitlendirme yetkisi var; hatta, 

zannediyorum, defterdarların da var. Belki, o yetkiyi kullanarak, müteşebbislerimizi -bu, ödeye
ceklere; ödeyenlere bilmiyorum ne gibi bir muamele yapılır- bu istisna hükmünden yararlandırma 
imkânı hâsıl olabilir; çünkü, maalesef, ayın 20'si geçmiştir ve bu taksitlendirme de yürürlüğe gir
memiştir. 

Şimdi, bu 26 ncı maddede 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesi
nin ikinci fıkrasının değiştirilmesi öngörülmektedir ve burada "...vergi tarifesinin ilk gelir dilimi tu
tarını 10 katına kadar artırmaya ve tarifenin diğer gelir dilimlerini de ilk dilim tutarının katlan şek-. 
ünde belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bana göre, vergide adaleti sağlama açısından bu tarifeleri düzenlemek 
mümkündür. Bildiğiniz gibi, yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de 34 milyon seçmen olmasına 
karşın 4,5-5 milyon kişi vergi ödemektedir, vergi mükellefidir. Tabiî, buna, memur ve işçi sınıfını 
da katarsak, bu sayı belki 7-7,5 milyona çıkıyor; ama, yine de ödeme miktarı fevkalade az. Bu, ne
den oluyor; hem vergi oranlarının yüksekliğinden hem de vergi denetiminin olmamasından oluyor. 
Vergi denetimini etkinleştirmek, Meclis olarak bizim görevimiz; tabiî, nasıl vergi denetimi yapıla
cağı, nasıl vergi alınacağı konusunu teklif olarak buraya getirmek de Maliye Bakanının görevi. Bu
nu hep söylüyorum; Batı ülkelerinin halkı iki şeyden korkar; bir, polisten korkar; ikincisi de vergi 
ödememekten korkar. Yani, orada, vergi ödememek, hakikaten insana büyük cezalar getirmekte
dir. Bizde ise, vergi ödeyenlere biraz akılsız ve saf olarak bakılır, ki, vergi almak devletin hakkı
dır; ama, nasıl; hep verenler üzerinden mi vergi alınacak... İşte, bizim yaptığımız yıllardan beri bu. 
Devamlı, verenler üzerinden vergi alınır ve Türkiye'de vasıtasız vergiler dediğimiz, esas, kazanan
ların veya vergi vermesi gerekenlerin ödemesi gereken vergilerin toplam vergi hâsılatı içindeki ora
nının, hep, düşük olduğu söylenir. 

Burada, Gelir Vergisi tarifelerinin yanı sıra, kanaatimce, Gelir Vergisi oranlarının düşürülme
si, daha yaygın bir şekle getirilmesi ve hep söylediğimiz vergi adaletinin sağlanması, üzerinde du
rulması gereken esas unsurdur. 

Şunu da söylemek istiyorum: Bu vergi tarifesini, Maliye Bakanının teklifiyle, Bakanlar Kuru
lu düzenlerken veya indirirken -belki burada muhtemel bir seçim dolayısıyla indirmeler de düşü
nülebilir; ancak- vergi oranlarının da, vergi adaletini ve yaygınlığını sağlayacak şekilde yaygınlaş
tırmasında zaruret olduğunu düşünüyorum. 

Değerli milletvekiUleri, değinmek istediğim bir konu da şudur: Bu Hükümetin programında ve 
daha evvelki seçim vaatleri arasında "asgarî ücretin vergi dışı tutulacağı" devamlı olarak söylen-
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misti. Bu, bugüne kadar yapılamamıştır, yapılacağı kanaatinde de değilim; ancak, Sayın Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanına bir mektup yazdım ve bu mektuptan sonra Asgarî Ücret Komisyonu 
toplantıya çağrıldı -kendisi de bana bu mektuptan memnun olduğunu ifade etti- yalnız, bu Asgarî 
Ücret komisyonu, yeterli sıklıkta toplanamıyor; toplanamadığı için, bugün, asgarî ücret çok komik 
rakamlarda kalmıştır. 

Türkiye'nin, yüzde İ60'lar düzeyinde ve şimdi de yüzde 92,4 oranında enflasyonla -kî, yine 
çok yüksek- karşı karşıya kaldığı bir ortamda, asgari ücret 2,5 milyon gibi bir net rakam civarında
dır; bu, fevkalade düşüktür. Denilebilir ki, efendim, kimse asgari ücret almıyor; durum öyle değil. 
Asgarî ücret, birçok yerde, birçok işletmede, birçok müessesede ve belediyede, düzenleyici ve kri
ter mahiyetinde olan bir ücret. O nedenle, benim temennim, bu vergi yasalarında yapılan değişik
liklere paralel olarak, e;ğer mümkünse, asgarî ücretin vergi dışında tutalmasma ilişkin bir düzenle
menin yapılmasıdır ve bir an önce asgarî ücretin tespit edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu ya
pılmadığı takdirde, düşük gelir düzeyinde kalan fakir kitleler, ortadirek ve hayatını güç bela idame 
ettiren kişiler, hakikaten, çok sıkıntı çekeceklerdir ve gazetelerde, bu şekildeki makalelerden veya 
başlıklardan da kurtulmak mümkün olmayacaktır. Bakın, gazetelerde "son on yılda en gaddar Sa
yın Çiller çıktı" ve "son on yılda esnafı, işçiyi, memuru bu kadar ezen bir Başbakana rastlanmadı" 
şeklinde ifadeler çıktı. Eğer, bu düzenlemeleri yapmazsak, vergide adaleti sağlamazsak, vergi tari
felerini adil bir şekilde düzenlemezsek ve hepsinden önemlisi, vergi oranlarını Türkiye'nin şartla
rına göre, yaygınlık getirerek herkesin vergi ödeyeceği şekilde yeni baştan düzenlemezsek, bu ver
gi yasalarının, ne yaparsak yapalım, bir sonuca gitmesi, adaletli olması mümkün değildir. 

Tabiî, burada, benim merak ettiğim son bir husus daha var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Efendim, lütfen, bağlayalım. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Bunlara, belki, ilerideki maddelerde biraz uzunca değineceğim. 
Bu maddeyle ilgili olarak, Anavatan Partisinin görüşlerini bu şekilde ifade etmiş oldum. Söz

lerimin sonunda, Yüce Kurulunuza saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Madde üzerinde başka söz talebi?.. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bir 

açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Engin Güner'in söz talebi var. Kendileri konuştuktan sonra mı, 

yoksa, şimdi mi konuşacaksınız? 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTlLLA (Afyon) - Şimdi de olabilir, daha sonra da olabilir; 

takdir size ait efendim. 
BAŞKAN-Peki, buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ÎSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, kıymetli milletvekili arka
daşlarım; bir defa, şunu açıkyüreklilikle ifade edeyim ki, tahsil edilen vergiler, ülke ihtiyaçlarına 
göre, eh iyi yere sarf edilmektedir. Bunun, kararlı bir şekilde takibi, Maliye Bakanlığı tarafından, 
Yüce Meclisçe çıkarılmış olan bütçe kanunlarıyla yapılmaktadır. 

İkinci husus: Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar olmadığı şekilde, yaygın ve yoğun denetim 
yapıyoruz, bu denetime de devam ediyoruz. Bu konuda bilgi vermek gerekirse, aşağı yukan yirmi 
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aylık bir süre içerisinde yapılan denetimler sonucunda, 135 trilyon liralık matrah farkı bulunmuş ve 
gerekli cezalar da yazılmıştır. Bunun yanı sıra, işte, kayıtdışı ekonomiye bir örnek olmak üzere, yi
ne yapılan yaygın ve yoğun denetimler sonucunda, 35 bin civarında yeni mükellef tespit edilmiş ve 
bunlarda kayda alınmıştır. ^ 

Yine, burada, kanunun gecikmeyle çıkmasından dolayı, bir önergeyle -Sayın Maruflu'nun 
söylediği hususu da düzeltmek suretiyle- mükelleflerimizden düzeltme beyannamesi alacağız ve bu 
şekilde de, kanunumuz olgunlaşmış olacak. 

Arz ederim. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Şahsı adına, Sayın Güner; buyurun. 

ENGÎN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz ya
sa tasarısının 26 ncı maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bu kanun tasarısının daha önce görüşmüş olduğumuz bazı maddeleri gerçekten de yenilikler 
getirmektedir ve bu bakımdan da olumlu olarak karşılamaktayız. Nedir bunlar : Gerçek ve tüzelki
şilere birer vergi numarasının verilmesi. Bu, bütün ileri memleketlerdeki uygulamaya yönelik bir 
davranıştır ve doğrudur. Bunun dışında, Maliye Bakanlığının bilgisayarla donatımı, verginin bilgi
sayarlı çalışmalar sonucu alınması, takip edilmesi, izlenmesi. Bu da son derece yerinde bir karar
dır. Bunlardan daha da önemlisi, kaçakçılık suçuna hapis cezasının getirilmesidir. Bu, gerçekten de 
yapılması gereken bir değişikliktir. Vergi kutsaldır; bu vatandaşlık görevini yerine getirmeyenlerin 
de mutlaka cezalandırılması gerekmektedir. Bu bakımdan, bütün bunlan olumlu hususlar olarak 
kabul etmekteyiz. 

Ancak, şunu da ifade etmek istiyorum : Bu, son bir iki yıl içerisinde önümüze getirilen, yanıl
mıyorsam 4 üncü vergi kanunudur. Vergi verecek mükelleflerin her şeyden önce devlete güvenle
rinin tam olması gerekmektedir. Böyle, bölük pörçük birtakım yasa tasanlanyla, sık sık yeni dü
zenlemelere gidildiği takdirde, vergi mükellefindeki bu güven duygusu büyük ölçüde sarsılmakta
dır. Yapılması gereken şey bellidir; hatalar, eksiklikler bellidir; geçmişte alınan kararlardan doğan 
aksaklıklar ortadadır. Yapılması gereken; derli toplu, tek bir kanunla bütün bu düzenlemeleri yap
maktır; ama, son iki yıldır görmekteyiz ki, bu Hükümet bunu yapmamakta, aklına eseni âdeta bir 
yaz-boz tahtası şeklinde getirmekte; daha bir yıl önce çıkarılan kanundaki aksaklıklar bu önümüz
deki kanun tasarısıyla düzeltilmeye çalışılmaktadır. İşte, yanlış olan da budur. Mükellefte, güveni, 
devlete olan güveni sarsmamak esas olmalıdır. . 

Şimdi, bu, işin bir yönü; diğer yönüne gelince; -ben burada şahsî fikirlerimi ifade etmek üze
re huzurlarınızdayım, bir vatandaş olarak düşünüyorum- şimdi, şu ekonomik koşullarda, ben diye
ceğim ki, bu Hükümet benden daha ne istiyor; yine bir vergi tasarısı... Artık verecek neyim kaldı 
ki bunu istiyor. Bakınız, enflasyon yüzde 100'lerde, işsizlik yüzde 15'e gelmiş; yani, sosyal olay
lara gebe bir durum var; her an sosyal olaylar patlayabilir. Zaten, bunun çok acı örneklerini de, ma
alesef, zaman zaman yaşamaktayız. Eğer, bunlar daha sık tekrarlanmamaktaysa, bunu, Allah'ın lüt-
funa ve Türk Milletinin sağduyusuna bağlamak gerekir. 

Türkiye, hızla fakirleşmekte; 2 620 dolar olan fert başına millî gelir bugün 2 100 dolara düş
müş; yani, 520 dolar fakirleşmişiz. İç borcu biz 88 trilyon olarak bıraktık, bugün bu rakam ne ka
dardır biliyor musunuz: 1 katrilyon... 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)-78... 88 demeyin. 

ENGİN GÜNER (Devamla) - 78 trilyon, 1 katrilyona yaklaşmıştır. Yine dış borç, 47 milyar 
dolarken, 65 milyar dolar bugün ve bakınız, ekonomik büyüme ne hale gelmiş, -önümde tablo var-
1990 yılında yüzde 9,2 olan, artı yüzde 9,2 olan büyüme, şimdi eksi 6,1. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, 1 dakika vereyim... : 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Yani, yüzde 9,2 büyüyen Türkiye, artık yüzde 1-2 bile büyümek şöyle dursun, küçülmekte, 

hem de yüzde 6,1oranında küçülmekte. 

Şimdi, durum böyleyken, bu vergi tasarısını getirdiğinizde, hangi ekonomik koşullarda, hangi 
şartlarda getiriyorsunuz ve vatandaştan daha ne istiyorsunuz; yani, emeklinin durumu ortada, işçi
nin, memurun durumu ortada, çiftçinin durumu ortada; yeni bir vergi kanunu tasarısı geliyor, ver
gi vermesi gerekenlerden -vergi adaletini sağlayıcı mahiyette- vergi alınmasını tek bir kanunla dü
zenlemek varken; böyle, zaman zaman, bölük pörçük, akla estikçe, parça parça, perakende usuller
le bu işleri düzenlemek, her şeyden önce, devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor, Hükümetin istikrarlı bir 
politika izlediği izlenimini, mâalesef, vatandaşa vermiyor, vergi mükelleflerinin de devlete olan gü
venini zayıflatıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu bakımdan, bu yasa tasarısı, birtakım olumlu hususları ihtiva etmekle beraber, işin esasına 

ilişkin olarak gördüğüm mahzurları burada sizlere arz etmekte yarar gördüm. Bu duygularla hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 
26 ncı madde üzerinde başka söz talebi yoktur. -

Madde üzerinde... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, yüksek müsaadenizle, gör
düğüm lüzum üzerine, bir açıklama yapmak istiyorum. 

Şimdi, getirdiğimiz tasarının ismi vergi kanunu tasarısıdır. Yalnız, burada, özellikle şuna dik
kat çekmek istiyorum: Bu, vergi yükü getirmiyor; tamamen iyileştirici, bu arada, vergi kayıp ve ka
çağını önleyici, vergide sahtekârlık yapanlara ağır cezalar getirici bir tasarıdır; ayrıca da, ülkemiz
de sosyal bir yara olan kumarhanelerin vergilendirilmesini getiriyor; yani, burada önemli hususlar
dan bir tanesi, kumarhanelerin vergilendirilmesi, diğeri de, sahte belge veren, fatura kesen, mükel
lef dahi olmayan kişilerin, bu yaptıkları hareketten dolayı hapis cezasıyla cezalandınlmasıdır. Bu 
vergi kanunu tasarısı ek yük getirmemektedir, bu söylediğim hususları getirmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Madde üzerinde başka söz talebi yoktur. 
Önerge yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 27. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 35 inci maddesinin 
2 numaralı fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir. 

"h) 11 ve daha yukarı yaşta olan bir taşıtla münhasıran nakliyecilik faaliyetinde bulunan mü
kellefler hakkında, faaliyetin ifa edildiği yöreler itibariyle hayat standardı temel gösterge tutan % 
50 indirimli olarak uygulanır." 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Süleyman Hatinoğlu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüşülmekte olan tasanmn 27 nci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunu
yorum; Yüce Meclise saygılarımı sunanm. 

Doğruları daima yanlış yapmakta ve yanlışları da doğru yapmakta maharetli olan bir İktida
rın getirmiş olduğu vergi tasansını görüşüyoruz; yalnız burada, şimdi, doğruyu yapıyorsunuz, yan
lış yapmıyorsunuz; çünkü, bu tasanyı önce bir bozdunuz, yapılmış olan doğrulan yanlış yaptınız 
ve bunun için de Plan ve Bütçe Komisyonunda bir hayli mücadelemiz oldu; Sayın Bakan, o zaman 
yaptığı icraatın doğru olduğunu iddia ediyordu; ama, aradan bir yıl geçtikten sonra -takdiri ilahi di
yelim- yine önümüze geldi, şimdi yavaş yavaş o yanlışlardan dönmeye başladılar. Sayın Bakan, si
zi tebrik ediyorum; yanlıştan dönmenin bir fazilet olduğunu netice itibariyle idrak ediyorsunuz. 

Tabiî, bu maddede, şoför esnafına kolaylıklar getiriliyor; 11 yaşından daha yaşlı araçlara, yö
reler itibariyle ve hayat standardı temel gösterge tutularak yüzde 50 indirim yapılmakta. Sayın Ba
kan, bunda da haklısınız; çünkü, bugünkü Hükümetin ekonomik programına göre, şoför esnafının 
yeni araç alması artık hayal oldu; onu geç!.. 

Ne yapacağız; eskileri toplayacağız. Zaten, kazancının yarısını tamirciler alacak, yarısını da 
vergi olarak verirse, kendisi ne yiyecek; onun için, yüzde 50 indirim yapmanız gayet doğaldır. Çün
kü, vatandaşın, yeni bir araç alma şansı zaten olmadığı için, eğer, bu maddede Hükümetin gerçek
ten samimi bir düşüncesi varsa -tabiî bu kadarına da şükrediyoruz- şoför esnafı zaten zor geçiniyor, 
hayat standardını sıfır yaştan itibaren uygulasanız ne olurdu; hiç olmazsa, daha yararlı olurdu, bü
tün şoförler istifade ederdi düşüncesini taşımaktayım. 

Değerli arkadaşlar, vatandaşın devletine karşı bazı sorumluluklan vardır; bunlardan biri de 
vergidir. Vergi, elbette ki, bir ülkenin temel kaynağıdır. Bunu, hiçbir siyasî iktidar veyahut da muha
lefet küçümseyemez. Hepimiz, bunun doğrusunu yapmak mecburiyetindeyiz; ancak, tabiî ki, bu doğ
ruyu yaparken, vatandaş ne kazanıyor, vatandaşın geliri nedir, bunu da dikkate almamız gerekir. 

Daha önceki genel vergi paketlerini çıkanrken -çok söylediniz- bu Hükümetin ana hedeflerin
den biri de "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız" idi; siz, çok kazanandan hiç ver
gi almadınız... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) -Aldık... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Almadınız Sayın Bakan; siz, iyi biliyorsunuz, sizin 
kabinedeki döneminize rastlıyor. Bugünkü gazetelere bakın; Bursa'ya bakın... 

AHMET KABİL (Rize) - Ona hudutsuz vergi affı geldi... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Bak, nasıl çıktı kokusuL.İktidarın milletvekili ver
gi kaçırıyor, millet size nasıl güvenecek?!. Ha, vergi affını getirdiniz, ona uydurdunuz; fakat "ada
let mülkün temelidir" sözünü Türk adaleti bir kez daha ispatlamış oldu ve bu yanlışlığı -her ne ka-
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dar, kanunda bazı oynamalar yaptınızsa dahi, yine mavaffak olamadınız- Türk adaleti yakalamış olr 

du. Türk adaletine güvenimizin sonsuz olduğunu bir kez daha bu kürsüden teyit etmek istiyorum. 
Hükümetin bir milletvekilinin -o dönemlerde, İktidarın Hükümet üyeliğini yapmış olan bir in

sanın- vergi kaçakçısı olarak ortaya çıkması kadar gülünç bir şey herhalde yoktur. O milletvekili 
arkadaşın eğer gerçekten böyle bir suçu, günahı yoksa, bence, ya savunmasını bu kürsüden yapma
lıdır veya Türk Milletini aydınlatmalıdır. 

AHMET KABİL (Rize) - istifa etmelidir, istifa... 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) - Şimdi, düşünüyorum -ben, bir vatandaş olsam- mil
letvekili olarak, millet adına, Büyük Millet Meclisinde temsil eden bir adam vergi kaçınyorsa, köy
deki Mehmet efendi, bakkal Ahmet efendi size niye vergi ödesin... Ben de ödemem; niye ödeye-
yimya... 

Değerli arkadaşlar, vatandaşın ödevlerinden biri vergi vermek dedik, vergi mevzuatı bu şekil
de perişan olmuş bir durumda... Milleti kandırmak için her türlü vaatlerde bulundunuz, şimdi de, 
bazı tamiratlarla bu işi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Tabiî ki, vatandaşın ödevlerinden biri vergi ver
mek, bir diğeri de askerlik. Ne yaptık şimdi; önce, vergide aflar çıkardık, sonra, ilaveler yaptık, ol
madı, yine yaptık, değiştirdik, yanlış yaptık, doğru yapmaya çalışıyoruz... Geçmiş kanunları oku
sanız, inanın ki Hükümet olarak doğruları bulacaksınız, yeni bir şey için kafanızı yormayın. Bu Hü
kümet arşivleri araştırsın, incelesin, hakikaten doğruyu bulacaktır; işte, o zaman doğru yolu belki 
bulursunuz; şu andaki partinin adıyla doğru yol bulunmaz... Burada yanlışlıklar yapıyorsunuz. 

Diğer taraftan, tabiî ki, bir ülkede verginin tam olarak Ödenmesi için, vatandaşın güveni çok 
önemlidir. Vatandaş, Hükümetine, devletine, milletine ve Meclisine güvenmelidir. Bakın, Meclis
teki vergi kaçırıyor. 

Öteki taraftan, vatandaşın ikinci bir görevi de askerliktir. Şimdi, Cumhurbaşkanının yeğeni as
kerden kaçıyorsa; köydeki Mehmet efendinin çocuğu Hakkâri-Yüksekova'da niye nöbet bekliyor 
ki... Cumhurbaşkanının yeğeni daha mı kıymetli!.. Değerli arkadaşlar, hepimizin görevidir; ama, 
bu memlekette hepimizin samimi olması gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, benim oğlum şu anda askerdir ve Kıbrıs'ta, Rum hududunda nöbet 
bekliyor; hiçbir şey de yapmadım, kurasını çekti, oraya gitti. Bu, görevidir. Benim oğlum orada iki 
aydır askerlik görevini yapıyor; Cumhurbaşkanının oğlu da gelsin... Başbakanın oğlu, Marmaris'te 
öyle askerlik yapamaz; böyle bir hakkı yoktur. O zaman, ben, vergimi de doğru dürüst vermem, as
kerliğin de kaçak noktalarını ararım. Önce büyüklerin çocukları askerliğini yapacak... Sayın Baş
bakanın oğlu da güneydoğuya gidecekti, niye gitmedi, gitseydi ya; nöbete mi göndereceklerdi; hayır. 

AHMET KABİL (Rize) - Yalıya yakın diye Beykoz'a gitti. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan, bütün bunları 

bıraktı. Biz, daha önce vergi kanunlarına da bir hayli ilgi gösterdik. Gerek vergi kanun tasarıları
nın kanunlaşmasında, gerek özelleştirme temel kanunu tasarılarının kanunlaşmasında, gerekse 
PTT'nin T'sinin çıkmasında ve gerekse Gümrük Birliğiyle ilgili yirmiiki yıllık çalışmanın netice-
sindeki kanunların tümünde destek verdik. Bir kere, özelleştirmeye ilişkin kanun tasarısının 40 
maddesini Plan ve Bütçe Komisyonunda değiştirdiğimizi Sayın Hükümet çok iyi biliyor; Anavatan 
Partisinin önergeleriyle değiştirildi ve burada da biz destek verdik; ama, hâlâ "Anavatan Partisi bi
ze destek vermiyor" diyorsunuz. Bu, nankörlük olur. Ondan sonra da, "gelin de burada destek ve
rin" diye nasıl diyebiliyorsunuz; nasıl diyebilirsiniz ki "gelin burada engel olmayın..." Biz, işte, si
zin samimiyetinize inanmadığımız için, bu Hükümete güvenmediğimiz için, bazı kanunlar çıktığı 
takdirde de yanlış kullanacağınıza inanmaktayım. 
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İRFETTİN AKAR (Muğla) - Kanunlara da mı inanmıyorsunuz? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Zaten, kanunlan yanlış yapıyorsunuz; işte, bugün, 
yanlış yaptığınız kanunun doğrusunu yapmak için gayret sarf ediyoruz; yaptığımız başka bir şey 
yok. 

Değerli arkadaşlar, geçmişteki Anavatan Partisine iftira atmaktan, suçlamaktan vazgeçin. 
Eğer, siz, samimiyseniz, Hükümet olarak kanun çıkarmanız gerekiyor. Kanunlan çıkaramıyorsa-
nız, sizin, bu milleti idare etmeye, bu milleti yönetmeye de hakkınız yok. "247 milletvekilimiz var 
"diyorsunuz, koalisyon olarak övünüyorsunuz; nerede?!. Şu anda yaklaşık 20 kişi var. Karar yeter
sayısının aranmasını istiyoruz; Sayın Başkan, vaziyeti idare ediyor. Belki, bu kanunu ben çıkarırım 
da, bunun altına imzayı ben koyarım; mimarı olurum diyor. 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, öyle bir maksadımız olmaz. Yapmayız da. 
Şimdi istersiniz, ararız. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sen, bu kanun tasarısının aleyhinde konuşamazsın. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Karar yetersayısının aranmasını istemek tabiî ki, 
* muhalefet olarak benim hakkım; ancak, ben bu maddenin doğru olduğuna inanıyorum; bu madde

yi destekliyorum. Yalnız, ne çıkardığınızı, ne yaptığınızı sizin milletvekilleriniz bilsin. 

Bugün gazetenin,biri tenkit ediyor "milletvekilleri, oylama sırasında, dışarıdan, Genel Kurula 
eli havada giriyor; neye oy verdiğini bilmiyor" diyor... Bu, Meclis için yüzkarası bir olaydır. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Dışarıda televizyonlar var; ne konuşulduğunu oradan da takip edi
yoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, eğer bu gibi olaylarda samimi 

iseniz, gelin, önce oturalım, konuşalım. Öyle, kürsüde mikrofonu ele geçirip de "Anavatan Partisi 
döneminde şu kadar kanun çıkmadı, şu kadar tatil yapıldı" diyerek, bunlara sığınarak, siz, kendi İk
tidarınızın parlaklığını ve güzelliğini ortaya koyamazsınız. Bu ülke sadece sizin değil, hepimizin
dir. Siz, şu anda emmanetçisiniz ve gitmek üzeresiniz... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Bizim misyonumuz 1946'dan beri geliyor. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - ...Onun için, sizin çıkaracağınız hiçbir kanunu uy
gulama imkânınız da yoktur. 

Bu nedenle, gelecek olan hükümetler için, bu kanun tasarısının hayırlı uğurlu olmasını diliyor; 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Abdüllatif Şener, buyurun. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
813 sıra sayılı kanun tasarısı, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin bir tasarıdır. 
Barada, maddeler üzerindeki müzakerelerimizi sürdürmekteyiz, zaman zaman hatiplerin, madde 
kapsamı dışına kaymış olduklarını da müşahade etmekteyiz, 

Doğrusu, biraz önce konuşan sayın arkadaşımızın, kimin oğlunun nerede askerlik yaptığı ile 
ilgili ifadelerini, bu madde bağlamında pek anlamlandırabilmiş değilim. Sayın Başbakanın oğlu-
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nun, yalısının karşısında askerlik yapması... Sayın Hatinoğlu "Benim oğlum da askerde" deyince 
zannetim ki, Şırnak'ta, Hakkâri'de askerlik yapıyor; ama "Kıbrıs'ta askerlik yapıyor" diye dile ge
tirince ... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Rum hududunda askerlik yapıyor... Rum hududunda 
nöbet tutuyor... Gönderseler oraya da gidecekti..* 

ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, buradaki müzakereleri Anadolu-
nun her tarafındaki vatandaşlarımız izliyorlar. Güneydoğuda bir terör ortamı yaşanırken, güneydo
ğuda şehit olanlar İç Anadolu'ya, Karadeniz Bölgesine, Ege Bölgesine ve diğer bölgelerimize her 
gün gelirken, çocukları Şırnak'ta, Hakkâri'de askerlik yapanlar merak ediyorlar ve "milletvekille
rinin, Başbakanın, bakanların çocukları nerede askerlik yapıyorlar" diye zaten soruyorlar. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Başbakanın oğlu yatta askerlik yapıyor. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Onun için, Kıbrıs'ta veya bir başka yerde askerlik yapı
yor diye, kendi üzerinde olumsuz bir tablo var gibi olayları takdim etmenin yerinde olduğu kana
atinde değilim. 

ı 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - O, senin fikrin... Refahın fikri... Onu muhafaza et, 

kendine sakla... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bizim yakınlarımızdan da asker olanlar var. 
Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz tasarının 27 rici maddesi, hayat standardı gös-

tergeleriyle ilgilidir. Bildiğimiz gibi, hayat standardı, Gelir Vergisi Kanununa yerleştirilmiş vergi 
güvenlik önlemlerinden biridir; yani, Gelir Vergisi matrahının tespitinde esas alınan göstergelerden 
biridir. Ancak, hayat standardı esasının, doğrudan doğruya Gelir Vergisiyle bağdaşabildiğini söy
leyebilmek, düşünebilmek mümkün değildir. 

Burada, her ne kadar, hayat standardı göstergelerinde mükellef lehine bir iyileştirme yapıl
makta ise de, aslında, Gelir Vergisi tartışılırken, hayat standardı göstergelerinin topyekûn eleştiril
mesi ve bu yapı içerisindeki yerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Bildiğimiz gibi, bugün, Türk vergi sistemi içerisinde, en fazla tahsilatı yaptığımız, kamuya en 
fazla gelir sağlayan vergi türü, Gelir Vergisidir. 1995 bütçesinde de, 299 trilyon liralık bir Gelir 
Vergisi tahsilatı öngörülmektedir. Yani, bugün, uygulamada bulunan vergilerimiz içerisinde, fiskal 
fonksiyonları bakımından, devlete gelir sağlama fonksiyonu bakımından en önemli vergi, Gelir 
Vergisidir. Ancak "Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların sa
fî tutarıdır" diye bir tanım, kanunun başında yer almış olmakla birlikte, Gelir Vergisi sistemi, bü
tünüyle, bu tanımın dışında bir mekanizmaya sahiptir. Aslında, doğrudan doğruya, gelirin vergilen
dirilmesi gerekirken, Gelir Vergisi Kanununun 116 ncı maddesine yerleştirilen hayat standardı gös-
tergeleriyle, Gelir Vergisi, mükellefellerin yıllık safi gelirlerinden alınan bir vergi olmaktan çıkmış 
ve mükelleflerin servetinden ve servete ait bazı göstergelerinden alınan bir vergi haline dönüşmüş
tür. Biı, Gelir Vergisinin mantığına aykırıdır, işleyişine aykırıdır ve doğrudan doğruya vergi adale
tine de aykırıdır; çünkü, belli bir takvim yılı içerisinde çok az kazanan bir mükellef, hayat standar
dı sebebiyle çok yüksek vergiler ödemektedir. Hatta, belli bir takvim yılı içerisinde zarar eden, za
rar ettiği için iflas eden ve dükkânını kapatan esnaf dahi, hayat standardına göre asgari bir vergi 
ödeme yükümlülüğü altında tutulmaktadır. Bu, gerçekten, bir taraftan vergi adaletine aykırı, çok 
kazanandan çok vergi alma, az kazanandan az vergi alma temel prensibine aykırı; diğer taraftan da, 
Gelir Vergisinin mantığına ve anlamına aykırı bir durumdur. Eğer, hayat standardına göre vergi alı-
nacaksa ve bu vergide temel mekanizmalardan biri de bu olacaksa, verginin adını değiştirmek ge
rekebilir. 
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Görüşmekte olduğumuz tasarının 27 nci maddesiyle, bu hayat standardı göstergelerinde, mü
kellef lehine olumlu bir değişiklik yapılmaktadır. Bildiğimiz gibi, nakliyecilik yapanların sahip ol
dukları taşıt, nakliye aracı, modeli ne olursa olsun, aynı miktar, aynı değer üzerinden hayat stan
dardına tabi tutulmakta ve bu mükelleflerden aynı vergi tahsil edilmektedir. Yeni, son model, şe
hirlerarası nakliye yapan bir araca sahip olan nakliyeci ile, köylere taşımacılık yapan ve 15 yıllık 
hurda bir arabaya sahip olan mükellef, eşit vergileri, hayat standardı esasına göre ödemektedir. Bu, 
gerçekten, vergi adaletine aykırı, Gelir Vergisi temel prensiplerine aykırı bir durumdur. 

Vergi adaletine böylesine aykırı haksız bir durumu izale edebilme düşünceleriyle bu maddede 
bir değişiklik yapılmıştır; yapılan değişikliğe göre de, eğer, ilgili nakliyeci ve şoför esnafı/münha
sıran nakliyecilik faaliyetinde bulunuyorsa ve elindeki taşıt da 11 yaşından daha yukarı ise, hayat 
standardı göstergesi, bu mükellef hakkında yüzde 50 indirimli uygulanmaktadır. Yüzde 50 indirim
li bu uygulama, gerçekten ödeme gücü zayıf olan, elindeki, modeli eski, yıpranmış taşıtlarla hayat 
mücadelesi vermeye çalışan şoför esnafı açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir; 
ancak, yine de 11 yaşından daha yukarı yaşta taşıta sahip olanlar, 11 yaşından daha aşağı yaşta ta
şıta sahip olanlar gibi, 11 yaş sınırının verilmiş olması da, vergi adaletini sağlama açısından yeter
li olduğu düşünülemez. Bunun, daha esnek, daha elastiki ve mükellef lehine olabilecek tarzda da
ha makul düzenlemelere ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 

Bununla birlikte, her şeyden önce, bu maddede, mükellef lehine iyiniyetlî'bir düşünce bulun
duğu için desteklediğimizi ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Meclisi, televizyonsuz, naklen yayınsız ve geriden takip edenler, zabıt

lardan takip eder; ama, şu anda herkes evinde naklen yayını takip ediyor. Sayın Başol, yeni İçtü
zük yapılırken, zannederim, bu, televizyonlu Meclis çalışmalarına bazı noktaların eklenmesi lazım. 
Gazeteler, milletvekilleri için her şeyi yazabilir. Zaten, bu çatı göçerse, bizimle onların başına gö
çer. Bunun başka şekli yoktur. Yazarken de dikkatli olmaları lazım. Şu anda görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısını, Hükümet, 14 Martta Meclise sevk etmiş ve Plan ve Bütçe Komisyonunda 
uzun müzakereleri olmuş; 28 Martta, Plan ve Bütçe Komisyonu, raporunu Meclise sunmuştur. Bu
gün 23 Mayıs; yani, bir milletvekili, 14 Marttan bugüne kadar, bu kanun tasarısının bütün müzake
resine ve içinde yazılanlara vâkıftır; kapıdan girerken öğrenmiş değil, elini kaldırmış değil. 

Milletvekillerini, evvela, ağırlığıyla biz ortaya çıkaracağız; hafifliğimle değil.- Bir milletvekili, 
bu kanun tasarısı üzerinde, birbuçuk aydan beri bilgi sahibidir; zili çaldığım zaman, girerken, han
gi maddeye, ne oy vereceğine kararlıdır. 

Bunu, böylece belirtmek isterim; çünkü, bu canlı yayının, Meclis çalışmalarına büyük tesiri 
vardır; bu izahlara, Başkanlık, girmeye mecburdur. 

Madde üzerinde müzakereler tamamlanmıştır. 
İki önerge vardır; onları, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Kadri Güçlü Ali Eser 
Bursa Bursa Samsun . ' -

Hacı Filiz İsmail Kalkandelen 
Kırıkkale Kocaeli 
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MADDE 27.- 31. 12. 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci mad
desinin iki numaralı fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir. 

h- U ve daha yukarı yaşta olan bir taşıtla münhasıran nakliyecilik faaliyetlerinde bulunan mü
kellefler hakkında, faaliyetin ifa ettiği yöreler itibariyle hayat standardı temel gösterge tutarını yüz
de 75'e kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu yetki, taşıtların yaşlarına göre gruplandınlarak, farklı oranlar uygulanmak suretiyle de kul
lanılabilir. 

ı- Ticarî ve meslekî kazanç sahiplerinin tedavi maksadıyla yapacağı yurtdışı seyahatler ile, bir 
defaya mahsus olmak üzere yapılan hac seyahatleri için hayat standardı ilave göstergeleri uygulan
maz. 

Şu kadar ki, tedavi maksadıyla yapılan seyahatlerin ilgili sağlık kurullarından alınacak rapor
larla tevsik edilmesi şarttır. 

Gerekçe: Nakliyecilik yapan mükelleflerde, taşıtların yaşlarına göre hayat standardı temel gös
terge tutarının yüzde 75'e kadar indirilebilmesine Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Ayrıca, tedavi amaçlı yurtdışı seyahatler ile hac seyahatleri hayat standardı kapsamı dışında 
tutulmaktadır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesinin iki numara
lı fıkrasına aşağıdaki (h) bendinin "11 yaş ve yukarıdaki taşıtlara hayat standardı temel göstergesi 
yüzde 50 olarak uygulanır" ibaresinden sonra gelmek üzere "bir araçtan, yaşına bakmaksızın yal
nız bir hayat standardı vergisi tahsil edilir" şeklinde ilave yapılmasını arz ederiz. 

Abbas İnceayan Refik Arslan İsmail Sancak 

Bolu Kastamonu İstanbul 

NecmiHoşver Kadri Güçlü M. Rauf Ertekin 
Bolu .- Bursa Kütahya 

H.İbrahim Özsoy Kadir Bozkurt 

Afyon Sinop 

BAŞKAN - Şimdi, aykırılık derecesine göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. -

Turhan Tayan 
Bursa 

ve arkadaşları 
Madde 27-31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesi

nin iki numaralı fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bendleri eklenmiştir. 

h - 11 ve daha yukarı yaşta olan bir taşıtla münhasıran nakliyecilik faaliyetinde bulunan mü
kellefler hakkında faaliyetin ifa ettiği yöreler itibariyle, hayat standardı temel gösterge tutarını yüz
de 75'e kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Bu yetki, taşıtların yaşlarına göre gruplandırılarak farklı oranlar uygulanmak suretiyle de kul
lanılabilir.. 

ı - Ticarî ve meslekî kazanç sahiplerinin tedavi maksadıyla yapacakları yurtdışı seyahatler ile, 
bir defaya mahsus olarak yapılan hac seyahatleri için hayat standardı ilave göstergeleri uygulan
maz. Şu kadar ki, tedavi maksadıyla yapılan seyahatlerin ilgili sağlık kurullarından alınacak rapor
larla tevsik edilmesi şarttır. 

Gerekçe: Nakliyecilik yapan mükelleflerde taşıtların yaşlarına göre, hayat standardı temel gös
terge tutarının yüzde 75'e kadar indirilebilmesine Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Ayrıca, tedavi amacıyla yurtdışı seyahatler ile hac seyahatlan hayat standardı kapsamı dışın
da tutulmaktadır. 

BAŞKAN - Okunan bu önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Çoğunluğu
muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeye, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılamıyor. Hükümet, katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının aşağıdaki (h) bendinin "11 yaş ve yukarıdaki taşıtlar hayat standardı temel göstergesi 
yüzde 50 olarak uygulanır" ibaresinden sonra gelmek üzere "bir araçtan, yaşına bakmaksızın yal
nız bir hayat standardı vergisi tahsil edilir" şeklinde ilave yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abbas İnceayan 
Bolu 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılamıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde, Sayın Abbas İnceayan; buyurun efendim. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anadolu'nun birçokilin-

de, nakliyecilik sektörüyle uğraşanlardan gelen şikâyetler üzerine, ilgili kanun maddesine bir fıkra 
eklenmesine ilişkin üzerine bir önerge verdim. Bu önergeyi vermekteki amacım şudur: Bir kamyo
nun sahibi beş kişiyse, bu beş kişiye ayrı hayat standardı göstergesi uygulanıyor. Bu beş kişiye uy
gulanan beş ayrı hayat standardı göstergesinden dolayı, nakliyecilerimiz mağdur durumdadır. Şu 
anda müzakere edilmekte olan maddede, bu durumu düzeltme imkânı vardır. Verilen önerge, taşıt 
sahiplerinden yalnız birisi için, bir hayat standardı vergisi tahakkuk edilmesiyle ilgili önergedir. 

Eğer, Yüce Heyet olarak, vermiş olduğum önergeyi desteklerseniz, bütün nakliyecilerimizin 
bu sıkıntısını gidermiş olacağız. 
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Verdiğim önergenin desteklenmesini, bütün milletvekili arkadaşlarımdan talep ediyorum; he
pinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım müsaade eder misiniz. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MAÜYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Bu önergenin yazılış şekli, mevzuata ve ka

nun tekniğine aykırıdır; uygulama güçlüğü olabilir. O sebeple bu önergeye karşı görüş belirtiyo
rum. 

Arz ederim. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, önergenin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, sadece önerge sahibinin söz hakkı vardır. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz efen

dim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, incelemek için önergeyi mi istiyor? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Efendim, bu önergenin, uygulanması bakı

mından, kanun tekniği ve mevzuata uygun şekilde ele alınıp, yeniden yazılma imkânı olursa, biz, 
onu... 

BAŞKAN - Efendim, ben, onu şöyle anlıyorum: Önergeyi görmek istiyorsunuz, göndereyim, 
bir bakın. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Olur Başkanım. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, usul hakkında görüş belirtmek istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, önergeyi gönderiyorum. Orada, istişare imkânı doğuyor. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Zabıtlara geçmesi bakımından bir hususu yerimden arz 

etmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Bakan, Hükümet, bu önergeye esas açısından kar

şı değil; sadece, yazılış açısından... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Evet. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz de karşı değiliz. Bu 
nedenle, bu önerge düzeltilebilir, yeniden kaleme alınabilir; önergeyi düzeltelim efendim. 

BAŞKAN - Ben de o kolaylığı sağlamak istedim efendim. -

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA(Afyon) - Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz. 

.BAŞKAN-Buyurun. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA(Afyon) - Verilen önergede, "Bir araçtan yaşına bakıl

maksızın yalnız bir hayat standardı vergisi tahsil edilir" cümlesi Çıkarılmak suretiyle "bir taşıta bir
den fazla ortak bulunması halinde, temel gösterge tutarı bir defa uygulanır" şeklinde bir düzeltme 
yapıldığı takdirde, Bakanlık olarak, Hükümet olarak katılıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Efendim, önerge sahibi de, Sayın Bakanın izahı yolunda önergesini düzeltiyor. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bu önergeye biz de katılıyoruz. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, burada bir teklifim var, müsaade ederseniz arz 
etmek istiyorum: Bu teklif, bir taşıtın birden fazla sahibi olması halinde her birine ayn ayrı tahak
kuk ettirilen hayat standardı vergisinin ağır olması sebebiyle bunu hafifletmek için getirilmiş yerin
de bir tekliftir. Ancak, aynı şekilde birden fazla ortağı olan dükkânlar var, bunlar için de bunu getir
mek lazım. Çünkü, genel biçim olarak bu daha ahenkli olur. 10 dakika ara verilsin, müzakere edil
sin. Abbas Beyin teklifine katılıyoruz. Ben bunu da hatırlatmak isterim. Sırf bu yüzden, küçük es
naf, ortaklığını, limitet şirkete döndürme ve hizmete girme zorunda kalıyor. Bu hususu da dik
katinize arz ediyorum. 

BAŞKAN - Anlıyorum efendim, siz, bir önkonuşmâ yaptınız. Bu maddeyle ilgili değil. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Efendim, uygun görürseniz 10 dakika ara ver
ilim ve bunu, Komisyonla müzakere edelim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 18.40'ta toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.25 

m 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 113 Üncü Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
14. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın înceayan'ın vermiş olduğu önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
Efendim, bu konuda gerekli teknik çalışmayı yaptık. Kanunlarda, bu maddenin kabulü halin

de, uygulamada güçlük çıkacağı ve diğer maddelerle çelişeceği kanaatine vardık. Ayrıca, biraz ev
vel Genel Kurulumuzun kabul ettiği önergeyle, 11 ve daha yukarı yaşta olan bir taşıtla münhasıran 
nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükellefler hakkında, faaliyetin ifa edildiği yöreler itibariyle ha
yat standardı temel gösterge tutarını yüzde 75'e kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir; bu ko
nuda yetki almış bulunuyoruz. Esnafımızın durumunu bildiğimiz için... 

BAŞKAN - Bu yetki içerisinde mi mütalaa edeceğiz diyorsunuz? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Bu yetki içerisinde gerekli çalışmaları yapa

cağız. Ayrıca, bu işin teknik altyapısını da oluşturmamız gerekiyor. Bu çalışmadan sonra, ileride 
çıkaracağımız bir kanunla bunu yapabileceğimiz gibi, bir de, bu şekilde önergeyi kabul ettiğimiz 
takdirde Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı hareket etmekle karşı karşıya kalıyoruz. Diğer vergi mü
kelleflerimizi de dahil etmek imkânı şu anda yok. O sebeple de, ileride hazırlık yapmak ve bunu 
Yüce Meclise getirmek üzere, bu önergeye karşı olduğumuzu ifade ediyorum. -

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakanı dinlediniz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
FAİK ALTUN (Antalya) - Anlaşılmadı Sayın Başkan... Ne kabul ediliyor?!. 
BAŞKAN - Sayın İnceayan bir önerge verdi; önergeyi düzeltelim diye ara verdim; Sayın Ma

liye Bakanı da konuyu izah etti... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - "Önergeyi kabul edenler" demiştiniz! 
BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (RP ve 

ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, bu madde üzerinde verilmiş iki ayrı önergeyi kabul ettiniz. Şimdi, öner

gelere uygun, düzgün bir madde yapmak için, önergeleri Komisyona gönderiyorum ve 27 nci mad
deyi, redaksiyonu yapıldıktan sonra, akşam oturumunda okutup, oylatacağım. 

Şimdi, 20.30'da toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 18.43 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

i @ • • 

BAŞKAN - 113 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

14. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
27 nci maddenin müzakeresini tamamlamıştık. 27 nci madde üzerinde iki önerge vardı; Öner

geleri okuttum ve oyladım. 
27 nci maddeyi, kabul ettiğiniz iki önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Karar yetersayısının aranmasını istemiştik Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN - Efendim, siz, birinci oylamadan sonra karar yetersayısının aranmasını istediniz. 

Bir şey geçmiş değildir; 28 inci maddede uygularız. 
Şimdi, herkes yerine bir otursun; sürtüşe sürtüşe ne madde çıkar ne kanun çıkar. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 28. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici mad

deler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 42. - Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 4 numaralı bendinin bu 

Kanunla değişmeden önceki hükmü uyarınca, 1.1.1994 tarihinden itibaren gerçek usule alınmış 
olan mükelleflerden 31.12.1994 tarihi itibariyle götürü usule tabi olmaya ilişkin şartları topluca ta
şıyanlar; bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi daire
sine yazılı olarak müracaat ederek bu tarihe kadar 1995 yılına ilişkin götürü usule ait gelir vergisi
ni tarh ve tahakkuk ettirdikleri taktirde, 1.1.1995 tarihinden itibaren götürü vergilendirme usulün
den yararlandırılır. Götürü usule geçen mükelleflerin 1994 yılına ait gerçek usule göre tespit edi
len kazançları ile 1.1.1995 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar tevkif ettikleri gelir vergi
si ve düzenledikleri belgelerde gösterilen katma değer vergisi, genel esaslara göre beyan edilerek 
ödenir." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu, Refah Par
tisi Grubu adına Sayın Hüseyin Erdal söz istemişlerdir. 

ANAP Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Ben, ikinci olarak konuşabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Peki efendim. 

RP Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun. 
RP GRUBU ADINA HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan vergi kanunu tasarısının 28 inci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum; 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, sık sık vergi yasası getirmek suretiyle, kendi bütçesini tan
zim ediyor; ancak, vatandaşın bütçesinden, maalesef, haberi yok. Gönül ister ki, vatandaş kazan
sın, devletine de vergi versin; ancak, bu politikayı, bu Hükümette bugüne kadar göremedik. Bu ver
gi yasalarından dolayı birçok işyeri kapanmış durumda. İnşallah, bu yeni vergi yasasından dolayı 
da kapanmaz; temennimiz, kapanmaması. Maalesef, bundan dolayı da kapanacağı muhakkak. 

Görüşmekte olduğumuz 28 inci maddede, daha önce, 1994'te, gerçek usulle vergi veren bir 
mükellef, götürü usule uygun işlemleri yaparsa ve bu da götürü usule uygun olursa, 1995 yılının 
başından itibaren götürü usule geçmesi için bu yasanın bu maddesi tanzim edilmiştir. Aslında gü
zel bir maddedir. Götürü usulle, bir esnaf, hakikaten daha rahat vergi verir, daha rahat çalışabilir. 
Bu bakımdan faydalı bir madde olduğu kanaatindeyim; ancak, tabiî, bu vergi yasalarının ve vergi 
sisteminin karşısında olmamızın nedeni; bu vergi sistemiyle, tamamen fakirden vergi alındığı için
dir. Buna rağmen, bu madde, faydalı bir maddedir. Şartları uygunsa, mükellef, götürü usulle vergi 
verme sistemine geçiyor. 

Bu, geçici 42 nci maddede, yine, bu kanun çıktıktan sonra, yürürlüğü girme tarihinden itiba
ren bir ay içerisinde müracaat eden mükellef, götürü usulle vergi vermeye başlıyor; ancak, bu za
mana kadarki tespit edilen vergisi Ödenmek kaydıyla. 

Yine, geçici 43 üncü madde ise, tabiatıyla uygun bir maddedir. Burada da, 1.1.1995 tarihinden 
önce yatırım teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımcılar, eski kanuna göre işlem görecek; ancak, 
yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra yatırım teşvik belgesi alanlar, yeni kanuna göre işlem göre
cek. Bunun böyle olması gerekir. 

Değerli arkadaşlar, bunu anlattıktan sonra, biz, Refah Partisi olarak, devletin, bütçesini, vatan
daşa üretime dönük yatırım yaptırarak tanzim etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yani, devlet, hükü
met, yatırım yapacak özel sektöre kredi vermesiyle, proje yardımı yapmasıyla, onu üretim yapar 
hale getirecek; sonra, devlet, vatandaşa götürdüğü bu hizmet karşılığı bir bedel alacak; bizce, ver
gi budur; yani, bizde, karşılıksız değil, karşılıklıdır. Devlet, vatandaşa ne kadar hizmet götürüyor-
sa, bu götürdüğü hizmette ne kadar hak sahibi ise, onu.alması gerekiyor. Refah Partisi olarak biz, 
vergi sistemini böyle kabul ediyoruz; ancak, bizim dışımızdaki şu Sayın Hükümet, vatandaşa yatı
rım yaptırmayı, kredi vermeyi düşünmeden, yalnız, vergi almayı düşünüyor. Bundan dolayı da, ta
biî, hem kamu sektörü hem özel sektör küçüldü. Yani, şu anda, Türkiye, yüzde 6, yüzde 7 küçül
dü; neden; büyüyecek yatırım imkânı olmadığı için. Halbuki, biz, senede yüzde 7 küçülme değil, 
yüzde 20 büyüme suretiyle, kalkınmış ülkeler seviyesine çıkarız; ama, büyümemiz için de, yatırım 
yapacak kimselere yatırım imkânı sağlamak lazım; yatırım yapacak insanlardan belli bir müddet 
vergi almamak lazım ve faizsiz kredi vermek lazım; her türlü yardımı yapmak lazım; ancak, yatı
rımdan sonra kâra geçen sektörden devletin hakkını alması lazım. Kalkınan ülkeler böyle kalkın- . 
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mıştır; ama, bu Hükümet, dört yıldan beri hiçbir kalkınma çabası göstermediği için, yalnız, vergi 
alarak devleti yürütmeye çalışıyor. Bu bakımdan, bu vergi kanunu tasarısını getirmiş. Tabiî, kendi 
politikası, kendi siyaseti ve kendi icraatıdır; ancak, bu gidiş iyi değil tabiî. 

Bugün, Türkiye'de, eğer, bir huzursuzluk varsa, işsizlik varsa, hakikaten, Türkiye'de, bugün, 
birçok cinayet işleniyorsa; para yüzünden insanlar kesiliyorsa -bakın, bugün haberlerde gördük; bir 
gazeteci öldürülmüş- tabiî, bunun kaynağı, bazı maddî menfaatlara dayanıyor. Bu bakımdan, hu
zursuzluğun, cinayetlerin, kötülüğün temelinde, işsizlik, yoksulluk, fakirlik yatıyor. Maalesef, Hü
kümet de bu konulara hiç eğilmiyor; tabiî, eğilse bile, bunları önleyemeyeceği kanaatinde olduğu
muz için, bu Hükümetten bir şey beklemiyoruz; ancak, gelen kanun tasanlan, hakikaten, ülkeye 
faydalıysa, biz, Refah Partisi olarak, o tasarıları destekliyoruz. 

Burada, şunu da açıklamak istiyorum: Biz, Refah Partisi olarak, bu vergi sistemine karşı oldu
ğumuz için, tabiî, bu tasarıyı desteklememiz de mümkün değil; ne kadar iyi olursa olsun, biz bu sis
teme karşıyız. 

Partimizin görüşünü böylece arz ettikten sonra, yine, çıkacak bu kanunun hayırlı olmasını te
menni eder; Yüce Meclise saygılar sunanm. (RP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlarım; görüşülmekte olan, bazı vergi yasalarındaki değişikliği öngören kanun tasarısı
nın (sıra sayısı 813) 28 inci maddesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşülerini kısaca arz etmek 
için söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar -Hükümetin teklif ettiği metinde 22 nci madde olan- bu 28 inci madde, ge
çici 42 ve 43 üncü maddelerden oluşmaktadır. Ben, görüşlerimizi bu iki madde üzerinde bir arada 
söylemek istiyorum. 

Bu, geçici madde 42'de, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa madde eklenmesi öngörülmekte
dir; hatta iki madde eklenmesi öngörülmektedir ve "1.1.1994 tarihinden itibaren gerçek usule alın
mış olan mükelleflerden 31.12.1994 tarihi itibariyle götürü usule tabi olmaya ilişkin şartları toplu
ca taşıyanlar; bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi 
dairesine yazılı olarak müracaat ederek bu tarihe kadar 1995 yılına ilişkin götürü usule ait gelir ver
gisini tarh ve tahakkuk ettirdikleri takdirde, 1.1.1995 tarihinden itibaren götürü vergilendirme usu
lünden yararlandırılır" denilmektedir. 

Geçen yılki vergi yasalarında, götürü usulün kapsamını mümkün mertebe daraltmak ve gerçek 
usule geçmek öngörülmüştü. Aslında, maliye politikası, vergi politikası açısından da doğrusu bu
dur. Yani, bir ülkede gerçek usuldeki mükellefler vergi verdiği takdirde veya vergi sistemi bu şe
kilde düzenlendiği takdirde, hem daha sıhhatli olacaktır hem de ekonominin kontrol edemediği bir
takım kaynaklar vergi kapsamı içine alınmış olacaktır. Ancak, ne var ki, tam ve fonksiyonel bir 
ekonomik ortam olmadığından ve işsizlik had safhada bulunduğundan "marjinal sektör" dediğimiz 
ufak iş sahipleri, işportacılar veya biraz daha büyük kapsamdaki iş sahipleri, ister istemez, götürü 
usule devam etmektedir. Bu, ülkemizin kendine özgü şartlarından biridir. Burada da, bir defa da
ha, bazı vatandaşlanmıza, bazı vergi mükelleflerine, götürü vergi için, belirli şartları yerine getir
mek kaydıyla, bir şans verilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, ben dikkat ediyorum; daha önceki maddeler ve bu geçici mad
deler, Hükümetin, malî açıdan çok sıkışmış olmasına rağmen, bazı tavizler verme istidadını göster-
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mektedir. Şimdi, yatırım teşvikleri veya sermayenin fazlalaştırılması gibi hususlar zorunlu olarak 
yapılmıştır; çünkü, ekonomi, 1994 yılında, yüzde 6 gibi -tarihimizde pek rastlanıl mayan- bir dü
zeyde küçülmüştür. Haliyle, Hükümet, bu ekonomik daralmayı önlemek ve yatırımları geliştirmek 
açısından bazı tedbirler almak mecburiyetindedir; ancak, değerli milletvekilleri, yatırımların teşvi
ki ve müteşebbislerin -özel sektörün- yatırım yapması açısından, sadece bu tedbirler yeterli değil
dir. Bakınız, enflasyonun, işletme varlıkları üzerinde aşındırıcı etkileri vardır ve bu tasarıyla, enf
lasyonun bu etkilerini telafi etmek mümkün değildir. Bunun için, öteden beri ısrarla tekrar ettiği
miz, enflasyon muhasebesi sistemini, bütün kural ve koşullarıyla, uygulamaya koymak zarureti 
vardır. Bu çalışma yapılıncaya kadar -şimdilik- hiç olmazsa stokların vergilendirilmesi için, yeni
den değerlendirme yönteminden yararlanılması ve endeksleme suretiyle vergi matrahından enflas
yon oranında indirim sağlanması gerekmetedir. Bu, belki, yeniden değerlendirmeyle ilgili olarak 
kısmen öngörülmekle birlikte, stokların vergilendirilmesinde yeniden değerlendirme yönteminden 
tam manasıyla yararlanılmamaktadır. Bu sayede, kısmen de olsa, mükellef üzerinde, enflasyonun 
etkisi hafiflemiş olacaktır ve bu şekilde, vergi sistemimizin temel ilkesi olan, gerçek gelirlerin ger
çek usûlde vergilendirilmesi sağlanarak, sisteme, daha realist bir nitelik kazandırılacaktır ve bu da, 
vergi toplamada ciddî bir gelişme sağlayacaktır. Bu husus, aynı şekilde, kayıtdışı ekonominin de 
kayıt içine alınmasında bir aşama olarak görülmelidir. 

Değerli milletvekilleri, geçici madde 42, bu şekilde, götürü vergilendirmeye bir daha şans ta
nımaktadır. Geçici madde 43 ise, yatırım teşvik belgesine bağlı yatırım harcamalarında değişen ye
ni yatırım teşvik şartlarının uygulanmasını öngörmektedir. Bu, tabiî, zorunlu olarak, yatırımların 
teşviki açısından bu şekilde dizayn edilmiştir; ancak, yatırımların teşvik edilmesi için sadece teş
vik sistemi yeterli değildir. Bakın, bugün, bankacılık sektörü, bankalar, asıl fonksiyonlarını ifa ede
mez duruma gelmiştir; şöyle ki: Bankalar, bildiğiniz gibi, vatandaşlardan topladığı mevduatları de
ğerlendirerek, yatırımlara kaynak sağlayan kuruluşlardır. Oysa, bugün, bankacılık sektörü, bu 
fonksiyonunu yeteri kadar ifa edememekte, Hazine kâğıtlarını satan ve buradan da kâr eden bir ku
ruluş haline gelmektedir. Bu şartlar altında, ben, yatırımların canlanması ve geçen sene eksi 
11,6'lara kadar düşen, özellikle imalat sanayii yatırımlarının tekrar yükselmesi konusunda endişe 
taşıyorum. Bu endişemi destekleyen bir diğer husus da şudur: İhracatta, geçen seneye göre, ilk dört 
ay itibariyle bir kıpırdanma, bir artış var; aslında, buna paralel olarak ithalatta da bir artış var; an
cak, ithalâttaki artışa, sektörler itibariyle kısım kısım baktığımız zaman, bu artışın, makine tesisat 
ithalatı veya hammadde ithalatı olmayıp, daha ziyade, bazı tüketim maddelerini kapsadığını, yani, 
ekonomiyi canlandırıcı şekilde ithalat yapılmadığını görüyoruz. Bu da, biraz evvel söylediğim gi
bi, ekonomideki canlılığın önümüzdeki dönemde tam manasıyla devreye gireceği hususunda bizde 
kaygılar yaratmaktadır. 

Geçici 42 nci madde ile geçici 43 üncü madde üzerinde görüşlerimizi bu şekilde ifade etmiş 
oluyoruz. Bu düşüncelerle, hepinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, geçici 42 nci madde üzerinde başka söz talebi yoktur, öner
ge de yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 42 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 43 üncü maddeyi okutuyorum: 

"GEÇİCİ MADDE 43.\- 1.1.1995 tarihinden önce Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış olan 
yatırımlar için yapılacak harcamalara (Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım harcamaları dahil) 
Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki yatırım indirimine ilişkin eski hükümler, 
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bu tarihten sonra alman Yatırım Teşvik Belgesine bağlı yatırım harcamalarına ise Gelir Vergisi Ka
nununun bu Kanunla değişen yatırım indirimine ilişkin yeni hükümler uygulanır. 

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin bu Kanunla değiştirilen ikinci fıkrasının 4 numa
ralı bendi hükmü, 1995 yılı hesap döneminden itibaren elde edilen kazançlara uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Sayın Maruflu söz istemişti. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, ben, biraz önce, iki maddeyi de kapsayacak 
şekilde konuştum. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, geçici 42 nci madde üzerinde konuşurken "geçici 43'üncü mad
deyi de birlikte konuşuyorum" dedi. 

Madde üzerinde başka söz talebi yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 28 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen 
"geçici 43 üncü maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Hacı Filiz Tevfık Türesin 
Bursa Kırıkkale Bolu 

İrfan Demiralp Ali Eser 
Samsun Samsun 

"Gelir Vergisi Kanununun bu kanunla değişik Ek 3 üncü maddesi hükümleri 1.1.1994 tarihin
den sonra, ek 4 üncü maddesi hükmü .1.1,1995 tarihinden sonra, Yatırım Teşvik Belgesine bağlan
mış olan yatırımlar için 1.1.1995 tarihinden itibaren yapılan yatırım harcamalarına uygulanır." 

Gerekçe: Önerilen değişiklikle, bu Kanunla yatırım indirimi kapsamına alman bina yatırım
larından ve yükseltilmiş olan yatırım indirimi oranlarından, 1994 yılında yatırım teşvik belgesine 
bağlanmış yatırımların, 1.1.1995 tarihinden sonra yapılan harcamaların da faydalanması amaçlan
maktadır. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Çoğun
luğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon çoğunluğu olmadığı için önergeye katılmıyor; Hükümet önergeye 

katılıyor. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısının, aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler....Karar yetersayısı 
bulunamamıştır. 

Toplantıya 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 21.00 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.13 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

14.- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı:; 813) (Devam) 

BAŞKAN - Geçici 43 üncü madde üzerindeki önergenin oylamasında kalmıştık. 

Efendim, önergeye, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmamıştı; Hükümet katılmıştı. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir; karar yetersayısı vardır. 

Geçici 43 üncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve madde 28'i, kabul ettiğiniz geçici 42 ve 43 üncü maddelerle birlikte oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi... 

KÜLTÜR BAKANI ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Efendim, önergeler var... 

BAŞKAN - Önerge?.. 

KÜLTÜR BAKANI ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Var efendim; madde ilavesi, 2 tane... 

BAŞKAN - Madde ilaveleri dördüncü bölüme değil mi? 

KÜLTÜR BAKANI ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - 28'den sonra efendim. 

BAŞKAN - Efendim, 29 uncu maddeden önce ilave madde teklifleri vardır, onları okutaca-
ğım:'., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Görüşülmekte olan vergi yasasına 28 inci maddeden sonra gelmek üzere, 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununa ilişkin maddenin 29 uncu madde olarak ilave edilmesini ve bundan sonraki 
maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer İlhan Cemal Tercan Ali Uzun 
Muğla İzmir Zonguldak 

Bestami Teke Mustafa Kaçmaz 
.- '• Hatay Van 

Madde 29.-3.6.1949 tarihli 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Muafiyet" başlığı ta
şıyan 7 nci maddesine aşağıdaki 24 üncir bent eklenmiştir. 
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"Madde 7 - 2 4 ) Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bankalardan kredi almalarını temin 
etmek maksadıyla kurulan ve kâr gayesi gütmeyen statüye sahip kredi garanti fonu şirketleri," 

Gerekçe: 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının esnaf, sanatkârlar ve küçük esnaflarla ilgili 14 üncü Bö
lümünün "tikeler ve Politikalar" başlığı altında, aynen, "küçük işletmelere verilmekte olan ucuz 
krediler, imkânlar ölçüsünde artınlarak proje bazındaki kredi taleplerinin ipotek karşılığı olmadan 
değerlendirilmesini sağlayacak bir sistemin geliştirilmesine çalışılacaktır" denilerek 936 sayılı he
def tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına 
Yardım Konulu Proje Anlaşması, 14 Temmuz 1993 tarih, 21 637 sayılı Resmî Gazetede yayımla
narak yürürlüğe girmiştir. 

Bu proje anlaşmasının hükümleri gereğince de yukarıda belirtilen ipoteksiz kredi teminini ge
liştirecek sistemin uygulayıcısı olarak, bir kredi garanti fonu şirketi kurulmuştur, (Kredi Garanti 
Fonu işletme ve Araştırma Ticaret Anonim Şirketi) 

Yukarıda belirtilen milletlerarası anlaşma, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Karandır. Bu an
laşmanın 3.(1 ).(c) maddesi, aynen "aşağıda paragraf 6.(2) de adı geçen proje icra makamı Kredit-
garantiefonds AG'ye en kısa zamanda kâr gayesi gütmeyen teşkilat statüsü sağlanacaktır" denil
mektedir. 

6.(2) maddesi de aynen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yukanda paragraf 3.(l).(c) de bah-
solunan Kreditgarantiefonds AG, Ankarayı Projenin uygulanmasıyla görevlendirilecektir" şeklin
dedir. 

Batılı ülkelerdeki uygulamalannda, daha ziyade, savaş.sonrası ve kriz dönemlerinde yaygın 
bir şekilde uygulamaya başlayan ve halen de finansman sistemi içinde önemli bir yer tutan Kredi 
Garanti Fonlan; elinde iyi bir projesi olan ve bankalardan kredi almak isteyen; fakat, bankanın ve
receği krediye karşılık teminat gösteremeyen girişimciler için, bankaya borcunun ödenmesine iliş
kin olarak garanti teminat vermektedir. Bu sayede, bankalar verdikleri kredinin geri dönmesini ga
ranti altına aldıkları için, daha rahat ve daha uygun koşullarda kredi vermektedirler ki, bu da eko
nominin canlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Öte yandan, Kredi Garanti Kuruluşlannın sahip olduğu fonlar (hatta, elde edilen kârlar) dahi 
bankada bloke edilmekte ve ancak kredinin geri ödenmemesi durumunda banka bu fondan alaca
ğını tahsil etmektedir. Başka bir ifadeyle, Kredi Garanti Fonlan, ellerindeki fonları kurulma amaç
lan dışında herhangi bir amaçla kullanamamaktadırlar. 

Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin (KOBİ'lerin) bankalardan ipoteksiz kredi almaları
nı sağlayan sistemin uygulayıcısı olan Kredi Garanti Fonlarına, (Garanti / Kefalet Kuruluşlarına) 
Batı'da olduğu gibi vergi muafiyeti tanınması Türk ekonomisine katkılarını artırabilmeleri açısın
dan önem taşımaktadır. 

BAŞKAN - Yeni bir önerge var; aynı mahiyette olduğu için okutuyorum: ^ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki mad
denin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre yeniden numaralandınlmasını arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Hacı Filiz Tevfık Türesin 
Bursa Kırıkkale Bolu 
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îrfan Demiralp Cemal Tercan Ali Eser 

Samsun İzmir Samsun 
Madde 29: 

3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki 24 nu- .: 
maralı bend eklenmiştir. 

"24.- Yabancı ülkeler veya uluslarası fınans kuruluşlanyla yapılan malî ve teknik işbirliği an
laşmaları çerçevesinde, münhasıran küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üze
re kurulan ve bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve 
sahip oldukları bu fonları ortaklarına dağıtmayarak, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi Sağla
yan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar," 

Gerekçe: Yapılan bu düzenlemeyle, yabancı ülkeler ve uluslararası fınans kuruluşlarıyla yapı
lan malî ve teknik işbirliği anlaşmalan çerçevesinde, münhasıran küçük ve orta ölçekli işletmelere 
kredi teminatı sağlamak üzere kurulan kurumlara, Kurumlar Vergisi muafiyeti tanınmaktadır. Bu 
muafiyetten yararlanılması için, söz konusu kurumların elde ettikleri kazançları ortaklara dağıtma
dan teminat sorumluluk fonuna eklemeleri şarttır. Belirtilen şartlarda çalışan bu kurumların, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesinde önemli bir fonksiyon üstlenecekleri açıktır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, son okuttuğum önerge ve ilk okuttuğum önerge Kurumlar Ver
gisinin 7 nci maddesiyle ilgili ve ikinci önerge daha kapsamlı. 

Komisyon olarak katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - İkinci önerge
ye katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyonun ekseriyeti var ve katılıyor. 

Bu, yeni bir madde ilavesi oluyor ve maddeyi müzakereye açıyorum. 

Söz talebi?.. Yok. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bu yeni bir madde ilavesi olduğuna göre, bu 
önergeden bir nüsha gönderin de, muhtevasının ne olduğunu anlayalım. 

ALİ ESER (Samsun) - Önerge okundu. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Okunması yetmiyor... 

BAŞKAN - Efendim, bir dahaki sefere göndeririz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Oylandıktan sonra mı göndereceksiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, siz, bir okunuşta anlarsınız, itimadımız var size. 

Bu yeni maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu oyladığım madde, 29 uncu madde olarak tasarıya ilave ediliyor. 

Yeni bir madde ilavesiyle ilgili olarak bir önerge daha var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısına, 29 uncu maddeyi takiben, aşağıdaki 30 uncu maddenin 
eklenmesini ve takip eden maddelerin buna göre numaralandırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Cemil Erhan Mehmet Kerimoğlu 
Bursa Ağrı Ankara 
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İbrahim Tez Nevzat Çobanoğlu Ali Dinçer 

Ankara İzmir Ankara 

Madde 30. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi
nin altı numaralı bendinin ikinci paragrafına "ve spor tesisleri" ifadesinden sonra gelmek üzere 
"kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ve sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kül
türel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesisler" ifadesi eklenmiştir. 

Gerekçe: Kurumlar Vergisi Kanununun bağış ve yardımlarla ilgili 14 üncü maddesinin altı nu
maralı fıkrasına "kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ve sinema, tiyatro, opera, bale ve 
konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesisler" ifadesi eklenmektedir. 

Böylece, genel bütçeye dahil idarelerden katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediye
lere söz konusu tesislerin bağışlanması veya mevcut tesislerin işletilmesi amacıyla yapılacak bağış 
ve yardımların da, Kurumlar Vergisi mükelleflerince vergiye tabi kazançlarından indirebilmeleri
ne imkân sağlanmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet katılıyor; komisyonun ekseriyeti var. ' 
Sayın Maruflu?.. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Madde üzerinde konuşabilir miyiz Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Şimdi, efendim, siz, yeni 30 uncu madde üzerinde söz talep ettiniz; Anavatan Par

tisi Grubu adına; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; yeni madde önerisi olarak Başkanlığa takdim olunan bu yeni düzenleme konusunda, Ana
vatan Partisinin görüşlerini ifade etmek için söz aldım. 

Değerli milletvekilleri, daha önce, burada görüşülüp de yarım kalan Fikir ve Sanat Eserleri 
Yasasında da defaatle belirttiğimiz gibi, Anavatan Partisinin sanata ve sanatçıya verdiği önem çok 
büyüktür ve Anavatan Partisi, Türkiye'de çağdaş sanatların gelişmesi ve sanatçıların desteklenme
si konusunda kararlıdır. 

Şimdi, bu madde de, Kültür Bakanımızla zaman zaman yaptığımız konuşmalar istikametinde 
hazırlanan bir maddedir. Bu madde çerçevesinde, işletmelerin, sanayi kuruluşlarının, müze, bazı 
kültür eserleri, kültür tesisleri kurması durumunda vergi istisnası getirilmesi öngörülmektedir ki, bu 
da, bu tür, memleketimizde eksikliği bulunan kültürel eserlerin ve kültür merkezlerinin, sanat mer
kezlerinin desteklenmesine neden olacaktır. Hatta, ben, biraz daha ileri gitmek istiyorum -ama, bu 
maddede öngörülmemiş, Avrupa ülkelerinin çoğunda vardır- bir işletme, resim sergisinden resim 
satın alıp, işletmenin, holdingin duvarlarında kullanıp; yani, endirekt olarak sanatçıya destek ver
diği takdirde, bu resimler, bu tablolar için ödediği paralar da vergi istisnasına tabidir. Dilerim ki, 
ilerideki gelecek olan kanun tasarı veya tekliflerinde veya Anavatan Partisinin getireceği kanun 
tekliflerinde bu husus da dikkat nazarına alınır. 
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Madde olumlu bir maddedir; bunu desteklediğimizi ifade etmek istiyorum ve saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 

RP GRUBU ADINA SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz tasarı günlerdir Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini işgal 
ediyor olmasına rağmen, üzülerek ifade etmek istiyorum ki, bir tasarı hazırlanıyor, maalesef, bu ta
sarı burada, adetâ kevgire çevriliyor; hazırlık tam yapılmıyor, acele ediliyor ve bu kadar zaman ve 
imkân olmasına rağmen, bu düzenlemeler yapılmadan, burada, alelacele bir düzenleme içerisine gi
riliyor. 

Bakınız, şu anda, bu mevzuyla ilgili konuşmaya çıktık; bir önergeden de ileri, bir madde ola
rak eklenmek isteniyor, getirilen tasarıya ilave olarak, ek olarak. Bu 30 uncu maddede bakınız ifa
de edilen şey şu: Spor tesisleri ifadesinden sonra gelmek üzere -bu Kurumlar Vergisinde- "kütüp
hane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ve sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve 
sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesisler." 

Şimdi, biz, elbette, bu tip, kültüre yönelik hizmetlerin desteklenmesinin gereğine inanıyoruz; 
ancak, öncelikle, böyle alelacele, buraya sonradan monte edilmesini kati surette tasvip etmiyoruz. 
Madem ki, bunların konulması arzu ediliyor; o zaman yapılacak şey, tartışılması, eklenmesi ve çı
karılması gerekli olanlar komisyonlardayken uzun uzun tartışılmalı, ilave edilmeli veya çıkarılma
lı; ama, bakıyorsunuz, şu anda Koalisyon Ortaklarının birinin önergesi ek madde olarak geliyor, di-
ğerininki âdeta bir yarış içerisinde ilave edilmek isteniyor. Şimdi, bu usul anlayışı içerisinde, bu tip 
yasalara böyle eklemelerin doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

Bir diğer husus da, tabiî, özellikle, tiyatro, sanat, sinema anlaşılıyor da, burada bir de bale me
selesi var, bale... Zaten, yeterince, devlet bu konuya destek veriyor kanaatindeyiz. Kaç kişinin sey
rettiği, kaç kişinin bu konuyla alakalı olduğu herkes tarafından, ibretle, zaten takip ediliyor. 

Bakınız, bugünkü Koalisyon Hükümeti ve özellikle Sayın Başbakan* devletin küçültülmesi-
nin, bazı alanlardan elini çekmesinin gerekli olduğunu, özellikle devleti küçültme yöntemi içerisin
de devletin bazı masraflarının azaltılmasının gerektiğini savunuyor. Mesela, 1995 yılında, içme su
yu ihtiyacı olan köylerimize ayırabildiğimiz kaynak orta yerde. Bugün 40 binden fazla köy ve yak
laşık -üniteleriyle birlikte- 76 bin ünitede yaşayan insanların içme suyu ihtiyacına bizim ayırdığı
mız tahsisat 1 trilyon liradır; ama, bale okulu ve opera için ayırmış olduğumuz miktar 1,5 trilyona 
yaklaşmaktadır. 

Sayın Bakanımız, galiba kendi alanına girdiği için sanıyorum, ilave olarak, buranın biraz da
ha desteklenmesini arzu ediyor. Özellikle, birtakım sanayiciler, işadamları, devlete vergi vermek 
yerine, buraya o kaynağı aktarmayı tercih edecektir; daha sonra da, kalkacak, bunu çağdaşlık ola
rak takdim etmeye çalışacaktır. Çağdaş bir toplumda elbette sanatın, güzel sanatların yeri olmalı; 
ama, insanların karınlarını doyurabilmesi, iş bulabilmesi, içeceği suyu bulabilmesi, temiz ve sağ
lıklı çevre gibi imkânlara kavuşabilmesi ve ilave olarak bununla bütünleşmesi lazım; ama, siz in
sanlarınızın karnını doyurmakta acze düşmüşsünüz, sıkıntılar had safhaya çıkmış, oralara gidebile
cek kaynaklan bir başka alana tahsis ediyorsunuz. Bizim özellikle vurgulamak istediğimiz, böyle, 
alelacele getirilmiş olan bir çerçevede bunun ilave bir madde olarak getirilmesinin uygun olmadı
ğıdır; ama, bununla birlikte, kültüre hizmet noktaî nazarından, ayrılabilecek kaynakların daha etkin 
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ve belirgin olarak, keyfîlikten de dışarı çıkararak; sadece birilerinin inisiyatifine, arzusuna bırakıl-
maksızın, genel bütçe üzerinden buna yeterli kaynakların ayrılması, hatta, kalem kalem belirlenme
si lazım; ama, siz bunları yapmıyorsunuz, hazırlıklarınız bu doğrultuda değil; sadece vergi yasala
rını bir ganimet biliyorsunuz. Ganimet bulmuş gibi, vergi yasaları konusunda ne yapıyorsunuz; ma
alesef, bunları ilave etmeye çalışıyorsunuz. 

Şimdi, bugün reddedilen, 2022 sayılı Kanunla ilgili bir teklif vardı, İçtüzüğün 38 inci madde1 

sine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna indirilen. 65 yaş aylığıyla ilgili teklife 
göre, 65 yaş aylığı olarak, 367 bin lira para veriyoruz. Dikkat buyurun, 367 bin lira aylık veriyo
ruz bu insanlara. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Önceden hiç yoktu. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır efendim, 1976'dan beri devam ediyor; 1976 yılından 
beri, yaşlılık maaşı olarak ödeniyordu. Şimdi, sizin, bu 300 göstergeyle bu insanlara ödediğiniz pa
ra 367 bin lira, aylık! Ne demektir; bir tüp parası, 2 kilo pirinç parası. 

Şimdi, burada, kaynak ayırma noktai nazarından, Sayın Başbakanın ifadesi "efendim, böyle 
bir yükün altına girmeye devletin şartları müsait değil; ama, iyileştirme konusunda düşüncelerimiz, 
araştırmalarımız var." Peki, bu konuda sizin buraya aktarmayı düşündüğünüz, dolayısıyla, aktarı
lacak olan miktarın rakamı, ölçüsü, hiçbir şeyi belli değil. Sadece, burada, Komisyon olarak, ço
ğunluğu temin ederek, bu maddeyi buraya eklemek için bir çabanız var. Bence, bunun bütün eko
nomik hesapları yapılmalı, rakamları ortaya dökülmeli, ona göre, bu alanda kamuoyunu ve özellik
le Genel Kurulu tatmin edici açıklamalarla böyle bir maddenin ilavesini temin etme yoluna gidil
meliyken; ama, maalesef akşam yatıp sabah kalkıp, bugünkü politikalarını bu yöne, yarınki politi
kalarını başka yöne götüren bir Hükümetle, bu memleketin gidebileceği hiçbir yer yok. Üzülerek 
söyleyelim ki, memleketimizde, böyle, acemice ve rastgele bir uygulamayla taşınmak istenen bu 
yükü, bu Hükümet ve özellikle iktidar kanadı, taşıyamadığını, bununla bile göstermektedir. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Yeni öneriyi 30 uncu madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, yoklama talebimiz var. 
BAŞKAN - Affedersiniz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - "Affedersin" olmaz; yoklama talebimiz var. ' . • ' 
BAŞKAN - Gelmedi bana. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-15 dakika önce gönderdik. 
BAŞKAN - Şimdi geldi efendim. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Hayır, biz erken yolladık. 
BAŞKAN - Oyladım... (RP sıralarından gürültüler) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Hayır, efendim... 
BAŞKAN - Sayın Şener, arkadaşımız yeni önergelerle meşgul olurken, buraya, bana ulaşama

dı; buna emin olun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Size, Başkanlığa, 10 dakika önce yoklama talebimiz ulaş

mıştı. 
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ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, bunu usul haline getirmeyin... 
BAŞKAN - Hiçbir şekilde usul değil; buna inanın. Gelmedi... 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Oraya ulaşmışsa, uygulamak zorundasınız. 
BAŞKAN-Oraya ulaştı efendim. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Ö zaman, uygulayın efendim. 
BAŞKAN - Bana ulaşamadı... 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - iyi niyet söz konusu olmaz burada, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Arkadaşımın da bugüne kadar hiçbir kötü niyeti vaki değildir, olmadı. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Başkanlık Divanı sizin bir parçanız... 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, yoklama talebimiz vardı. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Sayın Kapusuz, içinde bulunduğumuz sıkıntıyı siz burada 
anlattınız; bu, onun eseri. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim, yoklama onun eseri değil. 
BAŞKAN - Onun eseri efendim... Onun eseri... O önergelerle meşguller... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - O zaman, hiç önerge vermesinler oraya, Sayın Başkan!.. Olur 
mu öyle şey!.. 

BAŞKAN - Yeni usul getirildi; burada komisyon gibi çalışıyoruz. 

Dördüncü Bölümdeki 29 uncu madde şimdi 31 oldu, 2 madde kabul ettiğimiz için. 

Yoklama talebiniz geçerlidir. 

29 uncu maddeyi 31 inci madde olarak okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 31. - 3.64949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıdaki orana göre hesaplanan vergi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum ka
zancının % 20'sinden az olamaz. Bu hesaplamada iştirak kazançlan, yatırım fonları ve ortaklıkla
rının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlan ve yatırım indirimi dikkate alınmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ekrem Pak-
. demirli; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası
nın değişikliğiyle ilgili olarak, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; saygılar su
nuyorum. ' . . ' ; . . • 

Madde 31 olarak numaralanacak olan maddede, aslında, bir tek ilave var, o da "...yatırım in
dirimi dikkate alınmaz" cümlesi; ama, bunun yerine, tutup tüm paragrafı yazmışız. 

Şimdi, burada ne yapılmak isteniyor, kısaca onu bir açıklayayım: Burada, daha önce Anava
tan Partisi dönemindeki uygulamaya dönülmek isteniyor. Daha önce, bunu değiştirirken "yanlış ya
parsınız; yapmayın, yatırım indirimini düşmeyin" dememize rağmen, o gün, Hükümet "yok, yatı
rım indirimini dikkate almayacağız" dediler; ama, yanlıştan, bir yıl sonra dönüyorlar. Zaten, bu ta-
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san, aslında, yanlışlardan dönme kanun tasarısı; yani, ilave olarak getirdiği çok az; cüzi. bir iki me
sele var; bunun dışında, bir önceki kanun değişikliğinde yaptığımız yanlışları düzeltiyor. 

Şimdi, geneline baktığımız zaman, önce, bu Koalisyon Hükümeti vergi kanunlarını çok sık de
ğiştiriyor. Bu, fevkalade mahzurlu; zamanında, sekiz yılda biz de 8 tane vergi kanunu değişikliği 
yaptık; ona bile çok diyorduk; şimdi, üç yılda, yanılmıyorsam, bu, 5 inci kez vergi kanunuyla oy
namamız... Aslında, çıkan bu kanunların hepsini, içerik olarak, muhteva olarak bir kanunda geçi
rebilirdik, bölük pörçük getiriyoruz, bu defa, o kanunda ne değişmişti ne değişmemişti diye, takibi 
zorlanıyor; zor olan bu takibin sonunda da vergi kaçırma büyüyor. 

Bunun dışında, tabiî, yapısal değişikliğe gitmediğimiz için, enflasyon yükselirken, dolaylı ve 
dolaysız vergilerin oranları çarpılıyor. Bakın, birkaç tane oran vereyim, ne kadar rahatsız bir duru
mun ortaya çıktığını arkadaşlarım görürler. Vergi gelirlerini, dolaylı ve dolaysız vergiler diye gay
ri safî millî hâsılaya bölüpte söylersek, oran olarak, 1995 yılında dolaylı vergiler 8,8; dolaysız ver
giler 5,6'dır; halbuki, tersi olmalıydı; yani, dolaylı vergiler 5,6; dolaysız vergiler 8,8 gibi olsaydı, 
eh, vergi yapısı sağlıklıdır diyebilecektik. 

Şimdi, bu sağlıksız yapı nereden geliyor; yüksek enflasyondan geliyor. Ekonomi küçülürken, 
kurumlara yüklenilemiyor, dolaysız vergiler tahakkuk ettirip tarh ettirilemiyor ve dolaylı vergilere 
yükleniliyor. 

Dolaylı vergiler, bildiğiniz gibi, gayet gayri adil ve vergi adaletini göreceli olarak bozan ver
gilerdir. Yani, burada, gelir düzeyine bakılmaksızın herkesten alınan bu dolaylı vergiler, vergi ada
letini fevkalade bozmaktadır. 

Burada, tarihî bir yanılgıyı da söylemek isterim; 1993 yılında, Sayın Çiller Hükümeti büyük 
ilanlar verdi gazetelere ve "deniz bitti, işte, bu vergiler ya çıkacak, ya çıkacak, bunu da çıkarmaz
sak, işte, şöyle oluruz böyle oluruz" dediler. Devlet bu ilanları verdi; Batı'da, tabiî, bu, yanlış an
laşıldı. Batı'dakiler bilmediler ki, bu, iç politikada malzeme olarak kullanılmak isteniyor. Onlar, 
bir paniğe girdiler ve bildiğiniz 1994 yılının Ocak 19'unu yaşadık; böyle gitti; ama, ilginç tarafı, 
önemli tarafı şu: Orada, alâyi valayla ilan ettiğimiz ve değişiklik yaptığımız kanunları, sonra uygu
lamadık. Hemen, ocak ayında çıkardığımız Bakanlar Kurulu kararıyla da, o kanunları uygulama
dık; yani, öyle bir şey yaptık ki, hem ekonomiyi berbat ettik, o berbat ettiğimiz şeyleri de bu defa 
uygulayamadık; uygulanmadı; yanlış yaptık. Orada yaptığımız hataları da, şimdi, burada, yavaş ya
vaş düzeltiyoruz. 

Şuraya getirmek istiyorum; yani, vergi kanunlarını, böyle, sık sık değiştirmeyelim. Bürokrasi, 
her gün bir vergi kanunu değişikliği getirir Maliye Bakanlığına, her gün bir şey getirebilir "efen
dim, şöyle yazarsak çok açık olur, bu da bizi çok rahatlatır" diye; rahatlatır; ama, ikide bir, vergi 
kanunu değiştirdim dediğiniz zaman, piyasadaki etkileri, amme efkârındaki etkileri farklı olur, ta
kip yönünden zorluklar çıkar, sıkıntı doğar. 

Şimdi, bu tasarıda da şunu yapıyoruz ve en eksik olduğumuz taraf şu: Götürü vergiyi daralta
cağımıza, bu mükellef sayısını azaltacağımıza, bilakis, şimdi, o geçici maddelerle biraz daha sayı
sını artırıyoruz. Götürü vergi, gayri adil bir vergidir; kazan kazanma, ben, senden bunu alacağım 
diyor. Onunla ilgili, hayat standardını getirmişiz, Hacca gittiyse 1 puan koymuşuz, araba aldıysa 
bilmem ne yapmışız... Doğru; bunlar, gelir düzeyini gösteren parametrelerdir; ama, o sene kazanıp 
kazanmadığını gösteren bir şey değil. Belki, adam, hazırdan yiyor veya tersine, çok kazanmıştır; o 
hayat standardıyla fevkalade cüzi bir vergi ödüyor. Maalesef, bu, bu tasarıyla olmuyor; çünkü, ge
tirilmemiş. Biz, götürü vergi mükellef sayısını daraltmalıydık ve hatta bazı illerimizde götürü ver-
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gi mükellefi bırakmamalıyız da. Artık, bu elektronik çağda, şu kadarlık bir ilave yatırımla "bütün 
muamelatını belgeyebilir" dememiz lazımdı. 

Bu dört yıllık koalisyon döneminde vergi gelirleri fevkalade zorlanmış ve bütçe çok büyütül
müş; bizim ortalamalarımızın neredeyse yüzde 50 fazlasını alıyor; ama, sonuç yok... Sonuç ne; 
1994 yılı felaket, 1995 yılı bütçesi de bir büyümenin olacağını göstermiyor; inşallah, yüzde 1 civa
rında bir büyüme elde edebilirsek, enflasyon oranım da yüzde 70'lere çekebilirsek, eh, bir başarı
dır denilebilecek; ama, Türkiye buna layık değildir. 

Sizin bilgilerinizi tazelemek için iki rakam vermek istiyorum. ANAP dönemi bütçe gelirleri
nin gayri safî millî hâsılaya olan oranının sekiz yıllık ortalaması yüzde 13,8; dört yıllık koalisyon 
döneminde -çünkü 1995 yılının da bütçesi yapıldı, onu da doğru kabul edersek- yüzde 18,3; yani, 
bizim bütçe büyüklüklerine göre aşağı yukarı yüzde 50 bir fazlalık var; ama, sonuçta yine bütçe 
açıkları, yine gayri safî millî hâsılaya olan oran, PSPR dedikleri kamu borçlanma gereği yüksek, 
yine yüksek... , 

Ekonomi küçülürken, böyle, bütçe gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya olan oranını büyütür
sek, hoşnutsuzluklar... ' . • ' . ' ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika daha rica edebilir miyim? 

BAŞKAN - Buyurun. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - ...sosyal patlamalara kadar da götürebilir. Bütçe gider

lerine baktığımız zaman -bunun içine açığı ve borçlanmaları da alıyor- ANAP döneminin bütçe gi
derlerinin gayri safî millî hâsılaya oranının sekiz yıllık ortalaması yüzde 17,2; ama, Koalisyon dö
neminin yüzde 22,9; yani, yüzde 23. Aşağı yukarı burada da yüzde 40'lık bir artış var. Bu kadar 
zorlarsak -bütçeleri böyle büyütürsek; tabiî, büyük devlete büyük bütçe gerekiyor; ama- sonuçta, 
devlet, genelde topladığı vergileri, özel sektör kadar randımanlıkullanamıyor. Elbette ki, devlet 
hizmetlerini yürütmek için vergi lazım; ama, bunu, gayri safî millî hâsılanın, yüzde 20'lerin üzeri
ne hiç çıkarmamak lazım. Biz, şu anda, dört senedir yüzde 23'e getirmişiz, ki, yüzde 20 civarların
da tutmamız lazım. Bunu, inşallah yapacağız. Bu 31 inci madde veya ilk haliyle 29 uncu madde
deki "...yatırım indirimi dikkate alınmaz" ilavesiyle, biraz, gelirlerimizden feragatta bulunacağız; 
ama, inanın ki, bu kurumlar -Kurumlar Vergisinin değişikliğidir bu- bu gelirleri veya bu istisnala
rı, devletten daha randımanlı kullanabilecek. Onun için, madde hakkında olumlu görüşümüz var. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Fırat, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklik
ler münasebetiyle Grubum adına söz almış bulunuyorum. Heyetinizi, Grubum ve şahsım adına hür
metle selamlayarak, konuşulan madde üzerindeki fikirlerimi arz edeceğim. 

1950 yılında yapılan genel vergi reformuyla yürürlüğe girmiş olan Vergi Usul Kanunu, o ta
rihten sonra köklü bir değişikliğe girmiş değildir. Kanun hükümleri- büyük bir kısmı itibariyle-
geçmiş kırkbeş yıllık dönemde idarî uygulama ve yargı organlarının içtihatlarıyla belli bir yoruma 
kavuşturulmuştur. Ancak, bu yorumların, ilgililerin bilgisine sunulması bakımından aynı başarıya 
ulaştığı söylenemez. 
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Vergi usul hukuku, genel anlamda, bir hakkın yargı önünde nasıl ve ne şekilde istenip, savu
nulup elde edileceğine ilişkin usul ve kuralları gösterir. İlgili yargı örgütü ve bunların çalışma bi
çimleri de usul hukukunun konusuna girer. Vergi usul hukuku, genel anlamda, vergi ilişkilerinden 
doğan hak, yetki ve görevleri gerçekleştirme ve kullanılma şekillerini gösteren kurallardan oluş- : 
muştur. Bu bakımdan, vergilerin tarh ve tahakkuku, süreler, tebliğ, zamanaşımı, defter tutma, de
ğerleme, amortisman, vergi cezalan, vergi usul hukukunun konusuna girer. 

Vergi sistemleri, ülkelerin siyasî, hukukî, iktisadî ve içtimaî gerçeklerinin etkisi altında şekil-
lenmelidir. Diğer bir deyişle, bir ülkenin vergi sistemi o ülkenin siyasî, iktisadî ve içtimaî kuruluş
larının ve hatta, tarih, örf ve âdetlerinin gereklerine göre kurulur ve gelişir. Bu kanun tasarısında, 
bu bediî harsımızı, maalesef, göremiyoruz. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunuyla ilgili değişikliklerde, üzerinde görüşme yaptığımız 
31 inci maddede yapılan değişiklikle, yüzde 20 yatırım indirimi, Kurumlar Vergisi kapsamından 
çıkarılmaktadır. Yatırımdan murat, ülkenin sanayileşmesinin tamamlanması ve işsizliğin azalması, 
enflasyonun düşürülmesi olduğu halde, tam tersi bir uygulamayla karşı karşıyayız. 

Avrupa ve Amerika'da kurulan şirketler, sanayileşmeyi hızlandırdığı, üretimi artırdığı, işsizli
ği azalttığı, yurtdışından maddî kaynak transferi gerçekleştirdiği, az gelişmiş ve gelişmekte olan ül
kelerde sömürü kurduğu halde, bizde kurulan şirketlerin, yatırım indirimi, teşvik, hayalî ihracat 
metodlarıyla, devleti ve halkı sömürdüğünü müşahedelerimizle görmekteyiz. 

Hükümet, 5 Nisan 1994 kararlarıyla, Merkez Bankasının kasasında bulunan dövizleri, serma
ye sınıfına, talimatla satış yaptırmak suretiyle, Türkiye'nin yurtiçi, yurtdışı borçlarını ikiye katla
mıştır; bu mantığı anlamak mümkün değildir. Elindeki dövizi ucuza satacaksın, daha sonra, deva
lüasyon neticesinde, pahalı olarak döviz satın alacaksın... Bunu deliler dahi yapmaz. 

Yüzde 20 yatırım indiriminin, Kurumlar Vergisi kapsamının dışına çıkarılması, mutlu azınlı
ğın harcamalarını daha rahat yapmalarına imkân tanıyacaktır. Biz, Refah Partisi olarak, yatırım in
diriminin, uyanık, gözü açık insanlara değil, gerçek anlamda yatırım yapan, üreten, işsizliği azal
tan, enflasyonu düşüren zihniyetteki kişi ve kuruluşlara verilmesi ve bunların da iyi bir denetimden 
geçirilmek suretiyle, yatırım sonrası denetimin sürmesi taraftarıyız. 

Devletten yatırım indirimini aldığı halde üretim yapmayan, kurulan tesisleri atıl kapasiteyle 
çalıştıran kişi ve kuruluşların şiddetle cezalandırılması taraftarıyız. 

Hükümet, yatırım indirimini yüzde 20 Kurumlar Vergisi kapsamı dışında bırakacak, hayat 
standartını ciro esasına getirmek suretiyle, çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi, ka
zanmayandan da hiç vergi alınmaması görüşündeyiz. 1994 yılında, küçük esnafın hayat standartı 
139 milyon 800 bin Türk Lirası olup, bunun karşılığında 39 milyon 190 bin Türk Lirası Gelir Ver
gisi, 19 milyon 95 bin Türk Lirası Geçici Vergi, 3 milyon 819 bin Türk Lirası fon payı, 110 400 
Türk Lirası Damga Vergisi olmak üzere, toplam 61 milyon 214 bin 400 Türk Lirası vergi tahakkuk 
etmektedir. Bu, hiç kazanmayandan da tahsil edilmektedir. Bu durum karşısında, memur ve işçile
rimizin ekonomik satın alma güçleri sıfırın altında seyrettiğinden, küçük esnafımız siftahsız işyer
lerini kapatmakta ve vergilerini ödeyemez duruma düşmektedir. 

Siyasî iktidar, kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınacağını devamlı söylemektedir; fakat, 
uygulamaya gelince, bir adım ileri, iki adım geri atılmaktadır. 

Biz, Refah Partisi Grubu olarak, uygulama yapmak üzere Maliye Bakanlığına yetki verilmesi
ne karşıyız. Yetkinin, milletin Meclisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Tasarıyla, vergiyi tabana 
yayarak vergi oranlarını aşağı çekmek suretiyle, inim inim inleyen dargelirli vatandaşların yükleri 
daha da ağırlaşmaktadır. 
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Cenabı Hakkın, siyasî İktidara insaf ve merhamet vermesi temennisiyle Sayın Başkanı ve He
yeti Âliyeyi hürmetle selamlıyorum efendim. (RP sıralandan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, eski 29 uncu, şimdiki 31 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştın . ' • •••'•• 

III . -YOKLAMÂLAR 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir yoklama istemi vardır; ancak, biraz evvelki olayı tekrar 

izah ediyorum: Biliyorsunuz maddelere bağlı önergeler verilmiştir. Araya iki madde girince, 29 un
cu ve 30 ncu madde üzerindeki önergeler tamamen değişmiştir. Arkadaşlar onunla meşgulken bu 
yoklama talebi gelmiştir. Buna itimat etmenizi rica ediyorum. 

Şimdi, yoklama isteyenlerin isimlerini okuyorum: 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Burada, 
Sayın Şaban Bayrak?.. Burada. 

Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Abit Kıvrak?.. Burada. 

Sayın Abdülilah Fırat?., Burada. 
Sayın Fethullah Erbaş?.. Burada. 

Misafir önergeci Sayın Halit Dumankaya?.. Burada. 
Saym Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Saym Remzi Hatip?.. Burada. 

Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur; yarım saat ara verdiğim zaman 

da olacağını zannetmiyorum. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, alınan karar gereğince, 24 Mayıs 1995 

Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.23 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, memura verilmesi düşünülen yeni zamma ilişkin sorusu 

ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'm yazılı cevabı (7/6018) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan tarafından yazılı cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 23.1.1995 

Ahmet Kabil 
Rize 
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18.1.1995 Çarşamba günkü TBMM'sindeki konuşmanızda "memura 1994'teki kayıplarını da 
telafi edecek ve 1995 enflasyonundan az almayacak seviyede zam verilecektir" dediniz. Yani 1994 
enflasyonu % 150, memura verdiğiniz zam % 30 olduğuna göre İ994'te % 120 ve 1995'te enflas
yonun % 100 olduğu kabul edilirse toplam % 220 fark verilecek anlamında konuştunuz. 

Soru 1. Yukarıdaki ifadeye göre memura zam vereceğinizi tekrarlıyor musunuz? 

Soru 2. 1995 yılında enflasyonun % kaç olacağını savunuyorsunuz? 

Bütçede ifade edilen % 22.5 enflasyon hedeflendiği ifadesinde bir yanlışlık var mıdır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 18.5.1995 
Sayı :B.02.0.011(35)258 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına t 

İlgi: a) 10.4.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/6018-12923/47114 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A.AykonDoğan 
Devlet Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in yazılı soru önergesinde yer alan soruya ait cevap aşa
ğıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere ekonomide bozulan iç ve dış dengelerin yeniden tesisi amacıyla 5 Nisan 1994 
tarihinde Ekonomik Önlemler Uygulama Planı yürürlüğe konulmuştur. Planın temel amaçlarından 
biri de kamu açıklarının süratle azaltılması olmuş ve bu itibarla harcamaları kısıcı gelirleri artırıcı 
çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede, cari ve yatırım harcamaları kısılmış, ek vergiler ihdas 
edilmiş, maaş ve ücret artışları bütçe imkânlarıyla sınırlı tutulmuştur. Öte yandan 1994 yılında fi
yat artışlarının yüksek düzeylerde gerçekleşmesi memur ve işçilerimizin maaş ve ücretlerinin reel 
olarak gerilemesine neden olmuştur. Ancak uygulanan planın başarıya ulaşması ve ekonomik den
gelerin yeniden sağlanabilmesi, toplumun tüm kesimlerinin fedakarlıkta bulunmasını gerektirmek
tedir. Nitekim alınan tedbirler başarılı olmuş ve 1994 yılında kamu açıklarının azaltılması konusun
da önemli adımlar atılmıştır. 

1995 yılında ise makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler çerçevesinde memur maaşları
nın yeniden düzenlenmesi hedef alınmıştır. Bu amaçla "Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve 
Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu" çıkarılmıştır. Bu yetki kanunu 
çerçevesinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile memur ve emeklilerimizin maaşlarında 
15 Nisan 1995 tarihinden geçerli olmak üzere gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. Öte yandan 1995 
yılında fiyat artışlarının bir önceki yıla göre önemli ölçüde gerilemesi beklenmektedir. Bu itibarla 
1995 yılında memurlarımızın maaşlarının, yapılan bu iyileştirmeler çerçevesinde fiyat artışlarının 
gerisinde kalmayacağı tahmin edilmektedir. 

1995 yılı Bütçe Kanunu ile, memur maaşları 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle ortalama yüzde 15, 
1 Nisan 1995 tarihi itibariyle de yüzde 7,5 oranında artırılmıştır. 

23 Şubat 1995 tarih ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 15 Nisan 1995 tarihinden 
geçerli olmak üzere memur, memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşlarında iyileştirmeler yapılmış
tır. Bu iyileştirmeden yaklaşık 4,7 milyon vatandaşımız yararlanacaktır. 
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Sözkonusu KHK ile, 15 Nisan 1995 tarihi itibariyle kümülatif maaş artışları, 1994 yılı sonuna 
göre, düşük dereceli memurlarda yüzde 75 ile yüzde 90, yüksek dereceli memurlarda yüzde 50 ile 
yüzde 60 oranları arasında olacaktır. 

1994 yılı Eylül ayında yapılan tahminlere göre, 1995 yılı 12 aylık enflasyonun yüzde 22,5 ci
varında olacağı tahmin edilmiştir. Ancak, 1994 yılı Eylül-Arahk döneminde aylık fiyat artışlarının 
beklenilen düzeyin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle 1995 yılı enflasyon hedefi revize edilmiştir. 
Buna göre, 1995 yıl sonu enflasyonunun yüzde 40'lar seviyesinde olması beklenmektedir. 

Böylece, 1994 yılı sonuna göre, reel olarak, düşük dereceli memur maaşlarında yüzde 39'a, 
yüksek dereceli memur maaşlarında ise yüzde 17'ye varan oranlarda iyileşme sağlanmış olacaktın 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ya
pılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/6336) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını delaletlerinize arz ederim. 22.2.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

1. Seçildikleri tarihten bugüne kadar İstanbul Büyükşehir ve büyükşehire bağlı ilçe belediye
lerine aynî ve nakdî olarak ne kadar bağış veya yardım yapılmıştır, tek tek isim vererek ve yaptık
ları yardım miktarını da belirterek açıklar mısınız? 

2. Yardım yapan kişi ve kuruluşların imarla ilgileri var mıdır? İmarla ilgileri olanlar kimlerdir? 
T . C . • • ' " • • 

İçişleri Bakanlığı 22.5.1995 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/55451 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 23.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6336-13359/48508 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Halit 
Dumankaya'nm "İstanbul Büyükşehir ve İlçe belediyelerine yapılan yardımlara ilişkin" yazılı so
ru önergesine ilişkin olarak İstanbul Valiliğinin 27.4.1995 tarih ve 2836 sayılı yazısı ekinde alınan; 

İstanbul Büyükşehir Belediye, Başkanlığı ile Büyükşehir'e bağlı ilçe belediye başkanlıklarına, 
27 Mart 1994 tarihinden bu yana yapılan aynî ve nakdî yardımlara ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren 
dosya ekte sunulmuştur. (Yardım yapılmayan ilçe belediyeleri listeye ilave edilmemiştir.) 

Ayrıca, bu belediyelere yardım yapan kişi ve kuruluşların imarla ilgilerinin bulunmadığı da 
sözkonusu Valilik yazısı ekinde alınan ilgili belediye başkanlıklarının cevabî yazılarında belirtil
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
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3. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, Havas'in özelleştirmesine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6373) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme kapsamındaki HAVAS 'in ihalesinde Havas Genel Müdürü Ahmet Kutlu'nun oğ
lu Murat Kutlu'nun Marbella adlı şirketinin de teklif vermesi ile ilgili olarak aşağıdaki soru öner
gesinin Devlet Bakanı Sayın Ali Şevki Erek tarafından yazılı olarak cevaplandınlması konusunda 
gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Dr. Cem Kozlu 
İstanbul 

Sorular: 

1. Özelleştirmesi yapılan bir kurumun ihalesine Genel Müdürün oğlunun teklif vermesi yan
lış ve usulsüz değil midir? 

2. Devlet memuru olan Genel Müdür Ahmet Kutlu ve oğlu Murat Kutlu'nun görevden alın
ması düşünülüyor mu? 

3. Murat Kutlu bu servete ne zaman sahip olmuştur? 

4. Murat Kutlu'nun ihale için teklifi verirken babası Ahmet Kutlu'dan bilgi almadığından 
emin olabilir misiniz? 

5. Murat Kutlu'nun hissedarları arasında olduğu Marbella şirketinin ikinci bir teklifinin daha 
olması bunun bir şike olduğunu ortaya koymuyor mu? 

6. Bu tür ihaleler hükümetinizin "kamu vicdanını gözeten özelleştirme uygulamalarının" kap
samı içinde midir? 

7. Bu ihalede benzer bilgi sızmalarının olup olmadığı konusunda soruşturma yapılması düşü
nülüyor mu? 

.'. T.C. 
Devlet Bakanlığı 18.5.1995 

Sayı: B.02.0.004/50/01177 
Konu: 1 Önerge Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6373-13435/48730 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Cem Kozlu'nun Sayın Ali Şevki Erek'e tevcih ettiği 7/6373 esas 

sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 
Soru 1. Özelleştirmesi yapılan bir kurumun ihalesine Genel Müdürün oğlunun teklif vermesi 

yanlış ve usulsüz değil midir? 
Cevap 1. Özelleştirmesi yapılan HAVAS A.Ş. ihalesine giren Marbella şirketi bir Anonim 

Şirkettir. Bu şirketin kurucu ortak hisselerinden % l'lik kısmı Murat Kutlu'ya aittir. Genel Müdü
rün oğlunun şirket kurucu ortakları arasında bulunması şirketin ihaleye girmesi açısından yasal bir 
engel teşkil etmemektedir. Ancak, Özelleştirme İdaresine ihale öncesi ve iyi niyet kuralları çerçe
vesinde bu konuda bilgi verilmemesinin yanlış değerlendirmelere sebebiyet vereceği düşüncesiyle 
ilgili şirket ihaleden çekilmiştir. 

Soru 2. Devlet memuru olan Ahmet Kutlu ve oğlu Murat Kutlu'nun görevden alınması düşü
nülüyor mu? 
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Cevap 2. Havas Genel Müdürü Ahmet Kutlu, 4046 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmü ve 
Devlet Personel Başkanlığının 26.4.1995 tarih ve 10351 sayılı yazılan uyarınca, Özelleştirme İda
resi Başkanlığınca idarede boş bulunan Başkanlık Müşavirliği kadrosuna atanmıştır. 

Soru 3. Murat Kutlu bu servete ne zaman sahip olmuştur? 

Cevap 3. Bu konuda, yetki ve amaç bakımından bir araştırma yapılmamıştır. 
Soru 4. Murat Kutlu'nun ihale için teklifi verirken babası Ahmet Kutlu'dan bilgi almadığın

dan emin olabilir misiniz? 

Cevap 4. Özelleştirme uygulamalarında satılacak şirketlerle ilgili; tanıtım dokümanları, ba
ğımsız denetimden geçirilmiş bilançolar ve uluslararası muhasebe standartlanna uygun hazırlanmış 
denetim raporlan alıcılara sunulmaktadır. Aynca, teklif verilmesinden sonra alıcılara şirket merke
zinde incelemeler yapma imkânı tanınmaktadır. Cevap (1) itibariyle de bu konuda başkaca bilgi, 
bulgu ve belge söz konusu olmamıştır. 

Sonr5. Murat Kutlu'nun hissedarları arasında olduğu Marbella şirketinin ikinci bir teklifinin 
daha olması bunun bir şike olduğunu ortaya koymuyor mu? 

Cevap 5. Kamuoyuna açık ve şeffaf yapılan bu ihale de diğer özelleştirme ihalelerinde oldu
ğu gibi, ihale şartlanna uyan tüm gerçek veya tüzel kişilerin teklifleri kabul edilmiştir. Kabul edi
len teklifler arasında Marbella Şirketi ve/veya Murat Kutlu adına verilmiş ikinci bir teklif bulun
mamaktadır. 

Soru 6. Bu tür ihaleler hükümetinizin "kamu vicdanını gözeten özelleştirme uygulamalannın" 
kapsamı içinde midir? 

Cevap 6. Uygulamalanmızda kamu vicdanını gözetmek ana ilkemizdir. 
Soru 7. Bu ihalede benzer bilgi sızmalarının olup olmadığı konusunda soruşturma yapılması 

düşünülüyor mu? 

Cevap 7. Bilgi sızdırması denebilecek bir bilgi, veri ve içerik söz konusu olmadığından soruş
turma yapılması düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 
Devlet Bakanı 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yayınlanan "Mason Ba
kan 'dan LH.L.'ye yeni oyun " başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in 
yazılı cevabı (7/6565) 

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

landırılmasını delaletlerinize arz ederim. ' ' . . ' ' • ' 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 

6.2.1995 tarihli Beklenen Vakit Gazetesinde "Mason Bakandan ÎHL'ye yeni oyun" başlıklı bir 
haber yayınlanmıştır. 
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1. Haberde bahsedilenler doğru mudur? 

2. Doğru ise bu İmam-Hatip düşmanlığının kaynağı Mason Locası mıdır? 
Değilse 

3. Ülkenin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe olan ihtiyacını dindar insanlar 
sağlamak durumunda iken hangi mihraklar bu müdahaleyi istemektedir? 

• . ' • T . C . . 

Millî Eğitim Bakanlığı 22.5.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1332 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
. İlgi: TBMM Başkanlığının 11.4.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/6565-13764/49986 sayılı yazı

sı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nm günlük bir gazetede yayınlanan "Mason Bakan

dan Î.H.L.'ye yeni oyun" başlıklı habere ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Üniversiteye girişte, İmam-Hatip Lisesi öğrencileri ile normal lise öğrencileri arasında hiç
bir fark gözetilmemektedir. 

2. Normal lise mezunlarına üniversiteye girişte herhangi bir ek puan uygulaması yoktur. Bu ne
denle lisans programlarına girişte İmam-Hatip Lisesi mezunlarına da ek puan uygulanmamaktadır. 

3. İlahiyat Meslek Yüksekokullarına yalnız İmam-Hatip Lisesi mezunları alınmakta, bu yük
sekokul diğer lise mezunlarına kapalı tutulmaktadır. 

4. Azınlık okulları için de ek puan uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle, üniversiteye gi
rişte, azınlık okullarının İmam-Hatip Lisesi mezunlarına göre daha avantajlı durumda oldukları id
diası doğru değildir. 

5. Beklenen Vakit Gazetesinde "çifte standardı gösteren tablo" başlığı altında yayımlanan çi
zelgede okul başarı ortalamasına göre, İmam-Hatip Liseleri, Meslek Liseleri, liseler ve azınlık Ji-
seleri öğrencilerine verildiği belirtilen ek puan karşılaştırmasının da gerçekle hiçbir ilişkisi bulun
mamaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

5. - Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'in, Suudi Arabistan'da çalışan vatandaşlarımızın 
sosyal güvenlik sorununa ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güyenlik Bakanı Aydın Güven Gür-
kan'ınyazıh cevabı (7/6702) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 18.4.1995 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 
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Soru 1. Suudî Arabistan'da çalışan vatandaşlarımızın oradaki sistem ve yönetim değişikliği 
nedeniyle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanması mümkün değildir. Orada kefa
let sistemi olduğundan çalışan vatandaşlarımızın çalışma sürelerini belgelemek dahi mümkün de
ğildir. Her türlü sosyal güvenceden yoksun bu vatandaşlarımızın kendilerini ve Türkiye'de yaşa
yan aileleri nasıl bir sosyal güvence altına alıyorsunuz? Bununla ilgili bir çalışmanız var rriı? 

Soru 2. Bu vatandaşlarımızın yaşlılık aylığı bağlanması, iş kazası ve meslek hastalığı, aile 
yardımı ve çocuk yardımı gibi haklarını nasıl güvence altına alacaksınız? 

Soru 3. Suudî Arabistan'ın konumu ve idarî yapısı gözönünde tutularak vatandaşlarımızı özel 
sigorta sisteminden yararlanmalarını nasıl karşılarsınız? 

' • • T C 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 22.5.1995 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 

Sayı:;B.13.Ö.SGK-0-13-00-01/4792/15061 
Konu : Yazılı soru önergesi. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1.5.1995 tarih, A.O i.O.GNS.0.10.00.02-7/6702-13985/50563 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç tarafından hazırlanan "Suudî Arabistan'da çalışan vatan

daşlarımızın sosyal güvenlik sorunlarına ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
Bilindiği üzere; ülkemiz ile Suudî Arabistan Krallığı arasında bir sosyal güvenlik sözleşmesi 

mevcut değildir. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanması amacıyla başlatılan çalışmalar Suudî 
Arabistan'ın uyguladığı sistem ve politikalar nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle vatandaşla
rımızın Suudî Arabistan'da geçen hizmet sürelerinin ülkemizdeki sosyal güvenlik kuruluşlarına ta
bi olarak geçen hizmet süreleri ile birleştirilmesi mümkün olamamaktadır. 

Ancak, 22.5.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaş
larının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hak
kında Kanun gereğince, Suudî Arabistan'da çalışan Türk vatandaşlarının bu ülkede geçen çalışma 
sürelerini yurda kesin dönüş yaptıktan sonraki iki yıllık süre içerisinde ilgili sosyal güvenlik kuru
muna yazılı olarak müracaatta bulunmaları ve Türk temsilciliklerinden alacakları hizmet belgeleri 
ile belgelendirmek suretiyle borçlanmaları olanağı bulunmaktadır. 

Borçlanılan bu süreler, Türkiye'de çalışılarak geçmiş hizmet süreleri gibi kabul edilerek ilgili 
sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Suudî Arabistan'da çalışan vatandaşlarımız, işkazaları ve meslek hastalıkları ile diğer benzerî 
' sigorta kolları bakımından Suudî Arabistan mevzuatına tabi bulunmaktadırlar. 

Öte yandan, Türk sosyal güvenlik sistemi ile özel sigorta sistemleri fark nitelik taşımakta, sos
yal güvenlik sistemine dahil olsun veya olmasın dileyen herkes ihtiyarî olarak prim ödemek sure
tiyle özel sigorta sisteminden yararlanabilmektedir. Bu konu Bakanlığım ve bağlı kuruluşlarının 
görev alanına girmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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6. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'daki tarihi eserlere ilişkin sorusu ve 
Kültür Bakanı Ercan Karakaş'ın yazılı cevabı (7/6718) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakam Sayın Ercan Karakaş tarafından yazılı olarak cevaplan
dırmasına delaletinizi saygılanmla arz ederim. 20.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru: Harput Hanları, hamamları, künbetleri, camileri, muhteşem kalesiyle bölgenin bir tarih 
ve kültür hazinesidir. Ne yazık ki bu hazine yok olma, kaybolma tehlikesiyle ilgisizlikten dolayı 
karşı karşıyadır. Görevi bu kültürel zenginlikleri gelecek nesillere tanıştırmak olan Kültür Bakan
lığımız bugüne kadar Harputumuzu ne yazık ki unutmuş görünmektedir. Bölgenin en çok merak 
edilen, en çok ziyaret edilen bu tarihi kenti ne yazık ki kalıntılarıyla başbaşa bırakılmıştır. Bu ih
mal devam ettiği takdirde çok kısa bir süre sonra zaten harabeye dönmüş tarihi ve kültürel miras 
hazinemiz kaybolacaktır. Tarih ve kültür mirasımıza şimdiye kadar hiç bir Kültür Bakanı ilgi gös
termedi. Kültür Bakanımız Sayın Ercan Karakaş'ın bu meseleye kulak vereceğine inanıyorum. Ak-. 
si takdirde ilgililer tarih önünde hesap vermek ve vicdanı sorumluluktan kurtulmayacaklardır. Bu 
tarihin canlandınlmasıyla ilgili Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın cevabım almak istiyorum. 

1. Bir tarihi eserin, bir kültürel varlığın yeterli ilgiyi görmesi için, korunması için Kültür Ba
kanlığının ilgisini çekebilmesi için, hangi özellikleri taşıması lazım, veya hangi medeniyetin eseri 
olması gerekir? Bunun Roma, Bizans, Selçuklu veya Osmanlı mirası olması bir önceliğe sebebiyet 
verir mi? 

2. Değilse Harput neden kaybolmaya terkedilmiş, ilgiden mahrum bırakılmıştır? 
3. Siz Sayın Bakanın ilgileneceksehiz bu ilginiz ne zaman Kuvveden fiile geçecektir? 

T.C. .• ' " . ' . . 
' Kültür Bakanlığı - 22.5.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-416 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 1 Mayıs 1995 gün, Kan. Kar. Müd. 7/6718-14014/50701 sayılı 
yazısı. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Harput'daki tarihi eserlere ilişkin" yazılı so
ru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Ercan Karakaş 
Kültür Bakanı 

Yanıt 1. Kültür varlıklarının tespit ve tescilinde dikkate alınacak kriterler, 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bağlı yönetmeliklerle belirlenmiştir. Sözkonusu Yasa ve 
Yönetmelikler çerçevesinde yapılan tespit ve tescil çalışmalarında taşınmazın ait olduğu dönemin 
öncelik taşıması veya daha fazla önem arzetmesi sözkonusu değildir. 
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Nitekim Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 9.4.1982 gün, A-3562 sayı
lı kararı ile Harput'ta mezarlık, cami* çeşme, kilise, hamam, türbe gibi yapılardan oluşan 42 adet 
taşınmaz korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 30.5.1985 gün, 1089 sayılı kararı ile 
Harput'taki kentsel sit sınırları belirlenerek 4 adet taşınmaz tescil edilmiş ve daha önce tescil edi
len 40 adet taşınmazın tescil kaydının devamına, 2 adet taşınmazın ise tescil kaydının kaldırılma
sına karar verilmiştir. 

Yanıt 2-3. Harput îmar planının kentsel sit sınırları ile çakışması üzerine, imar planı revize 
edilerek Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koruma Kurulunda değerlendirilmiş ve Kurulun 
14.11.1992 gün, 1197 sayılı kararı ile sözkonusu plan onaylanmıştır. ' , 

3386 sayılı Yasa ile Değişik 2863. sayılı Yasanın 10 uncu maddesi uyarınca; Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idare ve denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve ta
biat varlıkları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medre
se, han, hamam, mescit, zaviye, mevlevihane, çeşme vb. kültür varlıklarının korunması ve değer
lendirilmesi Koruma Kurulları karan alındıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Bu nedenle Kurul kararları ile korunması gerekli kültür varlıkları olarak tescilli olan cami, ha
mam, türbe gibi taşınmazların bakım onarım talebini konu alan başvuruların daha önce de Bakan
lığımıza yapılması Üzerine konu, gereği yapılmak üzere 26.4.1994 tarih, 1751 sayılı yazımızla Va
kıflar Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabî 1.7.1994 tarih, B.02.1.VGM.0.10.00.01.(13.00) (2545) 
(2345)/94 sayılı yazısıyla; Genel Müdürlük elemanları tarafından konunun incelenmesinden sonra 
ödeneklerin elverdiği ölçüde bakım, onanm çalışmalarının programa dahil edileceği Bakanlığımı
za bildirilmiştir. 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul-Sarıyer'deki bazı arazilere ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir 'in yazılı cevabı (7/6722) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

MehmetSeven 
• Bilecik 

Soru 1. İstanbul İli Sarıyer İlçesi Yorgancı Çiftliği mevkii önceden kime aitti? Şu anda kime 
a i t t i r ? ; . • • , . ' • " 

Soru 2. Sarıyer İlçesi Uskumru mevkii sayfa 736,11 pafta 565,572,564, 383 parsel kimlere 
aittir? Bu araziler daha önceden askerî alan mıydı? Kaçıncı dereceden askerî alandı? Kaç m2'dir. 

Soru 3, Sarıyer ilçesi Kısırkaya mevkii 1 pafta, 23 parsel 24, parsel, 26 parsel ve 27 parsel 
kimlere aittir? Kaç m2,dir? 

Soru 4. Sarıyer Kilyos'ta 1 pafta 309 parsel kime aittir? Kaç m2'dir. 

Soru 5. Sarıyer Kısırkaya mevkiinde 2 pafta 33 parsel, 34 parsel, 28 parsel, 29 parsel, 42 par
sel, 43 parsel ve 44 parsel kimlere aittir? Kaç m2'dir. 
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T.C 
Devlet Bakanlığı 23.5.1995 ' 

(Sn. A. Baki Ataç) 
Sayı: B.02.0.012/00729 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 01.05.1995 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6722-14019/50709 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınız eki Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından verilen, Bakanlığım ile ilgili ya
zılı soru önergesi hakkında hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ayvaz Gökdemir 
Devlet BakanfV. 

Soru 1. İstanbul İli Sarıyer İlçesi Yorgancı Çiftliği mevkii önceden kime aitti? Şu anda kime 
aittir? 

Cevap 1. Sarıyer İlçesi Uskumru Köy Yorgancı Çiftliği mevkiinde bulunan 381, 382, 383, 
384,385, 386,387,388 parsel sayılı taşınmaz mallar Faysal Bozbay ve Süleyman Sadak adına ka
yıtlı iken 1984 yılında Tansu Çiller'e satılmıştır. 

Aynı mevkiide bulunan 389 parsel sayılı taşınmaz mal İstanbul Vip Yapı Kooperatifine ait 
iken 381 parselle trampa edilmek suretiyle 1991 yılında Tansu Çiller adına tescil edilmiştir. 

1984 yılından sonra sözkonusu taşınmaz mallarda muhtelif ifraz, tevhit ve satış işlemleri ya
pılmıştır. 

Soru 2. Sarıyer İlçesi Uskumru mevkii sayfa 736, 11 pafta 565, 572, 564, 383 parsel kimlere 
aittir? Bu araziler daha önceden askerî alan mıydı? Kaçıncı dereceden askerî alandı? Kaç m2.'dir. 

Cevap 2. Sarıyer İlçesi Uskumru Köy'de bulunan 382 parsel 22 800 m2,383 parsel 26 500 m2 

ve 384 parsel 26 300 m2 olarak Tansu Çiller adına kayıtlı iken bir kısım hisse Met/AŞ İnşaat Sana
yi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmıştır. Bu üç parsel 1992 yılında tevhit ve ifraz edilerek 563 parsel 
16 313 m2, 564 parsel 26 863 m\ 565 parsel 7 216 m2 ve 566 parsel 2 392 m2 olarak tapu siciline 
tescil edilmiştir. • 

572 parsel 16 505 m2 olarak, 561 ve 563 parsellerin birleştirilmesinden oluşmuştur. 
Sözkonusu taşınmaz malların tapu kütüğü sahifesinin beyanlar hanesinde, ikinci derecede as

kerî yasak bölge içinde kaldığına dair belirtme mevcuttur. 

Soru 3. Sarıyer İlçesi Kısırkaya mevkii 1 pafta, 23 parsel, 24 parsel, 26 parsel ve 27 parsel 
kimlere aittir? Kaç m2'dir. 

Cevap 3. Sarıyer İlçesi Kısırkaya Köyünde bulunan 23 parsel sayılı 930 m2,24 parsel sayılı 5 
880 m2 ve 26 parsel sayılı 2 010 m2 miktarındaki taşınmaz mallar Tansu Çiller adına kayıtlı olup, 
aynı köyde bulunan 27 parsel sayılı taşınmaz mal Yaşar ve Kazım Erdem adlarına kayıtlıdır. 

Soru 4. Sarıyer Kilyos'ta 1 pafta 309 parsel kime aittir? Kaç m2'dir? 
Cevap 4. Sarıyer İlçesi Kilyos Köyünde bulunan, 309 parsel sayılı taşınmazmal Tansu Çiller 

ve Özer Uçuran Çiller'e ait olup, yüzölçümü 20768 m2'dir. 
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Soru 5. Sanyer Kısırkaya mevkiinde 2 pafta, 33 parsel, 34 parsel, 28 parsel, 29 parsel, 42 par
sel, 43 parsel ve 44 parsel kimlere aittir? Kaç m2'dir. 

Cevap 5. Sarıyer İlçesi Kısırkaya Köyünde bulunan 28 parsel sayılı 1 740 m2,29 parsel sayı
lı 19 300 m2,33 parsel sayılı 5 820 m2 ve 34 parsel sayılı 5 000 m2 miktarlı taşınmazmallar Tansu 
Çiller adına, 

42 parsel sayılı 10 700 m2,43 parsel sayılı 6 990 m2 ve 44 parsel sayılı 4 040 m2 miktarlı taşın
mazmallar Özer Uçuran Çiller adına kayıtlıdır. 
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BAŞKANLIĞINGENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1993 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 
ve Müteakip Maddeleri Gereğince Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/20) (S. Sayısı: 835) 
(Dağıtma tarihi : 18,5.1995) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Millî 
Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların 1993 Yılı Faaliyetleri Hak
kında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor 
(5/21) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 18.5İ1995) 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
bulunan, KİT'lerce Üretilen Temel Gıda Maddelerinin Fiyatlarının İki Yıl Sabit Kal
ması Hakkında Kanun Teklifinin (2/1326), İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğru
dan doğruya Gündeme alınma önergesi. 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu
lunan, 2022 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin (2/755), İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya Gündeme alınma 
önergesi. , 

• . • . ' • • . . . : . • • •• - 2 ,• • • • - ; : - \ ; . ' . • . • / . . 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA BAtR ÖNĞÖRÜŞMELER 

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

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

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 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 duramları 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 aykıri olarak elden çıkarıldığı iddialarını lespit etmek 
amaç yi a Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ye 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 ilinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

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

YAPILMASINA.DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

121. — 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 eski 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) 

I5f — 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) - ••, --^^d^i 

19s — Konya Milletvekili Necmettin Erb'akan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kuıtarmak, 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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20. — Ankara eski 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 eski Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç 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 
üilke 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) 

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

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

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 
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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 iliş'kin önergesi (8/12) 

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

32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (110/52) 

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

34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kâ'rın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına üişkin önergesi (10/56) 

3.5. — 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) 

36j — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi üe 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 
yüında öldürülen Trabzon eski Millefcveküi Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 
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39. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi îl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

40i — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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 «Türle 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 arkadaşının, Şekerbank'ın 
istanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

43,, — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasım 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 Almak 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. — Müş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğu'da ve 
özellikle Şırnak'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 bir genel görüşme 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 sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

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

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

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

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

53. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı İddialarını 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 olaylatını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102. ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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57. —'• Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 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 iDişkin önergesi (10/88) 

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

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

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

62. — İzmir Milletvekilli Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksıaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
arattırması 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 Maruf lu ve 12 arkadaşının, uygula
nan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kulla
nılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

65.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 
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66.— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ye usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırmasraçdmasına 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 maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

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

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

70. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak 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 eski 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'H — 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 linçi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

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

75. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ye bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması a n ^ 
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 
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76. — Siirt eski Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculu
ğu 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 ye 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 eski Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 iinci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

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

80. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek 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 eski Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gün
dem Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlu
nun 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 eski Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesa-
ray ilçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

83. — Adıyaman eski Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahraman-: 
maraş - 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 Ünaidı 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 Milletveldili Atilla Hım ve 16 arkadaşının, Digor, 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 eski Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

89. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, istanbul 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. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

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

92. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî 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 eski Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri -
Yüksekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar veril
diği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 
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94. — Van eski Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağh 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 eski 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 eski Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesin
de 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 eski Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu' 
nun Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

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

99. — Diyarbakır eski Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla 
. iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 

103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 
100. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 

çözümü Millî Birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

101 — Adıyaman Milletvekili1 Celal Küfkoğlu 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. — Sımak eski Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin 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 
soranlarını tespit etmlek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddelori uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkini önergesi (10/150) 
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:104, — Siirt eski Milletvekili Zübeyir'Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elma
dağ İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 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 kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarinı durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

lOSj — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 irici, 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

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

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

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

115. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ye 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 1.03 üncü maddeleri, uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

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

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

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

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

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

121. —Şimale eski Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın 
Pazarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öl
dürüldüğü 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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşchir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent - Kızılay Metro hattı ve Kızılay istas
yonu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173) 

124. — Adıyaman esKİ Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batısı 
ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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'leki 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'm 
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 9S 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 dummunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 
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araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) 

132. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra 
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik 
sorunları araştırarak alınması gereken önemleri belirlemek amacıyla 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 araştırmasıaçılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

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

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

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

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

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

139. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İlinde bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçıri'larak 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

146. —— Şırnak eski 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 inci, 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 
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149. — istanbul 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 açdmasına ilişkin önergesi (10/194) 

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

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, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50) 

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

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

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

157. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ye 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, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51) 

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

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

161. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekılleri Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Sivas Milletvekili A'bduUatif 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.J — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/207) 

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

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

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

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

171, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 12 arkadaşının, izmit'ten istanbul -
Haramidere'ye akaryakıt nâkli için 1977 yılında programa alınan boru hattı projesiyle 
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
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, içtüzüğün 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 bâzı köylerin yakıldığı iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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 İddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

175j — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, istanbul 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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 9 arkadaşının, ülkemizdeki altın işletme
ciliği konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

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

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

179.; — İstanbul Milletvekili Selçulk 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 <bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

181.— Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 11 arkadaşımn 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 ilişiklin önergesi (10/226) 

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

184. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 17 arkadaşının, kamu personeli
nin ücretlerindeki dengesizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 iincü 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-' 
ruhlarını ve özelleştirme uygulamalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
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) 

!88.• — 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 Abdullatif 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) 

190. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 9 arkadaşının, Türk Silahlı Kuv
vetleri tarafından Kuzey Irak'a yapılan operasyon konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/62) 

191i — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 15 arkadaşının, Yozgat - Sorgun'da 
özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana gelen maden kazasıyla ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/234) 

192. —Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, S.S.K.'nun sorunla
rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/235) 

193. — Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz 
ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ile 
28 arkadaşının, dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/63) 

19.4,-—r Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/64) 
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*1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

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

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

*4. — istanbul 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) 

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

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

*7. — 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) (1) 

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

.*9. — 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) 

*İÖ. —NAfyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

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

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

(*)• İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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*13J| — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tami'rat ihtiyacına ilişikin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

14.— 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) 

*15. — îstanbul Milletvekili Engin Güner'in,: Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/507) 

16. — 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) 

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

18. — îstanbul Milletvekili Haliit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı İddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/516) 

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

20. — îstanbul 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) 

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

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

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

*24.— îstanbul Milletvekili Çurhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

25. — İstanbul Milletvekili HaMt Dumankaya'nın, vergi borçlarım ödemeyenleri 
açıklamaık için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

26. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 
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27. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim 3akanlığınc? 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

28. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernöbil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

31. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

' *32. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

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

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

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın. özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

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

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

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

40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OY AK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 
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41. — 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) . 

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

43. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*44. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id: 

dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

45| — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

46. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına dlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

47. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

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

*49. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarçalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*50. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

51. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/635) 
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56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

57. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) 

58. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

59. -- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

60. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

61. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

62. — 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) 

. "63. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*64. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adh 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

65. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

66. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*67. — Giresun Milletvekili Rasi'm Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

68.— Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, *Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has-
• tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

*70â — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alman bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/822) (1) 
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71. — 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) ; 

. . • . 72. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/663) 

*73. _ 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) ' 

74.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

75,, —, 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) 

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

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T K İ . Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

79. — 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) 

80. — 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) 

81. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

82. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

83 .— Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

84. —Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 
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85. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

86. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

87. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) . ' ; 

90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*91, — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile .Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

92. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» İm
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) • ; . . . • ' . 

93. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

94. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

95 ,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

97. -—İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 
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100. — İstanbul Milletvekili Hal'it Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

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

102. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) . 

103. — 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) 

104.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip'.edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

105. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*106. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

107. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

110. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

*1 İl1. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye iktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü spru önergesi (6/706) 

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

113. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 
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114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

115. — 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) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

117. — 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) 

118. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Üiz 
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına İlişkin Tarrm 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

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

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) 

123. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

124. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

125. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/748) 

126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta 
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

127. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 
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128. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

129. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kaiıramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Batanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

130.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın.-^ Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık Ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) : , . ' - • ' 

132. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Türkoğlu; Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) . •:' 

134. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup. kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/758) 

136. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) . 

138. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762)' 

139. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği" . 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

140. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi v& 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 
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141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
•görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel. Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767)^ 

143.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına (ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/768) 

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

145. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VIP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

146. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

147. — 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) 

148. —İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

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

150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve. Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
Önergesi (6/774) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/775) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

154. — 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) 
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155. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nm mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

156. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

157. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

159. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

160. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

161. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

162. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

163. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

164. — İstanbul Milletvekili Selçuk. Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

165;— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve İlçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına.ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

166. — Karaman Milletvekilli Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

167. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdeı'in, alüminyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

168. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'İn, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 
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169. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

170. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank , Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alüminyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

171. — Artvin Milletvekili Süleyman Ilatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

172. — 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) 

173. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (l) 

174. — 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) 

175. — 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) 

176. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

177. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

178;, — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerlcr'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
Ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

179, — 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) 

180, — 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) 
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181. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

182. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

181,.—• Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

184a — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kânBakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

185. — 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) 

18ĞH — 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) 

187.— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkim Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

188. — 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) 

189.1 — 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) 

190. — 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) 

191. —; Muğla Miletlvekli Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/894) (1) 

192. — İzmir Milletveküli 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) 
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193. — 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) 

194. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü sorıf önergesi (6/897) (1) 

195. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi. emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

196. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

197. — 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) 

198. — 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) 

199. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile" köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Tarım ve Köyişlerl Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

200. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekilli ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

201. — 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) 

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

203. — 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) 

204. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önerigesi (6/926) (1) 
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205. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/927) (1) 

206. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

207. — 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) 

208. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındu-lık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

209. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

210. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

211.— Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

212. — Ankara Milletvekili Yücel. •Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından.sözlü sora önergesi (6/934) (1) 

213. — 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) 

214. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/936) (1) .. 

215. -— İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü sora önergesi (6/937) (1) 

216. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve • Kamulaştırma' Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 
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217. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

219. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

220. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

221. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

222. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

223. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

224. -— 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) 

225. — istanbul Milletvekili Bülent 'Akarcalı'nın* SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

226. — İzmir Milletvekili Timur Demir'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (l) 

227. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

228. — 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) 

229. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 
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230. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kuşanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

231. — Trabzon Milletvekili Kemalettin. Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi'gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

232.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T,T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/858) 

233. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

234. — 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) 

235. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

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

237.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/993) (1) 

238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

239. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu, iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

240. •— Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür, Bakanından sözlü sora önergesi (6/864) 

241. — 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) 

242. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

243. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/867) 

244. .*— Bilecik 'Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 
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245. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

246. — İstanbul; Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

247| — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

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

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

250. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'i^ yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

251. -—• Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

2523 —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağn'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) . . . ' . . '". 

253. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

254. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun^ tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

255. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

256. — 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) 

257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

'258. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) , 

259. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç-
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ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

260. ~ Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

261. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

262. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nım, Pendik •• Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

263? — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

264. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

265. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/88i) 

266. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

267. —Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

268. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

269. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

270* — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormanın-
dalci yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

271. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

272. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

273. —-İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

274. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DŞt Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

275j — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü.soru önergesi (6/1076) (1) .-
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276. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü som önergesi (6/1077) (1) 

277. — 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) 

278. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına. ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/1079) (1) 

279. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

280. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
işlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

281. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) (1) 

282. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

283. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

284. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

285. —> İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in* Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) ' 

286| — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden oları hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/907) 

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

288. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

289. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil-
megind ilişkin îçigîori Bakanından sözlü som önergesi (6/910) 

• — 4 3 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

290. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

29,1ı — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943) 

292. —"Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

293. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1) 

294. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nm özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

295. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

296. — 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) 

297.| — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından söalü soru önergesi (6/945) 

298. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

299. — 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) 

300. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

301j, — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

302.— Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

303. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

304. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 
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305. — 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) 

306. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

307fl — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt- Ka-
raçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

308. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

309. —- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan söziü soru önergesi (6/1159) (1) 

310. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

311. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 

312. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) 

313. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 

314. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim 
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'm göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 

.315. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

316,— 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) 

317. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

318. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
'yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 
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319. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

320s — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

321. — 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) 

322. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak bilet paralapna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (1) 

323. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ 11 Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1) 

324. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nım Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

325. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

326.İ — 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/J168) (1) 

327. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

328. — 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) 

329. — 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) 

330. — 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) 

331. — Erzurum* Milletvekili Abdulilah Fırat'ın* Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

t 332. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

333. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 
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334. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

335. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) ;; 

336. — 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) 

337. — 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) 

338. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/983) , 

339- — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

340. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) • (1) 

341. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

342. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1) 

343. — 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) 

344. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

345< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

346. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 

347. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına üişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

— 47 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

348. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı İddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru. önergesi (6/988) 

349. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

350- — İstanbul Milletvekili -Bülent Akarcalı'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1) 

351. — 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) 

352.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

353. — İstanbul MiHetvekili Bülent Akarcalı'nın, BatikentKültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 

354. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

355. __ İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

356. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın» Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1184) (1) 

357. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

358.—- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

359. — 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) 

360. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 

361. — 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) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

362. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

363. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın* Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) • - • 

364. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOTun hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

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

366. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 

367. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebiean'n^ 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) 

368. — 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) 

369. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları' Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

370. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına'ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

371. Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

372. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 noi hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

373. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

374. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

375 .— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

376. — Konya Milletvekiüi Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

377. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Barbakandan sözlü som önergesi (6/1028) 
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378. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

379. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ves Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 

380. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

381. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

382j— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

383.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

384. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

385.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) , 

386. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1038) 

387.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

388a — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlılk Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

389J — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

390. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmanı - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

391. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den HazJinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/1198) (1) 

392. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1) 

393\ — İstanbul Milletvekili ibrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/1200) (1) 
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394. — 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) 

395. — Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) (1) 

396. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

397. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

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

399. — 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) 

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

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

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

403. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1) 

404. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'ııun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

405. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'ntn, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbalkandan sözlü soru. önergesi (6/1266) (1) 

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

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

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

409. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 
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410. — fstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının reklam 
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1) 

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

412. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1) 

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

414. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) (1) 

415. — Afyon Milletvekili Gaffar Yaıkın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 

416. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

417< — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1058) 

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

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

420j — İstanbul MüUetvekili Algaiı Hacaloğlu'uun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1) 

421. — îstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan İşlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

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

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

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

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

426,,— §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1) 

427< — îstanbul Milletvekili Halit Dümanlcaya'oın, Sivas Demir - Çelik Fabrikasi 
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1) 
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428. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) f 

429. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 

430. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

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

432. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1292) (1) 

433. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1) 

434. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 

435. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1295) (1) 

436. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) ' 

437. — istanbul Mületvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Et-Bahk Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1) 

438. — Bilecik Milletvekili Mehmet'. Seyen'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) 

439. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

440. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301 (1) 

441. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adapazari Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve ıBalık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1) 

442. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1) 

443. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

444. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 
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445. ~ Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, askerlik görevini yenine getirirken 
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1) 

446. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) (1) 

447. —. İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

448.— Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1) 

449. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çeiik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 

450. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

451.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

452. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Süvas Demir - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1) 

453. — 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) 

454. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1) 

455.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

456, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1) 

457̂  — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gay-
rirnenkullerine ilişkin Başbakandan sqzlü soru önergesi (6/1326) (1) 

458. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 

459. '•— Ankara Milletvekili. H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1) 

460. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

461. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

462. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Er öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (1) 

463. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 
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464. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1336) (1) 

465. — Maniisa Milletvekili Faruk Saydarn'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilislkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1338) (1) 

466. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

467. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından Sözlü soru önergesi (6/1071) 

468. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

469. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

470. — Bolu Mületvekili Abbas Inceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan ha'berlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

471. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan'kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

472. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

473. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 

474. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

475. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) ; 

476. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.l.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

477. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

478. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

479. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

480. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/1098) 
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481. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'hun, • ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

482. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titizin, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 

483. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.IC'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 
, 484.-— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya

pılan bir ithalata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 
485. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 

yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1) 
486. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 
487. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara

fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1) 
488. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN,Genel Müdürünün yap

tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 
489. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı 

ile Daire, Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1362) (1) 
490.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'm Malî durumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1) 
491; — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1) 
492. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* Almanya'da emekli olan Türk vatan

daşlarının 'maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

493. — İzmir Milletveküi Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

494. — İstanbul MlIetveldİi Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1) 

495. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatirioğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

496. — fotonlbufl Milfotıvefcilıi Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

497. — Hatay Milletvekîli Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) (1) 

498. — Konya Müllefivekffi Musıtafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

_ 56 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

499. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 

500. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

501. — Edirne Milletvekili Hasan B asri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) . 

502. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1) -

503. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1) 

504. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilme imkânı sağlanacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1) 

505. —Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

506. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396) (1) 

507. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

508. — istanbul Milletveküi Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir-Çelik Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1399) (1) 

509. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle, mücadelede şehit olan
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

510. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez llankası Başkanı-hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1) 

511. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

512. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin 
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (i) 

513. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

514. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) • 
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515. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) < 

516. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1) 

517. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

518. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

519.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1) 

520. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

521. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

522. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen fkredüere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

523.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

524. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

525.— Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, basında «Kraliçenin büyük • 
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Baş'bakandan sözlü som önergesi (6/1405) (1) 

526. — İstanbul Milletvekili Halit''Dumankaya'nın,. EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

527. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

528.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

529. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1) 

530. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1407) (1) 

531. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.K.GB.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1) 
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532. — Konya Milletvekili Mustafa Ünatdı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

533. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1İ25) 

534. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

535. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

536. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

537. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

538. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'riun, günlük bir gazetede yer alan 
«Kararname Skandali» başlıldı habere ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1409) (1) 

539. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

540. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

541. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

542. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

543. — Rize Mületvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1) 

544. •— İstanbul Milletvekili .Halit Dumankaya'nm, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1) 

545. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1136) 

546. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

547. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE 
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1416) (1) 

548. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, izmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 
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549. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nunv basında «Çiller'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1418) (1) 

550. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

551. __ izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1141) 

552. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

553. __ izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

554. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi(6/1419) (1) 

555. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esehgün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1420) (1) 

556. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

557. — Ankara Milletvekili Yücel Seçldner'ın, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkiş Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1) 

558. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuş-
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaldar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

559. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1148) 

560. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) „ 

561. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

562. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) • 

563. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

564. — Tralbzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Ba|bakandan sözlü soru öncrgeai (6/1425) (1) 

565. — 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) 

— 60 -r-



6 

SÖZLÜ SORULAR 

566. ;— Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

567. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli 11 Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1426) (1) 

568. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1) 

569. — İstanbul MilletvekUi Selçuk Maruf lu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

570. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, > THY'nca DC - 9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1) 

571. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) 

572. — M u ş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1) 

573. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

574. - - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1) 

575.— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

576. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

577. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

578.— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından, sözlü soru önergesi (6/1210) 

579. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1) 

580. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1) 

581. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

582. — Adana Milletvekili 'İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1) 

583. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 
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584. — (Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

585. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1440) (1) 

586. — îzmir Miletvekili Cengiz Bulut'un* linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

587.— izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

588. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide-kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

589. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

590. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeld bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1219) 

5 9 1 . — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

592;, — izmir Milletvekii Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

593, — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

594. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

595i — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

596/— izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

597,— izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

598. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

599. - - izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

600. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 

601. — izmir Milletvekili*Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

602. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un^ sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 
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603. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ım, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) ' 

604. —- İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakki ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 

605. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege, Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) 

606. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

607. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

608. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

609. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

610. — îzmir MMetveikili Cengiz Bulut'un^ tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

611. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

612. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletme
leri, Murgul işletme Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1456) (1) 

613. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

614. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1458) (1) 

615. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesi tarafından yurt dışından getirilen otobüslere ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/1459) (1) 

616. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, yolsuzluk olaylarına adı karışan 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1460) (1) 

617. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, T.H.Y. tarafından doğıtılan pas 
biletlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1461) (1) 

618. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen ihra
cat kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (1) 

619. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, AGİK tarafından Erzurum'a 
bir heyet gönderileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1463) (1) 

620. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'mın, istanbul Sheraton Oteline iliş
kin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
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621. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Üniversitesi Has
tanesinde tesettürlü hanımların refaketçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1464) (1) 

622. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gençlere ve ev hanımlarına 
verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1465) (1) 

623. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

624. — 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) 

625. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) 

626. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, haftalık bir dergide yayınlanan «Si
gortada Vergi Oyunu» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1467) (1) 

627.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248) 

628. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1249) 

629. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 

630. — Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kars'ın Kağızman İlçesinde boşaltıldığı 
iddia edilen bazı köylere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1506) (1) 

631. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Murgul Bakır İşletmeleri Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (1) 

632. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, otobüs ve minibüslerde emniyet 
kemeri zorunluluğu getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1470) (1) 

633. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara -'Adana asfaltı ile 
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân ' 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 

634. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığın özelleştirme kapsamı
na alınan'kuruluşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru. önergesi 
(6/1471) (1) 

635. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini, neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 
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636. —, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

637. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, basında yer alan «Havadaki her 
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamak» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/1254) 

638. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, THY'nin Erzurum seferlerinin 
azaltılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/İ493) (1) 

639. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KİT'lere alınan personel sayısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1472) (1) 

640. — Konya Milletvekili Abit Kıvrafc'ın, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1473) (1) 

641. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

642. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1474) (1) 

643. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Avrupa'da çalışan işçilerin 
Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1475) (1) 

644. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, yabancı basında yer alan 
bir demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1476) (1) 

645., — İzmir Milletvekili Cengiz,Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

646. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Diyarbakır'da TSE Bölge Müdürlü
ğü kurulmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1540) (1) 

647< — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Avrupa Birliği ile yapılacak 
Gümrük Birliği Anntlaşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1494) (1) 

648. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kumluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1495) (1) 

649. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal SSK Hastanesinde ya
pılan ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü som önergesi (6/1496) (1) 

650/— Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Özelleştirilen kuruluşlardan elde 
edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1477) (1) 

651- •— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

652. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'm, İzzet Baysal Üniversitesinde pro
fesörlüğe yükseltilen bir öğretim görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1497) (1) 
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653. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259) , .' • 

654. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

655j — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

656. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) 

657a — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'ın yaptığı ihalelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1498) (1) 

658. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) 

659.— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Samsun Havalimanı ile Sincan 
Tüneli ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önnergesi (6/1499) (1) 

660L,— Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nın istanbul New-York 
seferlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1500) (1) 

66İ. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, üniversitelerin Arapça öğret
menliği bölümlerinden mezun olan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1501) (1) 

662. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Doğan Danışmanlık Ticaret ve Pa
zarlama A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1507) (1) 

663., — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Desen Deri Sanayi İhracat İthalat 
ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1508) (1) 

664i — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Yeşil Vaha İnşaat Turizm Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1509) (1) 

665.— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Met Beynelmilel Nakliyat ve Ti
caret, A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1510) (1) 

666. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ek - Su Prefabrike Beton Sanayi 
ve Ticaret İşletmeleri Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1511) (1) 

667. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Birleşik Mühendislik Mimarlık Tu
rizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1512) (1) 

668. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Akın İnşaat Sanayi ve Ticaret Li
mited Şirketi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1513) (1) 

669^— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un ADB İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'ne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) (1) 
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670, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tarman Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1515) (1) 

67L —"Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Midaş Madencilik İnşaat Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1516) (1) 

672. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tek Hortum İmalat Sanayi ve Ti
caret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1517) 

673. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kardeş Karadeniz Bölgesi Ziraî 
Ürünleri Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) (1) 

674̂  — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kare Fleks Yer Döşemeleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1519) (1) 

675, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381) 

• 676., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergi borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

677. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383) 

678. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385) 

679. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kaynak Destekleme Fonu'ndan basın 
organlarına verilen yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) (1) 

680. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim 
Enstitüsüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) (1) 

681. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Trabzon Galeria Projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/1543) (1) 

682. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Bakanlıkta çalışan bazı personele 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) (1) 

683. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, eşinin yabancı diplomatlarla resmî 
olmayan bir görüşme yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1520) (1) 

684. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Înceöz'ün, Yaysat Dağıtım A.Ş. ve Birleşik 
Basın - Yayın Dağıtım A.Ş.'lerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1521) (1) 

685. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386) 

686. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1545) (1) 
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687. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) 

688. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'mn, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1388) 

689.•-— Konya Milletvekili Mustafa Ünaidı'nın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) 

690. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaidı'nın; Devlet Personel Rejimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390) 

691. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, ferdî spora ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1391) 

692. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaidı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına Miskin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

693. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Başbakanlık Konutu ve makam ara
basına takılan forsa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1546) (1) 

694. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393) 

695. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1547) (1) 

696. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Abant Tesislerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1548) (1) 

697. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Antalya Kaleiçi Tesisle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1549) (1) 

698. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Amasya Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1550) (1) 

699. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Büyük Samsun Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1551) (1) 

700. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çeşme Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1552) (1) 

701. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çorum Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1553) (1) 

702.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1554) (1) 

703. — İstanbul Milletvekili .Halit Dumankaya'nın, Turban Erciyes Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1555) (1) ' 

.704. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Şanlıurfa Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) (1) 

705. — İstanbul Milletveklii Halit Dumankaya'nın, Turban Yalova Termal Tesisle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1557) (1) 
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706. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Ilıca Tesislerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1558) (1) 

707. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Kilyos Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) (1) 

708. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn Turban Ürgüp Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1560) (1) 

709. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Akçay Tesislerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1561) (1) 

710. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Gümüldür Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1562) (1) 

711. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Marmaris Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1563) (1) 

712. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Beldibi Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1564) (1) 

713. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Belek Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1565) (1) 

714j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Bodrum Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1566) (1) 

.715. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Kemer Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) (1) 

7161 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kuşadası Tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1568) (1) 

717. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Irak'a uygulanan ambargoya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (671569) (1) 

718. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

719. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1395) . 

720- — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesli (6/1441) 

721. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'niın, İstanbul'un su sorununa ve Istı-
ranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

722. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
atanacağı iddia edilen bir şahsa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) (1) 

723. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sait Halim Paşa Yalısına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571) (1) 
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724. _ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'a ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1572) (1) 

725. — Rize Milletvekili Ahmet KabiPin, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman 
•Balkanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

726. — istanbul Milletvekili İmren Aykut'un, geçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1444) 

727. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

728.— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1446) 

729. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, kayıp olduğu ileri sürülen bazı 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447) 

730. — Malatya Mülletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkiler Başkan
lığında görev alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448) 

: 731, —. Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi'(6/1449) 

732. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından da
ğıtılan takvime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) 

733. — İzmir-Mülletvekili Cengiz Bulut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının 
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) 

734. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Ovası Projesi'n« ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1452) 

735. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Çeçeniistan'a yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

736. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

737. —,Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın dokumacılık sektörünün sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1455) 

738. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Edebiyat Fakültelerinin Alman ve Fran
sız dili bölümlerinden mezun olanların sınıf öğretmenliğine kabul edilmemelerinin ne
denlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468) 

739. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Başörtülü hemşireye önce santral memurluğu sonra sürgün» başliklı habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1478) 

740. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Basında yer alan «Kıbrıs Rum Ke
simi A.B.'ne alınırsa K.K.T.C. ile birleşiriz» şeklindeki beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1479) 
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741. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personel ücretlerine yapılacak 
zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1480) 

742. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Suplarla ticaret yapıldığı iddiala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1481) 

743. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Çimento Sanayinin özelleştirilme
siyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1482) 

744. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, AB'nin nüfus projelerine yardım 
yapacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1483) 

745.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, uçak kazalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1484) 

746. — Konya Mileltvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yer alan habere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485) 

747. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı'nın bazı beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) 

748. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, petrol ve doğalgaz zamlarına üişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

749. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, şeker ithalatı ve ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488) 

750. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Gümrük Birliği Anlaşmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 

751. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, ABD'de, Türkiye için lobicilik faaliyet
leri yapan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1490) 

752. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un mazot fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1491) 

753* — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1492) 

754. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, koruma altında tutulan Devlet adam
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

755. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Buca'daki S.S.K. Hastanesine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) 

756. — Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, 4045 Sayılı Kanunun uygulan
masında karşılaşılan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1504) 

757. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TOFAŞ hisselerinin özelleştirilme
siyle ilgili ihale komisyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505) 

758. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Aydın - Yenihisar içme suyu pro
jesine ilişkin Başbakandan âözlü soru önergesi (6/1523) 
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759*—İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Başbakanlık öğrenci bursuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524) 

760. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TRT Genel Müdürüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1525) - ' 

761'i — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, israil'im nükleer çalışmalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1526) 

762. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Çiller iyi komşu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1527) 

763. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«özelleştirme-marifetleri için soruşturma istendi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1528) ,... 

764. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, eşiyle ilgili olarak, günlük bir ga
zetede yayınlanan iddiaalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1529) 

765. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Utanmazlar» başlıklı makaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1530) 

766 — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lerde çalışan sözleşmeli personele 
maaş artışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1531) 

767. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Adalet Bakanlığınca açılan bir 
sınava ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532) 

768.—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Heybeliada Sanatoryumunda gö
revli bir hemşirenin 'dövüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1533) 

769. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir bakan hakkında basında yer 
alan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534) 

770. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede «Hukuk Değil 
Zulüm» başlığı ile yayınlanan habere illtişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1535) 

11İ4 —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «İh-
cirlik'te Ajan Okulu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1536) 

172i — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, petrol satışı ile ilgili mevzuatın 
uygulanmasına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1537) \ 

773w — İstanbul 'Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, köşk ve kasırlara ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) . 

774.: — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Bornova - Kurudere Köyü ya
kınlarında bir taşocağı açılacağı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1539) 
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775. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldt'nın, Unsal Bozkurt ile Ahmet Özal hak
kında basında yayınlanan bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1573) 

776. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir dergide yayınlanan Yahudi-
Hıristiyan koalisyonu başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1574) 

777. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Kıbrıs'tan asker çekildiği iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1575) 

778. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Koalisyonda Se
çim Yatırımı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1576) 

779. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Emlak Bankasından dövize endeksli yu
va kredisi alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1577) 

78Ö.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«3 Trilyonluk Hisse 78 Milyona Kapatıldı» başlıklı habere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1578) 

781. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Mut içme suyu inşaatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1579) 

782. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Bosna'ya Yardım Cezalandırılıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1580) 

783. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Tamek'e Trilyonluk Kıyak» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1581)' 

784. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istimlak bedelleri ödenmeyen va
tandaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1582) 

785. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul'un çevre sorunlarına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583) 

786. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Amerika seyahatine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1584) 

787. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, pancar üreticilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1585) 

788. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldınm, Bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1586) 

789,— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Müftü Adayları
na Somlan Sorular» başhklı habere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1587) 

790. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sincan eski Belediye Başkanının 
MKE Genel Müdür Yardımcılığına atanacağı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) 
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KOMİSYONLARDAN GIîLEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hülcmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu -.(1/201,'1/319) (S. Sayısı : .58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7J992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı .:' 112) (Dağıtma tarihi : 
6/7.1992) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Medldelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Mskin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993) 

10. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (11576) 
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 3U2.1993) 

X 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakam Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 15.— Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (İ/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

16. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 18. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S, Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi.: 22.6.1994) 

X 20. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebeibiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1,3,1995) 

Xi 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : .12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23, — İnsan. Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma taıibi : 30.6.1992) 

24.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25.— Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — II İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : .16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

30. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerü ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 3 1 . — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı : 813) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

32. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ye Millî Eğitim komisyonları raporları (İ/722) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

33. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

34. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

35. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
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ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

36. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi•: 14.11.1994) 

37. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) v 

38. -—Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

39. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

40. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

X 41. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

42. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) ' 

43 „ — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

44. — 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) 

45. —- Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştiriknesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet*' 

• ' . ' ' • — 7 8 — ' 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma, tarihi : 16.3.1995) 

X 46. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

4 7 . - 2 8 8 6 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5,1993) 

48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerii Zonguldak Mlilletveküi Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

49. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

50. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ıri, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

51. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

52. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Mületvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Saydı Belediye Kanununa Bir Geçici 
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Madde Eklenmesi Haklanda Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

53. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tcvfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fılcrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (Si Sayısı : 321) {Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

54. _ Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2*4,1993) 

55. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı.: 285) (Dağıtma tarihi : 12.2,1993) 

56. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 

151) (Dağıtma tarihi.: 23.9.1992)' 

X 57. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

58. ..—' Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 59. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

60. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 nci Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anüan Ka
nuna Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

61L —- Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (U/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 
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62. — Tiirkiiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

63. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S, Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

64. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S* Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

65. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

66. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
11177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihî : 25*2.1992) 

61, — Manisa' MülletvekÜli Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler*in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) ((Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

69. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

70. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasımn 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 
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,71. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nuîi, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri'İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin, Değiştirilmesin© İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

72.— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma taı-ihi : 21.9.1992) 

73. — Denizli Miletvekiii Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Klanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21*9.1992) 

74. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

75. -T- Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S* Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

76. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) <S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Konnsyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıltma 
«arihi : 21.&1992) 

78. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

79. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

80. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ye 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula-
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rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.1Ö.1992) 

.•SlSj, — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

82. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

83. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

84. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

85. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

86. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

87. —' Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

88. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

•89. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden. Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 
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90. Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :' 
19.11.1992) 

91. — Sımak-Milletvekili Mahmut Alınak'm, 3628 Sayılı Mal Bildliriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı •: 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

• 9 2 . —Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuöğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: .7.12.1992) 

93. ~ Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler' ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

94. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

95. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) , 

96. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

, 97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

101. — Sımak. Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi': 26.1.1993) • 

102. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

103. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

104. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa-/ 
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2;1993) 

105. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

106. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

107, —Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

108,, — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2,9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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109^ — İki 11 ve Beş İlçenin Âdının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

110. —- Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Elk 10 uncu Maddesine Bir Fılcra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi.: 6.4.1993) 

İli1. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
/ ' • • • •• • • • . 

Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten 'Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

112. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

113. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

114. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica- >• 
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : -13.4.1993) 

115^ — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S., 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

116. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

117.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

118„ — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

119. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlle Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
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Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

120. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

121. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emeldi 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler 'Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

122 — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

123. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 

-. Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

124. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 7.12.1993) 

125. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

126. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 127. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

128. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek-
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lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı.: 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

129. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmâr ' Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 130. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler-ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994) 

13li — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Milî Savunma Komis
yonu Raporu (1 /662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

132. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğmdan Doğmya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

133. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12A1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994) . 

134. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun' Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Haklcında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

135* — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

136. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

137. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

138. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (İ/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari* 
hi : 23.3.1994)/':. . 

. . ' . • ' - . • . — . 8 8 — 



1 
KANUN 'TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER . 

139.— 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

140. — icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

141. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

142. — Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603).(Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

143a — h Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (İ/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

144. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın-. 
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

145. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

146. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye. Işletmelerü Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

147. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Memurlar ve işçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

149. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aym Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa-
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yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {T/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — 5680 Sayılı Basm Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayış: : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

151a — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde îlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Ahnma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — Şırnak. Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

154. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

155. —Bazı Kanunlardaki Cezaların tdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

156. — Antalya Milletvekili Hasarı Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

157. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 158. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :, 
28.3.1994) 

159. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 
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160. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 161. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi:' 25.4.1994) 

162. —• Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyİşleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

163. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

164. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nün -657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

165. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Saydı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

166. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerin, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

167. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

168.— 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 
X 169. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

170. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Hakkında Kanım Teklifi 
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ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi :15.6.1994) 

171. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

172. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : , 
20.6.1994)! , ' ' ' . - ' 

173. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S.. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

174.— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10,1994) 

175. — Konya Milletvekili Osman Özbek ye 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10,10.1994) -

X 176. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

177. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) '(Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

179. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10,1994) 

X 180. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-
de Bilimsel,/Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) 
X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
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182. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
[X! 183.— Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi: 21,10.1994) 
X 184. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 

Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038)'(S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

. X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) , 
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve, Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 190. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 191. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı, ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 192. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta-
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sarısı've Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi1 : 14.11.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 195.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

196. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
X 197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı •: 740) (Dağıtma tarihi: 18.11.1994) 
X 198. —Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli

ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 199. -— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi: 22,11.1994) 

200. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 
X 201. T— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 203. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
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204. — istanbul Milletvekili Sabrı Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

•205. —' Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

206. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207 — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) ' ' 

X 209., — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı: 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) •' • / • 

X 210. —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
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213. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı •: 774) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

.2.14. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995). • , 

X 216. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma .tarihi: 24.2.1995) 

217.— Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 

X 218.— Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

219. '—- Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî ' Eğitim • Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16,3.1995)' . 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emeldi Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 
(2/1340).(S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ^ Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı: 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının. Uygun Bulunduğuna Dair ICanun Tasarısı ye ' 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 223. —r Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 

işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
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X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

225.— Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

226.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı, ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) , 

227. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

228.. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

229. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alırıma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettİn Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa-' 
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasınm ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

232. '—• Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun-6. ncı.Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesiine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) -

— 97 — 113 üncü Birleşim 



• • . , . • . - • • • . • : 7 , : . - , • • • • • - . . . • . , . • • 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 

'(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

234. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karama^-
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

235. — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın^ 
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi •: 29.3.1995) 

236. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 80§) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 
X 237. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın -Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 

X 238. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1 /820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihli : 29.3.1995) , 

239. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Daür Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

240. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) - •>• •. 
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241. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayıh Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfifc Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Ayni Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.1995) 

242. — Edirne Milletvekili Hasan Basrİ Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 18.4.1995) 
X 243. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi

lim ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/789) (S. Sa
yısı: 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

244* — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 246. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı: 822) Pağıtma tarihi: 2^^^ 

247. — Manisa Milletvekili Akm Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

248. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı: 824) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

249. — Manisa Milletvekili Tcvfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 'komisyonları raporlan (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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250. -^ Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) . 

251. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin'Kanun-Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Halkkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Darî Kanun Teklifi ve.Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu, (1 /522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

252. — Askerî Yasak Bölgeleı ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26 A1995) 

253: — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edüeceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

254. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nm 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayıst : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere Ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakn 
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

256. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) 

257. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

258. — Antalya Milletvekili Faik Altım ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi: 3.5.1995) 
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259. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup 
Başkjanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Fuat 
Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik-Diker'in Kırşehir Milletvekili Sabri 
Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Ya-
zıcı'nın, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan 
ve 10 Arkadaşının ve Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1376, 2/940, 2/974, 2/1009, 2/1044, 
2/1133, 2/1228, 2/1246, 2/1284) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 5.5.1995) 

260. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 
1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra 
İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma Tezkeresi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 835) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1993 Yılı Faaliyetleri 
Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Maddeleri Gereğince Yaptığı 

Denetimle İlgili Rapor (5/20) 
T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu 
Sayı: A.Ol.OEKl'148 16.3.1995 

Karar No: 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

T.B.M. Meclisi İç Tüzüğünün 153 ve müteakip maddeleri gereğince T.B.M. Meclisi hesapla
rını inceleme Komisyonumuzun denetim, gözetim, bütçe tatbikatı, sondaj usulü ile eşya ve demir
baş tadadı yine Saymanlık Müdürlüğünün yıl içindeki denetimleri, Satınalma Komisyonu Başkan
lığı Mal Saymanlığı, Basımevi Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdür-
lüğü'nde yapılan çalışmalarımız hususundaki Komisyonumuz görüşleri, temenni ve istekleri 
aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

T.B.M. MECLİSİ'NİN 1993 MALÎ YILI BÜTÇESİNİN HARCAMA 

GENEL GÖRÜNÜMÜ 

1993 Malî Yılında T.B.M. Meclisi Bütçesine; (Genel Yönetim, Yasama Hizmeti, Millî Saray
lar ve Muhafız Taburu dahil) Bütçe Kanunu ile 1 637 759 000 000 TL. ödenek verilmiş, Yasal % 
3 kesinti, yılı içinde yapılan dahili ve harici aktarımlardan sonra, yıl sonu Genel Ödenek Toplamı 
1 644 655 387 000 TL. ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 1 389 135 919 000 TL.'si har
canmış 255 519 468 000 TL.'si de iptal edilmiştir. Harcama oranı % 84 olmuştur. 

1993 Malî Yılında "Genel Yönetim Hizmetleri" için, Bütçe Kanunu ile 623 791 000 000 TL. 
ödenek verilmiş, yasal % 3 kesinti ve yıl içinde yapılan dahili ve harici aktarmalardan sonra yıl so
nu Genel Ödenek Toplamı 616 418 410 000 TL. olmuştur. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 482 398 
332 000 TL.'si harcanmış 133 420 078 000 TL. iptal edilmiştir. Bu programdan personel giderle
ri, her türlü hizmet ve malzeme alımları, 26 adet muhtelif marka makam ve hizmet araçları alımı, 
yurt dışından Tutanak Müdürlüğü'ne 20 adet teyp, Matbaa Müdürlüğüne çeşitli işlerde kullanılan, 
makinalar, T.B.M.Meclisi binalarının ana trafosunun yenilenmesi, ana binanın asansörlerinin yeni
lenmesi gibi hizmetler gerçekleştirilmiştir. Bu programda gerçekleşme oranının % 78 olduğu gö
rülmüştür. 

Destek Hizmetleri Sınıfını oluşturan T.B.M. Meclisi Muhafız Taburu 1984 yılından itibaren 
personel giderleri ve yollukları 1984 yılında çıkarılan 2919 Sayılı Teşkilat Yasası ile Genel Kur
may Başkanlığına devredilmiştir. 

Diğer Hizmetler ise; T.B.M. Meclisi Bütçesinden karşılanmaktadır. 1993 Malî Yılında Bütçe 
Kanunu ile 3 764 000 000 TL. ödenek verilmiş, % 3 kesinti ve aktarımlardan sonra yıl sonu ödeneği 
3 651 080 000 TL. olmuştur. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 3 397 337 000 TL. harcanmış, 253 
743 000 TL.'da iptal edilmiştir. Bu alt programında gerçekleşme oranı % 93 olduğu görülmüştür. 



"Yasama Hizmetleri" için 1993 Malî Yılında, Bütçe Kanunu ile 774 392 000 000 TL. ödenek 
verilmiş, yasal % 3 kesinti yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 694 511 848 000 TL.'si harcanmış, 78 
630 892 000 TL.'side iptal edilmiştir. Bu programdaki ödenekten yeni üyelerin ödenek ve yolluk
ları kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduklarının her türlü yurt içi ve yurt dışı tedavileri üyele
rin Parlametolar Arası Birliği Kuzey Atlantik, Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı Toplantıları 
yollukları, ayrıca Sayın Meclis Başkanı beraberinde giden üyelerin yurtdışı ve yurt içi harcırahla
rı, eski üyelerin tazminatları ile yine bu üyelerin bakmakla yükümlü olduklan kişilerin her türlü 
yurt içi ve yurt dışı tedavi giderlerinin ödenmesi gerçekleştirilmiş olduğu görülmüştür. 

900 Transferler Programına 1993 Malî Yılı için Bütçe Kanunu ile 35 537 000 000 TL. ödenek 
verilmiş yasal % 3 kesinti, iç ve dış aktarmalardan sonra yıl sonu Genel Ödenek Toplamı 55 103 
223 000TL.'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 52704855 000 TL.'si harcanmış, 2 398 
368 000 TL.'si iptal edilmiştir. 

Bu programlardaki ödenekten; kamulaştırma işlemlerinin yapılması uluslararası kuruluşların 
aidatlarının ödenmesi, memurların öğle yemeğine yardım yapılması, Dernek, Birlik, Kurum ve Ku
ruluşlara yardım yapılması, geçen yıllar borçlarının karşılanması, vergi iadelerinin ödenmesi, ger
çekleştirildiği görülmüştür. 

Ayrıca "990 Özel Ödeneklere tlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi" harcama kalemlerinde; Millî 
Saraylardaki, saray, köşk ve kasırların gezilerinden 14 232 333 000 TL. gelir elde edilmiştir. Bu 
gelirler yine saray köşk ve kasırların restorasyon ve bakım işlerinde kullanılmak üzere T.B.M. 
Meclisi Vakfına devredilmiştir. Bu programdaki gerçekleşme oranı % 96 olmuştur. 

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
Satmalına Komisyon Başkanlığı T.B.M. Meclisinin önemli birimlerinden biridir. Satınalma 

Komisyonu Başkanı, Saymanlık Müdürlüğü veya görevlendireceği yetkili Satınalma Komisyon 
Müşaviri ile satın alınacak malzeme veya yaptırılacak işin ehli ve uzman şahıslardan teşekkül et
mektedir. 

Bu birimlerde yaptiğımız denetimde; 

2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu ile 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanununa göre T.B.M. Meclisi Satınalma Komisyonu; T.B.M. Meclisinin tüm birim
leri ile Milletvekili Lojmanlarının ihtiyacı olan her türlü döşeme, demirbaş, mefruşat, büro makina 
ve malzemeleri, kırtasiye, baskı ve yayınla ilgili malzemeleri, temizlik makina ve malzemelerini, 
sağlık ünitesinin tüm ilaçları ile sağlık araç ve gereçlerini, bunların bakım ve onarımlarını, giyecek 
yardımı yönetmeliğine verilecek giyecek eşyalarını, T.B.M.Meclisi'ne ait binalar ile lojmanların 
bakım ve onarımı için ihtiyaç duyulan her türlü teknik malzemeyi ve ayrıca Kültür ve Sanat ve Ya
yın Kurulu ile Dış ilişkiler ve Protokol Müdürlüğünce düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı toplantıların 
organizasyonu ile ilgili hizmetleri yerine getirdiği ifade edilmiştir. 

Yukarıda sözü edilen hizmetler için yapılan malzeme alımları 2886 sayılı yasa ile 1050 sayılı 
yasaya uygun bir şekilde öncelikle Resmî Kuruluşlar, iktisadî Devlet Teşekkülleri veya bunlara 
bağlı yan kuruluşlardan, bunların dışındaki malzemeler ise genellikle piyasadan teklif alma sureti 
ile pazarlıkla temin edildiği, komisyon bazı malzemeleri doğrudan fabrikasından ya da üretici fir
masından, bazılarını ise piyasadaki yetkili satıcılarından teklif almak suretiyle hizmetin yerine 
getirildiği anlaşılmıştır. 

Çarşı pazarlığı ve pazarlık usulü ile yapılan alımlarda 3 teklif mektubunun yasa gereği olduğu, 
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Teknik şartnamelerin kapsamlı ve yerine göre tariflerinin yapılmasının gerektiği, ihalelere 
fazla firmaların girmesi için duyuru yapılmasının faydalı olacağı ilgililere söylendi. 

İşlerin yoğunluğu nedeniyle bu ünitede personel sıkıntısı olduğu ilgililer tarafından ifade edil
miştir. 

İhtiyaç duyulan malzemelerin resmî kurumlardan bulunmadığı takdirde fıat araştırması yap
mak suretiyle temin edildiği öğrenildi. 

T.B.M. MECLİSİ BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ 

T.B.M.Meclisi Basımevi Müdürlüğü Gerici Sekreterliğin işbölümü çerçevesinde yasama hiz
metlerini yönlendiren Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı bir birim olarak görevini 
sürdürmektedir. T.B.M.Meclisi Basımevi Müdürlüğü tesisleri 1987 yılından başlıyarak bugüne ka
dar geçen zamanda çağdaş teknolojiye uygun olarak yenilenmiş ve gerek yasama hizmeti ile ilgili 
basımlarda, gerek T.B.M.Meclisi İdarî Teşkilatı ihtiyacı olan formların baskılarında daha süratli ve 
kalitesi yüksek baskı imkânına kavuştuğu görülmüştür. 

Ayrıca, Millî Saraylar Daire Başkanlığınca hazırlanan, saray, köşk ve kasırlarımıza ait, kitap, 
broşür, kartpostal gibi tanıtıcı yayınlar itinalı ve titiz bir çalışma ile çok renkli olarak Basımevi Mü
dürlüğümüz tesislerinde basılmakta olup, bu konuda da milyonlarca lira tasarruf edildiği gözlen
miştir. . 

T.B.M.Meclisi İdarî Teşkilat bünyesinde başlatılan, bilgisayar ağı otomasyonu tamamlandı
ğında bu ünitenin çalışmaları daha rantabl, daha süratli ve dolayısıyla daha ekonomik olacaktır. 

Matbaa işlerinde çalışan personelin çalışma özelliğinin gereği olarak ağır şartlar altında çalış
tıktan görülmüştür. Bu nedenle çalışan mevcut personelden bir kısmı fiili hizmet zammını almak
ta, aynı işi yapan diğer bir kısım personelin bundan yararlanamadığı söylenmiştir. 

Basımevi Müdürlüğü yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür ediyor ve basanlar diliyoruz. 

SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

T.B.M. Meclisi İçtüzüğünün 153 üncü maddesi hükmü gereğince, Saymanlık Müdürlüğünde 
Komisyonumuzca denetimler yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda; Yevmiye Defteri ve Ödeme 
Emirleri Defteri, Emanetler Defteri, Bütçe Emanetleri Defteri, Kişi Borçları Defteri, Avans ve 
Krediler Defteri, Emekli Kesenekleri Defteri ile verilen emirlerin düzenlenmesi ve ita amirinin im
zasına sunulmasına kadar yapılan işlemler incelendi. Bütçe tatbikatı ile ilgili olarak yapılan mu
amelelerin usulüne uygun ve süratli bir şekilde yapıldığı görüldü. Eski yıllar faaliyet raporlarında 
temas etmiş olduğumuz bilgisayar sisteminin 1 Ocak 1995 itibariyle bu ünitede başlamasının za
man ve istihdam bakımından sayısız yararlar sağlıyacağı muhakkaktır. 

Avans ve kredilerin kanunî süresi içerisinde kapatılması ilgililere söylendi. 

MAL SAYMANLIĞI 

Mal Saymanlığında Komisyonumuzun yapmış olduğu denetimlerde Meclis Ana Binası Bod
rum Katlarında bulunan aşağıda isimleri yazılı, 

1. Sıhhî Tesisat Ambarı 

2. Kuvvetli Akım Amban 

3. Kuvvetli ve Zayıf Akım Ambarı 

4. Cam Glop Ambarı 
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5 Avize Parçası Ambarı 
6. Ampul Amban 
7. Marangoz ve Boyacı Ambarı 
8. Boya Ambarı 
9. Boru Amban 

10. Döşeme Amban 
11. Kırtasiye Ambarı 
12. Temizlik Amban 
13. Plastik Amban 
Komiyonumuz tarafından ambarlar tek tek gezilmiş, ambar kartlarına göre sondaj usulü ile sa

yım yapılmış ve mutabakat sağlandığı görülmüştür. 
Tüm ambarlarda eşya giriş ve çıkışlarının daha sağlıklı takibi bakımından geçen yılki raporla-

nmızda da temas edildiği gibi bilgisayara geçilmesi gereklidir. 
Ambarlann düzenli ve tertipli olduğu görüldü. Yetkililerden alman bilgiye göre personel ko

nusunda sıkıntı duyulduğu, özellikle eşyalann taşınması hususunda eleman sıkıntısı olduğu ifade 
edilmiştir. Bu ünitede çalışan tüm arkadaşlara Mal Saymanının şahsında teşekkür ediyoruz. 

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
Üyeler Lokantalan, Üyeler Misafir Lokantası, Milletvekili Lojmanları Lokantası, Halkla iliş

kiler Binası Memurlar Lokantası, Eski Personel Binasındaki Memurlar ve Personel Lokantalan, 
Boyacılar, Berberler, Çamaşırhane, Çay Ocaklannda yapılan denetimler sonunda: 

Geçen yıllar faaliyet raporlanmızda temas etmiş olduğumuz bu seneki denetimlerimizde dik
katle takip edilmiş ve bu ünitenin daha iyi hizmet vermek için gayret içerisinde olduklan görülmüş
tür. . .. 

Yeni açılan mekanlar nedeniyle bu ünitede önemli ölçüde personel sıkıntısı çekildiği ilgililer 
tarafından ifade edilmiştir. 

ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -
Komisyon Başkanlarına ve çeşitli ünitelere tahsis edilen, ayrıca T.B.M.Meclisi hizmetlerinde 

kullanılmak amacıyla alman araçlann sayılannın artması nedeniyle bu ünitede iş kapasitesinin de 
normal olarak arttığı görülmüştür. 

1994 yılında alınan araçların da hizmete girmesi ile araç sayısı 148'e, personel sayısı da 169'a 
yükselmiştir. 

Daha önceki yıllar raporlarında tenkide aldığımız Ulaştırma Şube Müdürlüğü Koltuk Ambarı
nın bu yılki denetimlerimizde daha sağlıklı ve düzenli bir biçimde hizmet verdiği gözlenmiştir. 
T.B.M.Meclisi Başkanlık Divanının almış olduğu karar gereğince resmî araçlann hizmet bitimin
den sonra garajdaki yerlerine çekilmediği, alınan karara uyulmadığı gözlenmiştir. 
. T.B.M.M. içtüzüğünün 153, 154, 155, 156 ncı maddeleri gereğince T.B.M.Meclisi Genel 

Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların 1993 
Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Maddelerine 

Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/21) 

T.B.M.M. Hesaplannı İnceleme Komisyonu Raporu 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme 16.3.1995 
Komisyonu 

Sayı: A.01.1.HEKI 148 
Karar: 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
TBMM Meclisi Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve ona bağlı Millî Saraylar, köşk ve kasırlar

da sondaj usulü ile tarihi demirbaş eşya tadadı, restorasyon sürekli bakım, onarım, koruma ve gü
venliğe ilişkin tüm hizmetler ile turizme yönelik düzenlemelerin yürütülmesi bakımından Dolma-
bahçe Sarayı, Üsküdar'da, Beylerbeyi'nde "Beylerbeyi Sarayı", Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nda "Yıl
dız Şale Köşkü", Beşiktaş Ihlamur'da "Ihlamur Kasrı" Beykoz Küçüksu'da "Küçüksu Kasn", Ka
dıköy Altıyol'da "Filizi Köşk", Kasımpaşa Hasköy'de "Aynalı Kavak Kasn", Horya'da "Florya 
Atatürk Köşkü", Yalova Termal'de "Yalavo Atatürk Köşkü" olmak üzere dokuz saray, köşk ve ka
sırdan oluşan külliyenin, kültür, tarih ye turizm ekonomisi bakımından en iyi ve en güzel bir biçim
de hizmet verecek şekilde korunması, değerlendirilmesi ve yaşatılması için alınan tedbirleri ince
lemek üzere TBMM İçtüzüğünün 153 ve müteakip maddelerinin komisyonumuza verdiği yetkiye 
dayanarak mahallinde yapılan denetim sonunda; 

1993 MALÎ YILI BÜTÇESİNİN HARCAMA VE GENEL GÖRÜNÜMÜ 
1993 yılında "Millî Sarayların İdare ve Korunması" hizmetleri için Bütçe Kanunu ile 200 275 

000 TL. ödenek verilmiş, Bütçe Kanununun 5 inci Maddesine göre yapılan % 3 kesintilerden ve 
dahili, harici aktarmalardan sonra, yılsonu toplam ödeneği 196 339 934 000 TL. olmuştur. Bu öde
neğin 155 523 547 000 TL.'sı harcanmış 40 816 387 000 TL.'sı da yılsonu itibariyle iptal edilmiş
tir. Bu programda yıllık gerçekleşme oranı % 78 olmuştur. 

Bu programdaki ödenekten en önemli olarak Millî Saraylara yangın alarm paneli, bilgisayar 
donanımı ve bilgisayar malzemeleri alımı ile çeşitli makina ve yedek parça alımları (1 981 027 000 
TL. harcanmıştır) gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu ödenekten Dolmabahçe, Beylerbeyi, Maslak, Ih
lamur, Aynalıkavak, Yıldız Şale, Yalova Atatürk Köşkünün her türlü bakım ve onarımlarının ya
pıldığı en önemlisi de Temel Araştırma A.Ş. tarafından Küçüksu Kasrının denize kayması işinin bi
tirildiği görülmüştür. 

Köşk ve kasırlara 1993 yılı içindeki bakım ve onarımları için toplam 61 569 474 000 TL. har
candığı tespit edilmiştir. 

GENEL OLARAK 
Yakın bir tarihe kadar büyük bir kısmı kapalı olan kültür mirasımız millî saray, köşk ve kasır

larımızın bugün tümünün kitle turizmine açılması ve millî saraylarımızın ziyaretçi sayısının her ge
çen yıl artmakta olduğu görülmüştür. Ziyaretçi sayısının 1991 yılında 407 882 kişi, 1992 yılında 
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517 770 kişi, 1993 yılında 554 221 kişiye ulaşmıştır. (Ziyaretçi sayısının günde 1500 kişiyle sınır
lı olmasına rağmen) Bu rakamlar bizler ve ülkemiz adına sevindirici bir sonuçtur. Millî saray, köşk 
ve kasırlarımızda restorasyon, periyodik bakım ve onarım aslına uygun bir şekilde devam etmek
tedir. Özellikle 1988 yılında Millî Saraylar Daire Başkanlığına devredilen Rorya Atatürk Deniz 
Köşkü, Genel Sekreterlik ve Yaverlik Binası, Belediyeden alınan binadaki yeni mekan çalışmala
rı, Yıldız Şale Köşkü bitişiğindeki Istab-lı Amire-i Ferhan binalarındâki restorasyon çalışmaları 
Dolmabahçe Sarayı Cariyeler Dairesi, İç Hazinenin aslına uygun bir şekilde onarımının yapılması 
ve Beylerbeyi Sarayı Büyük Havuzunun restorasyonunun tamamlanarak açılması Küçüksu Kasrı
nın denize kayma ile ilgili olarak müteahhidin temel takviye çalışmalarını tamamladığı, çevre dü
zenlenmesi ve tavan işlemelerinin devam ettiği, Aynalıkavak Kasrının restorasyonunun tamamla
narak Ağustos 1994 ayında geziye açılması, Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesinin iç düzenlemesinin 
yapılarak halka açılması, Yalova Atatürk Köşkündeki sosyal tesis binası inşaatının hızlı bir şekil
de devam ettiği, Millî Saraylar Yıllığının yayınlanması, yayınların çoğaltılması ayrıca, broşürler, 
kitap metinleri, makale metinleri, tanıtım metinleri gibi yeni yeni yayınların hizmete sunulması, 
Sümerbank'tan Yıldız Porselen ve Hereke Halının Millî Saraylar bünyesine alınması ve şu günler
de devir işlemlerinin yapılması, Komisyonumuz tarafından mahalinde görülmüş ve yapılan hizmet
ler takdirle karşılanmıştır. 

Komisyonumuzun Millî Saraylar Daire Başkanlığına bağlı saray, kasır, köşklerde iki grup ola
rak Mal Saymanlığının repertuvar çalışmalarına ait duvarlara asılan demirbaş listeleri ve esas def
terlerle sondaj usulü ile sayım yapılmış ve mutabakat sağlandığı görülmüştür. 

Dolmabahçe Sarayında repertuvar çalışmalarının devam etmesi nedeniyle bu sarayımızın bir 
bölümünde çalışma yapılabilmiştir. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Eşya 
tadadı bakım onarım ve takibi bakımından problemler yaratabilir. 

MİLLÎ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 

Paha biçilmez kültür mirasımız millî saray, köşk ve kasırlarımızın aslına uygun restorasyon ve 
bakımlarının yapılarak değerli tarihî eşyaları ile birlikte bilimsel olarak korunması, tanıtılması ve 
değerlendirilmesi gelecek nesillerimize intikal ettirilmesinde büyük emekleri olan başta 4 yıldan 
fazla bir süredir Millî Saraylar Daire Başkanlığı görevini başarı ile sürmekte olan Türkan İnce'ye 
yönetici kadroya ve tüm personele Komisyon olarak teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz. Bundan. 
sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

' Millî Saraylar Daire Başkanlığı bünyesindeki saray, köşk ve kasırların tanıtımı yerli ve yaban
cı ziyaretçi gezilerinin sağlanması, her türlü güvenlik önlemlerinin alınması, bakım, onarım ve res
torasyon çalışmalarının sürdürülmesi için Daire Başkan yönetiminde 3 Başkan Yardımcısı, Saray 
ve Köşkler Grup Başkanı, Teknik ve Destek Hizmetler Grup Başkanı, Satmalına Komisyon Baş
kanı, bunlara bağlı müdürlük, amirlik, şeflikler ve memurlar ile birlikte 475 personel, ayrıca 24 ki
şilik 657 sayılı Yasanın 4 üncü Madde b fıkrasına göre sözleşmeli kadro ile birlikte personel sayı
sının 500 kişi olduğu ifade edilmiştir. Görev yerlerinin dağınık olması nedeni ile bu kadronun ye
terli olduğu kanaatindeyiz..Ayrıca Daire Başkanlığına bağlı yapıların bakım, onarım, restorasyon 
çalışmalarını sürdürmek üzere yukarıda belirtilen kadro dahilinde Teknik ve Destek Hizmetleri 
Grup Başkanlığı elemanları dışında Emanet Komisyonları yönetiminde geçici yevmiyeli personel 
çalıştırıldığı söylenmiştir. 

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI 
1993-1994 yılları içerisinde yapılan ihale dosyaları, Emanet Komisyonunca yapılan satınalma-

lar, çarşı pazarlığı ile alınan mal ve hizmete ait dosyalar tetkik edildi. İhtiyaç duyulan malzemenin 
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min edildiği öğrenildi. Asılları TBM Meclisine gönderilen ihale dosyalarının incelenmesi esas ol
mak üzere bir suretin de Millî Saraylar Daire Başkanlığı Satınalma Komisyonunda bulundurulma
sı istendi. Çarşı pazarlığı ile yapılan alımlarda 3 teklif mektubunun yasa gereği olduğu ilgililere ile
tildi. 

İhale teknik şartnamelerinin kapsamlı ve yerine göre tariflerin yapılması gerektiğini, ihalelere 
fazla firmanın girmesi için duyuru yapılması gerektiği üyelerimizce bildirildi. 

YATIRIMLAR 
Millî Saraylar Daire Başkanlığının; bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları süreklilik arz et

mektedir. Bu çerçevedeki 1993 Malî Yılı bütçesi 208 775 000 000.- TL. olarak gerçekleştirildiği 
görülmüştür. Söz konusu paranın % 65'i cari harcamalardır, (personel giderleri) Bakım, onarım ve 
restorasyon işlerine toplam 60 milyar ayrılmış olup, bu parayla yukarıda sözü geçen hizmetlerin ya
pıldığı bildirilmiştir. 

Millî Saraylar Daire Başkanlığının 1994 yılı bütçesi 364104 000 000.- TL. olarak öngörülmüş 
olup, bunun 105 768 000 000.- TL. bakım, onarım ve restorasyona ayrıldığı ifade edilmiştir. 

DOLMABAHÇE SARAYI 
Millî Saraylar Daire Başkanlığı içinde bulunan "Dolmabahçe Sarayı" tarihimizin en değerli 

eserlerinden biridir. Kültür Mirasımız olan bu paha biçilmez sanat eseri ziyaretçilere açıktır. 

a) Dolmabahçe Sarayı "Mabeyn-i Hümayun Muayede Salonu", 
b) "Hazine-i Hassa ve Mefruşat Daireleri" (Millî Saraylar Daire Başkanlığı Yönetim binala

rı), 
c) "Saat Kulesi", 
d) "Hasbahçe", 
e) "Kuşluk ve Kuşluk Bahçesi", 
f) "Camlı Köşk" 
g) "Uzun Yol" (Mabeyn-i Hümayun ve Camlı Köşkü birbirine bağlayan koridor), 
h) "Harem Bahçesi ve İç Hazine", 
ı) "Gedikli Cariyeler Dairesi", 
j) "Mutfaklar", 
k) "Kızlar Ağası Dairesi", 
1) "Hareket Köşkleri ve Bahçesi", 
m) "Veliaht Dairesi (Resim Heykel Müzesi olarak M.S.Ü. bağlıdır). 
Dolmabahçe Sarayının bütün bölümlerinin ziyaretçilere açılması Komisyonumuzca takdirle 

karşılanmıştır. Hazine-i Hassa Binasında görev yapan müdürlüklerin onarımı tamamlanan Gedikli 
Cariyeler Binasına taşınmasıyla dağınık bir şekilde görev yapan birimlerin bir araya toplanması 
sağlanmıştır. Muayede Salonu arka cephe restorasyonu Hazine-i Hassa Dairesi dış cephe restoras
yonu, Saltanat Kapısı taş restorasyonu, Camlı Köşk restorasyonu, Eski Saray Mutfakları restoras
yonu, saray içi muhtelif bölümlerinin restorasyonunun, saray dış aydınlatmasının yapılması; Cari
yeler Dairesi kalorifer tesisatının yapılması, İtfaiye Koğuşu kalorifer tesisatının yapılması, Hareket 
Köşkleri yangın sezim uyarım sistemlerinin yapılması, park bahçe çalışmaları, periyodik bakım ve 
onarımlar devam etmektedir. 

Dolmabahçe Sarayı Cariyeler Dairesinde bulunan Mefruşat deposundaki eşyalar aynı yerde 
bulunan musamera katlarında yeni raflarla tanzim edilmiş yerlerine temizlik ve bakımları yapıla
rak konulduğu görülmüştür. 

Mal Saymanlığındaki görevli arkadaşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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BEYLERBEYİ SARAYI 

Ana bina, Sarı Köşk, Selamlık, Deniz Köşkü, Mermer Köşk, Ahır Köşkü, Set Bahçeleri ge
zildi. Uzun zamandır onarımı devam eden büyük havuzun aslına uygun olarak restorasyonunun ve 
bakımının yapılarak tamamlanması Komisyonumuzca takdirle karşılandı. 

Bu Sarayımızın deniz cephesi taş işleri restorasyonu tamamlandığı Selamlık cephesinde ise taş 
işçiliğinin devam ettiği, ayrıca büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan hatıra eşya teşhir salonu ve 
satış yerlerinin hazırlanması yerinde bulunmuştur. 

FLORYA ATATÜRK KÖŞKLERİ 
1981 yılında Maslakta; Maslak Köşkleri, 1991 yılında Filizi Köşk (Kara Tahsin Paşa Köşkü) 

ile birlikte 1988 yılında da Florya Atatürk Deniz Köşkleri Millî Saraylar Daire Başkanlığı yöneti
mine devredilmiştir. 

Deniz Köşkü restorasyonu ve iç dekorasyonunun aslına uygun bir biçimde tamamlanarak bit
tiği görülmüştür. 

Sosyal Hizmet Binası yapımı, Yaverlik Binası restorasyonu, tdarî Bina belediyeden alınan bi
nanın restorasyonu, park ve bahçe düzenlemeleri, periyodik bakım ve onarım çalışmalarının sürat
li şekikje devam ettiği görüldü. 

YILDIZ ŞALE KÖŞKÜ 
İstabl-ı Amire-i Ferhan binalarındaki restorasyon, binaların aslına uygun olarak, araştırma ka

zıları çevre düzenlemesi periyodik bakımlar, park ve bahçe çalışmaları süratle devam etmektedir. 
Fotoğraf ve belgelere dayanılarak varlığı tespit edilen binaların bulunduğu alanlarda temel 

araştırma kazılarına ve diğer alanlarda tarihi dokunun ortaya çıkarılması için zemin kazıları da de
vam etmekte, personel binası yapımı için proje fonksiyonlandırma çalışmaları yapılmaktadır. 

KÜÇÜKSU KASRI 
1992 yılında yapılan takviye ihalesinden sonra süresi içerisinde işin geçici kabulünün yapıldı

ğı söylendi. 

Temel takviye işi bittikten sonra bina içerisindeki çatlaklarda yapılan ölçümler sonunda, çatlak-
lardaki harfeketin durmaya yakın değerlere düşmesi, bina emniyeti ve restorasyon açısından sakınca 
teşkil etmesi üzerine 1.3.1994 tarihinde restorasyon ve yenileme çalışmalarına başlandığı ifade edil
miştir. Cephe taş restorasyonu, bina içi duvar ve sıva onarımları, ahşap doğrama ve yenilenmesi res
torasyonu, elektrik, sıhhi tesisat ve yangın ihbar sistemleri ve kalemkârlık işleri devam ediyor. 

Tarihi Küçüksu Deresinden itibaren iskele hattına kadar olan yerin belediyeden alınarak tari
hi dokunun tamamlanabileceği söylenmiştir. 1993 yılında bu konuda önemli girişimler sağlanmış, 
Küçüksu İskelesi satın alınmıştır. Küçüksu Camiinin de Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınması 
için girişimlerde bulunulduğu ifade edilmiştir. 

TEMENNİLER 
1. Sultan Abdülhamit tarafından kurulan tarihi Sümerbank Yıldız Porselen ve Hereke Halı 

Fabrikasının Millî Saraylar bünyesine alınması çalışmaları olumlu karşılanmıştır. 
2. Restorasyon işlerinde çalışan Kalemkârların Millî Saraylar kadrosuna alınması ve eğitici 

bir çekirdek kadro oluşturmasının uygun olacağı, 
3. Eski yıllar raporlarımızda da temas etmiş olduğumuz Dolmabahçe Sarayı ek binalarından 

oluşan Beşiktaş Kaymakamlığı ile Trafik Şube Müdürlüğü kullanımında bulunan Nusahiban Da-
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iresi için İçişleri Bakanlığına, Devlet Malzeme Ofisinin kullanımında bulunan Matbah-ı Amire bö
lümü için Maliye Bakanlığına, Deniz Müzesi Komutanlığı Deniz Arşivi ve Deniz Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfının bulunduğu Agavat ve Bendegan Daireleri ile Askerlik Şubeleri ve Beşiktaş 
Askeri Bölge Komutanlığının kullanımında Saraya ait bölümlerden oluşan Saray Eczanesi, Tatlı-
hane, Mutfaklar, Fırın, Değirmen, Çamaşırhane, Mefruşat Ambarı, Kuşhane gibi yapılar topluluğu
nun devri için Genel Kurmay Başkanlığına söz konusu mekânların iadesi için yazı yazıldığı ifade 
edilmiş olup Komisyonumuzca da bu mekânların Millî Saraylara kazandırılması yerinde olacağı 
düşünülmektedir. 

T.B.M. MECLİSİ VAKFI 

Faydalı hizmetler verdiğine inandığımız T.B.M. Meclisi Vakfının denetimi ile ilgili olarak İç
tüzüğümüzde bir hüküm olmaması nedeniyle bu ünitede denetim yapılamamıştır. Ancak fazla per
sonel istihdam edildiği kanaatini taşıyoruz. 

Yeni İçtüzük çıkarılırken Meclis Vakfının denetiminin bir şekle bağlanmasının yararlı olaca
ğına inanıyoruz. Vakfın ne şekilde nereye harcama yaptığı bilinmelidir. 

İçtüzüğümüzün 153, 154, 155, 156. maddeleri gereğince Genel Kurulun bilgisine arz edilmek 
üzere yüksek başkanlığa saygı ile sunulur. 
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