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î. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon'da trafik akışın-

daki sıkışıklık ile "Tanjant yolu" adıyla anılan çevre yolu projesine ilişkin gün
dem dışı konuşması 

2. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, 1966 Varto ve 1970 Gediz dep
remlerinden sonra yapımı planlanan konutlara ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendilîer'in, çiftçi alacakları ile 
üreticilerin içinde bulundukları sıkıntılı duruma ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Er

dal İnönü'nün dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Dev-
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let Bakam İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/651) 254 

2. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/652) 254:255 

3. — İngiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dö
nüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Baltanı İsmet Sezgin'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşlcanlığı tezkeresi (3/653) 255 

4. — İngiltere'ye gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın dönü
şüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/654) 255 

5. — (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/655) 255:256 

6. — (10/3) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/656) 256 

V. — SEÇİMLER ' 256 

A). KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇÎM 256 
1. — (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulu

nan üyeliklere seçim 256:257 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 257,311 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 257 
1.—İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar

da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 257 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yâkın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 257 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 257 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 257 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 257 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi'(6/87) 257 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 257 

8.—Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/99) _ 236 —• ' 257:258 
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9. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/100) 258 

10.—İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
safiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 258 

11. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 258 

12. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/108) 258 

13. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/113) 258 

14. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 259 

15. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia 
edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 259 

16. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin 
tapu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/129) 259 

17. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sa
halarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 259 

18. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'de-
ki bazı mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine.ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) 259 

19. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Bi
nasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 259 

20. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı 
- Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 259 

i, 
21.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı 

- Bayat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/135) ' 259 

22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'kılardan danışma 
ücreti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) 259 

23. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, günlük bir gazetede yer 
alan "Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/139) 260 

— 237 — 



T.B.M.M. B : 17 20 . 10 . 1992 0 : 1 

Soyfa 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare 
mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/140) 260 

25>—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Andırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) - 260 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Ka-
rakuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/143) 260 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iç
me suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/144) 260 

28.—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taş
kın Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/145) 260 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan , 
Karayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/146) 260 

30.—İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul tli Küçükçekmece 
- Büyükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için 
bir hastanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/147) 260 

31. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay 
yollarının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) , 260:261 

32. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/154) 261 

33. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hay
rat, Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/155) 261 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş 
Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge 
Müdürlüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/157) 261 

35. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Mü
dürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/159) 261 

36. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla 
ilgili Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/160) ' * £38 - - 261 
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37. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişi
lerin hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/161) 262 

38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı (6/162) 262:263 

39. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 263:264 

40. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu karan alın
madan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddia
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 264 

41. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların has
tane masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 264 

42. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman emvalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) 264 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Ha
vaalanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/171) 264 

44. — İstanbul Milletvekili Gavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 264 

45. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticileri
ne ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/175) 264 

46. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi 
Ericek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/176) v 264:265 

47. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/177) 265 

48. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar 
işe alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşeliir Belediyesi işçilerinin göre
ve çağrılmadıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/178) 265 

49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Be
lediyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/179) 265 . 

50. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 265 

51. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik 
İlçesi Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/181) 265 

__ 239 — 
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52. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının orga
nizatörü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/183) 266 

53.—Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a 
giden Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başba- ^ 
kandan sözlü soru önergesi (6/185) 266 

54. —Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankasının 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/187) • . . . • : " ' . 266 

55. —- Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme 
primi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 266 

56. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresi
ne hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/189) 266 

57. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 266:267 

58. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın» bir Devlet Bakanının gün
lük gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/191) 267 

59. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve 
Havaalanı inşaatlarına ilişlcin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Orman Bakanı 
Vefa Tanır'in cevabı (6/192) 267:268 

60. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Baka
nının bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/193) 268 

61. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka ceza
evlerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 268 

62. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dihçerler'in, İl Çevre Korünıa Vakıf
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 268 

63. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 ta
rihinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet 
bakanından sözlü soru önergesi (6/197) ' 268:269 

64.—Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanla
rına sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/198) 269 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Va
liliğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 269 

66. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göl- • 
ler ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/201) __ 240— 269 
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67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakül
tesinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/202) 269 

68.—Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, 
Sanoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 269 

69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne 
zaman ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/204) 270 

70. — îstanbu! Milletvekili ismail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 270 

71. T- İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor te
sisleri kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Orman 
Bakanı Vefa Tanır'ın cevabı (6/206) 270:271 

72. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Mali
ye Okulu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) 271 

73. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akade
misi ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet Hastanelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından söziü soru önergesi (6/209) 271 

74. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık 
alanlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 272 

75. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 272 

76. — Kahramanmaraş- Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve 
Spor Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/212) 272 

77. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürü
nün görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 272 

. 78. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANA
Yİİ hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 272 

79. ~~ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 272 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda 
"İstisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/216) 272 

81. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesisleri Güçlendir
me Vakfına (SİSATEV'e) ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güverilik Bakanı 
Mehmet Moğultay'ın cevabı (6/217) 272:274 

82. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/218) 041 2 7 4 
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83. —Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 274 

84. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, 
Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 274 

85. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması va-
adedilen Dumlupınar Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/221) 274 

86. -r Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) " 275 

87.—Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörele
rinde yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/223) 275 

88. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi 
Çullar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü j:,, 
soru önergesi (6/224) - '275 

89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, 
sebze ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/225) " 275 

90. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin de
miryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/226) 275 

91. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İl
çesi ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) , 2 7 5 

92. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uy
gulanan dogalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 275 

93.—Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve SosyaLGüvenlik Ba
kam Mehmet Moğultay'ın cevabı (6/229) . 276:277 

94. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı 
- Kâzımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis ka
rakolu ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 277 

95.—Karaman Millet vekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkın
mada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/231) 277 

96.—Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımka
rabekir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bun
ların personel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 277 

— 242 — 
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97. — Giresun Milletvekili Burhar Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri 
sürülen HOVNANİAN'ın özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dı
şişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 277:278 

98. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek 
ile Karaman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/235) 278 

99. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 278 

100. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açı
lıp açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 278 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 311 

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1992 yaz döneminde Afyon Köy 
Hizmetleri.İl Müdürlüğüne alınan geçici işçilere ilişkin sorusu ve Tarım ve Kö-
yişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/278) 311 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde bazı yerleşim birimlerine uçak taarruzu yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/323) 311:313 

3. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, Adana Şakirpaşa Havaala
nından kalkışı sırasında ateş açılan THY uçağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakam Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/330) 313:315 

4 . — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Uşak - llyaslı Belde yolunun 
ne zaman asfaltlanacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmet
tin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/349) 315 

5. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun tline bağlı Espi-
ye, Yağlıdere, Akpınar köy grup yoluna ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/364) 315:318 

6. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Aydın İli Germencik İlçesi Bele
diyesince 1987 yılında "Etil Alkol Fabrikası" kurulması kaydıyla TARİŞ Genel 
Müdürlüğüne verilen arsaya ve fabrikanın ne zaman kurulacağına ilişkin soru
su ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/390) 318:320 

VIÎ. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 278 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 278 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli 
çözüm yollarını bulmak amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 278:310 
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. ' I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Ankara Saraçlar Çarşısında meydana gelen yan
gınla ilgili gelişmelere; bu konuda Hükümetin, vaatlerini yerine getirmediğine; mağdur esna
fın sorunlarının acilen çözülmesi için Hükümetin gereken tedbirleri almasına ilişkin konuşma
sına Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse; 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon'un köy yollarının çok yetersiz ve ba
kımsız olduğuna; bu yolların yapımı için gerekli ve acil tedbirlerin Bakanlıkça alınmasına iliş
kin gündem dışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri; 

Cevap verdiler. 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller de, ceza ve tevkiflerindeki aksak bir kısım 
uygulamalara ve bu uygulamaların düzeltilmesinin gereğine ilişkin gündem dışrbir konuşma 
y a p t ı . ' • • , - . , 

tzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun, (9/3) esas numaralı Komisyon üyeliğinden çe
kildiğine ilişkin önergesi bilgiye sunuldu. 

İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandırmak ve bu
rada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Edirne Milletvekili Evren Bulut'un (6/182) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu, sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

(10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin 22.10.1992 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi ve, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, Almanya Federal Cumhuriyeti
nin eski başbakanlarından Villy Brandt'ın 17 Ekim Î992 tarihinde Berlin'de yapılacak cenaze 
törenine katılmak üzere 16 - 17 Ekim 1992 tarihlerinde adı geçen ülkeye yapacağı resmî ziyare
te, İstanbul Milletvekili M. Ercan Karakaş'ın da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi; 

Kabul edildi. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarının (1/202, l/76s 1/108) (3. Sayısı: 59'a 1 inci Ek) görüşme
lere devam edildi; 

22 nci madde üzerinde verilen önergenin oylanmasında karar yetersayısı bulunmadığı an
laşıldığından, 20 Ekim 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.08'de son 
verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Mehmet Cemal öztoylan 
Balıkesir 

Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
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II. — GFXEN KÂĞITLAR 

19 . 10 .1992 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/460) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan

lığa geliş tarihi: 17.10.1992). 
2. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/461) (Plan ve Bütçe 

Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1992) 

Teklifler 
1. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve Diyarbakır- Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Erzin

can, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Şırnak ve Çukurca'da Mey
dana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkındaki Kanunun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/487) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.10.1992) 

2. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Askerî Ceza Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/488) (Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonylarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1992) 

3. —- Kocaeli Milletvekili M. Kâzım Dinç ve 4 Arkadaşının, Köseköy Kasabasının İlçe Ol
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/489) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi:-14.10.1992). 

4. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, 
11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/490) (Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1992) 

5. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Türkiye Büyük Miilet Meclisi İçtü
züğünün Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi (2/491) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.10.1992) 

Tezkereler 
1. — Genel Bütçeli Dairelerin 1980 Bütçe Yılı Kcsinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel 

Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/647) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1992) 

2. — Genel Bütçeli Dairelerin 1981 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/648) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1992) 

3. — Genel Bütçeli Dairelerin 1991 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/649) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1992) . 

4. -— Katma Bütçeli İdarelerin 1991 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/650) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş.tarihi : 14.10.1992) 

• • ; ' • ' • ' ' ' ' — 2 4 5 — 
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Rapor 
1. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ada

let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tarihî : 16.10.1992) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği alımla

rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1992) 
2. —Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındırlık 

ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1992) 
3. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçelerin

de bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1992) 

4. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen hasa
rın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/486) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1992) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli iller kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 15.10.1992) 

6. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde resmî hasta
nelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/488) (Başkanlığa geliş'tarihi : 15.10.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 
1, — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müesse

sesinden Antalya Limanına yapılan Alümina nakliyesinin ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/417) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.10.1992) 

2. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, Seydişehir Alüminyum İşletmesi Mües
sesesinin ihtiyacı olan fuel-oiPin nakliyesinin ihaleye çıkarılmamasının nedenlerine ilişldn Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/418) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.10.1992) 

3 .— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, davetiye usulü ihalelere ilişldn Maliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/419) (Başkanlığa' geliş tarihi : 14.10.1992) 

4. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Buca Cezaevindeki açlık grevine ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/420) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1992) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Etibank 100 üncü Yıl Gümüş Madeni İşletme
leri Müessesesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/421) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.10.1992) 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Şaphane'de DYP Pazarlar İlçe Baş
kanının ruhsatsız silah kullanmasına savcılık tarafından göz yumulduğu iddiasına ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/422) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1992) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in* Uşak S. S. Bir Eylül Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.10.1992) 
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8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Merkez Inköy'den Çukurca'da vata
nî görevini yaparken ölen bir ere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/424) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.1992) 

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı'da bazı orman köylülerinin 
sorunlarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/425) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.10.1992) 

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Altıntaş, Beşkarış ve Akçaköy ba
rajları projelerine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/426) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.10.1992) 

11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Kütahya Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/427) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1992) 

12. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Tariş Genel Müdürü hakkında basında 
yeralan iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/428) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 16.10.1992) 

— 247 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BASILAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Işılay Saygın (İzmir) 

' • — — — — — — © — • ' " " • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarım yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı söz alan arkadaşlarımın, 5 dakikalık sürelerine uymalarını rica ediyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Trabzon'da trafik akışındaki sıkışıklık 

ile "Tanjant yolu" adıyla anılan çevre yolu projesine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İlk sözü, Trabzon'daki tanjant yolu ödeneğiyle ilgili olarak, Trabzon Millet
vekili Kemalettin Göktaş'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Göktaş. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş
lamadan önce, hepinize saygılar sunuyorum. 

Konuya girmeden Önce, Hükümet temsilcileri burada oldukları için, bir konuyu sayın ba
kanlara duyurmak istiyorum : İşimiz icabı telefon açtığımız bazı bürokratlar, nedense telefon
lara çıkmama nezaketsizliğini gösteriyorlar. Sayın bakanlardan ricam, bu nezaketsizliklerin
den dolayı, bazı bürokratların uyarılmasıdır. Bu bürokratlara gerekli cevabı yermememiz, aciz
liğimizden değil, sayın bakanlara olan saygımızdandır. 

Sayın milletvekilleri, Trabzon tarihî bir şehirdir; caddeleri de, tarihî binalardan oluştu
ğundan, dardır. Caddelerin "dar oluşu nedeniyle meydana gelen trafik akışındaki sıkışıklığı gi
dermek amacıyla, 1968 yılında şehir planı ile tanjant yolu (çevre yolu) yapımı gündeme geldi 
ve projenin altyapısı 1974 yılında oluşturulmaya başlandı. Bilahara, yolun yapımına başlandı 
ve yarısına yakın bir kısmı da tamamlandı; ama, 1992 yılında hükümet programına alınmış 
olmasına rağmen, projeye ödenek ayrılmadı. 

Trabzon, trafik akışı bakımından, İstanbul'dan sonra, trafiği en yoğun olan illerimizden-
dir ve artık sıkıntı had safhaya gelmiştir. Emniyet, taksilere mavi kart uygulaması başlatarak, 
üç günde bir, trafiğe çıkma yasağı koymuştur. Şoför esnafı, neredeyse kontak kapayarak ilgisizliği 
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protesto edecek. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine, bu projeye 1992 - 1993 yılı için 
neden ödenek verilmedi diye sorulduğunda, "maliyet yüksek oluyor ve tarihî eserler nedeniyle 
Anıtlar Yüksek Kurulu müsaade etmiyor" dendi. Halbuki, projeye göre yol üstten geçtiği için 
tarihî eserler yıkılmıyor ve bunu Anıtlar Bölge Müdürü de kabul etmiştir. 

Belediye ve o güzergâhtaki halk on yıldır zor durumdadır. Evler istimlak edilmiş, kalan 
3 kilometrelik güzergâhta, ne belediye ne de halk bir şey yapabiliyor, tedirgin bir şekilde bekli
yorlar ve belki, yine, bir sayın bakan çıkarak parasızlıktan ödenek ayıramadık diyebilecek!.. 

Geçen hafta da yapmış olduğum gündem dışı konuşmada, Trabzonumuzun köy yolları
nın çok bozuk olduğunu ifade etmiş ve asfaltlanmasını talep etmiştim. Sayın Bakan da, 1 kilo
metre asfaltın 250 milyon liraya mal olduğunu ve bundan dolayı da yapılamayacağını söyle
mişti. Oysa, sizler muhalefetteyken, ANAP İktidarı zamanında Amerika'da yapılan Türk Gü
nü yürüyüşünü tenkit edip, şiddetle karşı çıktığınız halde, siz de aynı geziyi yaparak, harca
mak için 8 mifyar lira para bulabildiniz. Yine, ispanya'da bir fuarın açılışına, transparan man
ken Maide'yi göndermek için, 3 milyar lira harcamaya para bulabiliyorsunuz. 

GAP'ın bir ünitesinin açılışı için 20 milyar lira harcadınız; karşılığında ne bir köy yolu 
yapıldı, ne daha fazla elektrik üretildi, ne işsizlik, ne enflasyon önlendi ve ne de memur ve 
işçiye arzulanan oranda zam verildi; paraları, sadece ve sadece gösteriş için harcadınız, israf 
ettiniz. 

Buna benzer birçok israfınız var ve devam ediyor. Yalnız, saydığım bu israflarınızla, yak
laşık 150 kilometre köy yolu asfaltlanırdı. Gösterişe para bulunabiliyor; ama, halkımızı yakın
dan ilgilendiren ve rahatlatacak olan projelere nedense para bulunamıyor. 

Trabzon halkı ve şoför esnafı sıkıntılıdır, arabalarının kontağını kapatacak duruma gel
mişlerdir. Bakınız, Trabzon'da yayınlanan bir bölge gazetesinde bir vatandaşımız, "Ankara'ya 
sesimizi başka türlü duyuramıyoruz, var mısınız kontak kapamaya" diyor, eylemini belirtiyor. 

Trabzon, zaten yıllardır yaürımlardan gereğince hakkını alamamıştır. Bakınız, bugüne kadar 
uygulanan politikalar yüzünden, Trabzonumuzun gelişmişlik düzeyi, diğer illere göre 1980 yı
lında 24 üncü sırada iken, 1986 yılında 38 inci sıraya düştü; gayri safî millî hâsıladaki yeri ise, 
1979 yılında 21 inci sırada iken 1980 yılında 26 ncı sıraya düşmüştür. 

Trabzon halkı ve şoför esnafı sıkıntılıdır, arabalarının kontağını kapatacak duruma gel
mişlerdir. Trabzon halkının sabrı tükenmek üzeredir; yakında halk sokağa dökülecek, yollar 
kapanacak olursa, sebebi Hükümettir. 

Sözlerime burada son verirken, ilim adına, tanjant yolu için gerekli ödeneğin verilmesini 
talep eder, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

2. —Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, 1966 Varto ve 1970 Gediz depremlerinden son
ra yapımı planlanan konutlara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — 1966 Varto depremiyle ilgili olarak konuşmak üzere, Muş Milletvekili Sayın 
Muzaffer Demir'e gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (HEP sıralarından alkışlar) 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 yıldır yapılma

yan Varto deprem konutları üzerindeki konuşmama başlamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 
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26 yıldır yapılmayan Varto deprem konutları, bugüne kadar Türkiye'yi idare etmiş siyasal 
iktidarların Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizi ekonomik ve sosyal olarak ne kadar 
ihmal ettikleri açısından çarpıcı bir örnektir; ayrıca, gelmiş geçmiş siyasal iktidarların, Ana
dolu'nun doğusu ile batısı arasında nasıl bir çifte standart uyguladıklarını gözler önüne ser
mektedir. ' 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izin verirseniz, bugüne kadar uygulanan çifte stan
dartlı politikaları izah etmesi açısından iki örnek vermek istiyorum: Biri, 19 Temmuz 1966'da 
Varto'da meydana gelen deprem sonucu yöre halkına götürülen yardım ve hizmetler; diğeri ise, 
28 Mart 1970'te Gediz İlçemizde meydana gelen deprem sonucu yöre halkına yapılan yardım 
ve hizmetlerdir. 

Bildiğiniz gibi, Varto İlçesi, bugüne kadar muhtelif'depremler geçirdi. Sonuncusu, 1966 
yılında meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremdir. Bu depremde 2 394 vatandaşımız hayatını 
kaybetti, 21 bin konut da yerle bir oldu veya ağır hasar gördü. 1966 yılında meydana gelen 
bu depremin üzerinden 26 yıl 91 gün geçmiş olmasına rağmen, yapılması gereken 21 bin konu
tun kaçta kaçının yapıldığını arz etmeye çalışacağım. Depremi takip eden muhtelif yıllarda 1 
210 konut ve 121 işyeri yapılmıştır. 

1973 yılında, Ecevit Hükümeti tarafından Köy-Kent Projesi adı altında, 394 konutun ya
pımına başlanmıştır; ancak, ne yazık ki, bu konutlar daha bitirilmeden yıkılmaya, çökmeye 
başlamış; bunun üzerine, "içinde oturulmaz" raporuyla yıkıma terk edilmiştir. Yıkıma terk 
edilmiş bu konutlar, 1988 yılında, Halepçe katliamından kaçarak ülkemize iltica eden Kuzey 
Iraklı Kürt mülteciler için, kışı geçirebilecekleri sığınak olarak düşünülmüş ve hafif bir ona
rımdan'sonra, Iraklı Kürt mültecilere verilmiştir. v 

1975 yılından sonra, deprem bölgesindeki muhtelif yerlerde 1 620 konut ihaleyle, 3 604 
konut da EYY, yani, "evini yapana yardım" metoduyla bitirilmiştir. 

özetle, bugüne kadar, 21 bin konuttan, 2 830'u ihale yoluyla, 3 604'ü de EYY metoduyla 
olmak üzere, toplam 6 434 konut tamamlanmıştır. Geriye kalan 8 bin konut, aradan 26 yıl geç
miş olmasına rağmen, henüz yapılmamıştır. 

Gelelim ikinci örneğe: 1970 yılında, 9 şiddetindeki deprem 1 086 vatandaşımızın ölümü
ne yol açmış; 9 528 konut ağır hasar görmüştür. Bu depremin olduğu yer ise, Kütahya'nın Ge
diz İlçesidir. Aynı yıl içerisinde, yıkılan veya ağır hasar gören 9 528 konuta karşılık, 9 375 ko
nut ile 580 işyeri hemen inşa edilmiştir. Konutları, orta ve az hasar gören vatandaşlara, 474 
milyon 71 bin lira para yardımı yapılmıştır. 410 adet, çeşitli resmî ve sosyal bina inşa edilmiştir. 
İmar planı ve altyapısıyla yepyeni ve modern bir Gediz yaratılmıştır. Eski Gediz İlçesine 6 kilo
metre mesafede kurulan Gediz İlçe merkezine, 2 348 adet konut ile 481 adet dükkân, 2 fırın, 
hal, hamam, 3 adet kıraathane ve 1 adet gazino yapılmış; 67 yerleşim yerine içme suyu getiril
miş, 9 yerleşim yerine kanalizasyon yapılmıştır. 

26 yıldır, yoksul Varto köylüsüne başını sokacak bir konutu çok gören iktidarlar, nasıl 
oluyor da 1 yıl içinde, eski Gediz yerine, 6 kilometre uzaklıkta, altyapısı ve imar planıyla yep
yeni modern bir Gediz kurabiliyorlar? 

Gediz'de doktor olarak çalıştım. Gediz'i ilk gördüğümde, hayretler içinde kalmıştım, he
men aklıma Varto gelmişti ve içimde tuhaf bir eziklik hissetmiştim. Sevgili Gediz halkı\ beni 
bağışlasın, bunları "niçin bunlar Gediz'e yapıldı" anlamında söylemiyorum. Elbette, Gediz'e 
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daha fazlası da yapılmalıdır; ancak, Varto'ya niye yapılmadı? Kış ve doğa şartlarının acımasız 
olduğu bölgemizde, insanların başını sokacak yuvaları yokken, 26 yıldır, bu insanların konut
ları niye yapılmadı? 

Yılda binlerce çocuk, yetersiz beslenmeden, kızamıktan, boğmacadan, zatürreden; yüz
lerce ana, doğum sancılarıyla, doğum sırasında doktorsuzluktan ölmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekileri; Yüce Meclisinize iki farklı örnek arz etmeye çalıştım. 
Aslında bu, aynı vatan toprakları üzerinde yaratılan iki farklı coğrafyadır Varto ve Gediz; aynı 
vatan toprakları üzerinde yaratılan iki farklı Türkiye'dir Varto ve Gediz. 

Şimdi, affınıza sığınarak, vicdanlarınıza seslenmek istiyorum; böylesine farklı iki coğraf
ya, böylesine farklı iki Türkiye yaratanlara ne demeli? 

Şimdi, bölücülükten bahsediliyor; bölücülüğü yaratan, bu çağdışı anlayışlar ve sahipleri 
değildir de nedir? Doğuda ve güneydoğuda kişi başına düşen millî gelir 370 dolarken, bu ra
kam Türkiye ortalaması için 2 bin dolardır. Doğuda, güneydoğuda cezaevleri ve karakollar ya
pılırken, batıda otobanlar, fabrikalar inşa edilmektedir. Boşnakların ülkemizdeki soydaşları 
Bosna-Hersekliler için gözyaşı döküp dünyayı ayağa kaldırırken, yanı başımızda milyonlarca 
vatandaşımızın soydaşları olan Iraklı Kürtler katil Saddam'ın kimyasal silahlarına maruz ka
lıp Halepçe'de 8 bin yaşlı ve çocuk katledilirken kılımız kıpırdamadı. İşte bu anlayışlar, Türki-
yemizi felakete götürüyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayısız depremler geçirmiş ye deprem kuşağı üzerin
de bulunan Varto'da yeni sarsıntı ve depremler, büyük felaketlere yol açacaktır. Mağaraya ben
zer toprak evlerde yaşamakta olan yöre halkına hak ettikleri deprem konutları en kısa sürede 
yapılmalıdır. 

Sözlerimi bitirmeden önce, yüzde 60-70'i, yıllardır CHP veya SHP'ye oy vermiş Varto hal
kına karşı koalisyon ortağı SHP'yi ve onun Bakanı Sayın Kumbaracıbaşı'nı, huzurlarınızda, 
sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HEP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, çiftçi alacakları ile üreticilerin için
de bulundukları sıkıntılı duruma ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Mehmet Tahir Köse'nin cevabı 

BAŞKAN — Çiftçi alacaklarıyla ilgili olarak, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş 
Şendiller söz istemişlerdir. . 

Buyurun. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepini
zi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Türkiye'nin çeşitli vilayetlerindeki çiftçilerimizin durumuyla ilgili olarak yaptığım tespit
leri huzurlarınıza getirmek istedim. Bu yıl, bilhassa pamuk çiftçisi çok ciddî sıkıntı içerisinde
dir. Geçen hafia Kahramanmaraş bölgesindeki çiftçilerin durumunu ve Çukobirlik alım mer
kezlerinin Önündeki manzarayı yerinde tespit etmek için Parlamentodan bir muhabir arkada
şımızla birlikte Kahramanmaraş'a gittik. Elimdeki bir mahallî gaztede bu konuyla ilgili olarak 
"Traktör ve kamyonlarla çiftçi valiliğin önüne yürüdü ve şehir merkezinde tur attı" denilmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, bilhassa Sayın Bakanın, "Peşin ödeme yapacağız" sözüyle millete 
vaatte bulunması, çiftçiyi bu sene daha fazla sıkıntıya sokmuştur; çünkü, çiftçimiz, hesabını 
ona göre yapmış, alacağını ve vereceğini ona göre ayarlamıştır. Tüccarla devletin verdiği fiyat 
arasında 1 000 lira ila 1 200 lira arasında bir fark vardır. Bu fark, devletin fazla taban fiyat 
verdiğini gösteriyor; ama, aslında, Çukobirlikte ve alım merkezlerinde tıkanma olduğu için, 
çiftçi, ürününü tüccara satarak zarar etmektedir. 

Yerinde müşahede ettiğimiz kadarıyla, çiftçinin, alım merkezlerinin önünde traktör ve kam
yonların üzerinde beş günden bir haftaya kadar beklemesi de aradaki fiyat farkını alıp götür
mektedir. 

Devlet, alabilecekse alabileceğini ya da alacağı kadarını söylemeli; yoksa, şu iş dönemin
de, çiftçiyi, traktörüyle, kamyonuyla alım merkezlerinin önünde bekletmemelidir. Bu konuda, 
özellikle, Sayın Bakanın açıklama yapması lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, cumartesi günü Antalya'ya gittim. Havaalanından Antalya'ya ka
dar olan yol üzerinde pamuk yüklü korkunç bir traktör ve kamyon kuyruğu vardı; ama, pazar
tesi günü sabahleyin dönerken, aynı yol üzerindeki traktör ve kamyonları göremedim. Bu hu
sus dikkatimi çekti, gittim, sordum; orada bekleyen çiftçilerin söylediği ve gördüğüm, Sayın 
Başbakan pazartesi günü Antalya'ya gideceği için, çiftçilerin yol güzergâhındaki kamyon ve 
traktörlerinin trafik polisleri tarafından arka sokaklara ve caddelere çekildiğidir. O zaman, Baş
bakanın veya devlet yöneticilerimizin geçeceği yol üzerinde birikmiş olan çiftçileri veya alacak
lıları arka sokaklara taşıyarak gerçeği gizlemeye hakkınız yoktur. 

Değerli milletvekilleri, çiftçi, bu sene fiyatlarla ilgili olarak yine sıkıntıdadır. Bu sene, ta
rımsal girdiler yüzde 100 artmışken, gübrede yine bir sıkıntı doğdu. Bu şene, Ziraî Donatım 
Kurumuna tahsis edilen gübre, ihtiyacın ancak yüzde 10'u kadardır. Bu sıkıntıyla ilgili olarak 
aldığımız bir haber üzerine, Ankara'nın Polatlı ilçesinin köylerine gittik; hatta bir görüşme
mizde DYP'nin Polatlı tlçe Başkanı da yanımızda bulunuyordu : Polatlı'ya gönderilen gübre, 
ihtiyacın çok altındadır. Ziraî Donatıma ihtiyacın yüzde 10'u verilip geri kalanı özel sektöre 
ve fabrikalara tahsis edildiği için, bu sene özellikle bir gübre sıkıntısı ihdas edilerek çiftçi kor-, 
kunç derecede perişan edilmiştir. 

Ayrıca, aldığımız bir diğer şikâyetin Ankara milletvekillerine de ulaştığını sanıyorum : Va
tandaşa 750 liraya verilmesi gereken gübreyi bazı kişiler çeşitli sahte isimlerle almakta ve ser
best piyasada vatandaşa 1 200 - 1 400 lira arasında satmaktadırlar. Bu konuda da tedbir alın
ması lazımdır. 

Bir diğer konuya geliyorum : Şekerpancarı üreticisi şu ana kadar, söküm avansı dediğimiz 
avansını alamamıştır. Onu da ne zaman alacağı belli değildir. 

Sayın Başbakan, Çukurova Elektriğin Berke Barajının temelini atmak üzere geçen hafta 
Adana'da bulunduğunda, Adana - Düziçi İlçesi arasındaki çiftçi alacaklarına karşılık olarak 
15 milyar liranın gönderildiği ve bunun da Sayın Başbakana yönelecek protestoları engelleye
cek bir tutum olduğu, halk arasında söylenmekte ve mahallî basın da yazmaktadır. Bunun da, 
yine, gerçeklen saklamak maksadıyla yapıldığına inanıyoruz. 

Şu anda Kahramanmaraş ve Çukurova'daki Çukobirlik alım merkezleri tıkanmıştır, va
tandaş perişan durumdadır. Vatandaş, "ürünün ne kadarını alabileceklerse bize onu söylesin
ler; ama, bizi burada haftalarca bekletmesinler" demektedir. Bu konuda Kahramanmaraş Vali-. 
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siyle de temasa geçtik ve görüştük. Valinin mahallî basında da çıkan bir beyanı vardır. Çiftçi
miz bu konuda da açıklama beklemektedir. Çiftçimiz, parasını almak için değil, ürettiği pa
muğun kısa zamanda teslim etmek ve beklememek için uğraşmaktadır. Çukobirlik ve diğer alım 
merkezleri pamuk alamayacak durumdayken, pamuk ithalatının serbest bırakılması da, çiftçi 
arasında yine sıkıntı yaratmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yaptığım bir başka tespitimi sizlere arz ederek sözlerime son ver
mek istiyorum. Cumartesi günü, İsparta'nın Gelendost İlçesine gittim; orada da elma çiftçisi 
perişandır. Çiftçiyi, çalıştığı yerde gördüm; mesele, orada da tüccara terk edilmiş durumdadır. 
Bilhassa İsparta'da çiftçinin sıkıntısı fevkalade büyüktür. 

Değerli milletvekilleri, biz, üçüncü sınıf elmayı bakkaldan manavdan 6 bin liraya alıyo
ruz, ama, İsparta'da tüccarın ürüne tarlada verdiği fiyat 1 200 -1 400 lira arasında değişmekte
dir. Bu fiyatı da o rakam üzerinden düşünmek mümkün değildir; çünkü, en azından üçte biri 
ıskartaya çıkarılmakta ve böylece fiyat 1 000 liraya düşmektedir. Çiftçi feryat ederek, bize "el- . 
mayı 1 500 liraya mal ediyoruz" diyor. Gerekçe olarak da, "Petrole ve akaryakıta yüzde 100 
zam yapılmıştır, gübreye yüzde 100 zam yapılmıştır; ama ürünümüzü geçen seneki fiyattan 
satamıyoruz" diyorlar. Bununla birlikte, doğruluk derecesini bilmiyorum; ama, özellikle çift- * 
çinin bir iddiası da şu : "İran'dan elma ithal ediliyor" diyorlar. Bu, en azından, "enflasyon 
altında eziliyor" dediğiniz, "fakir fukara" dediğiniz çiftçinin durumu. Bir de tüketicinin du
rumunu düşünün... Tarladan l 200 liraya alınan bir ürün, Ankara'da, manavda, tüketicinin 
eline 6 bin liraya geçiyor. Bu durum Türkiye'de bazı şeyleri düşünmek mecburiyetinde olduğu
muzu gösteriyor. . - > 

Değerli milletvekilleri, bu tespitlerimi belirtir, hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) , 

BAŞKAN—Teşekkür ederiz Sayın Şendiller. 
Sayın Şendiller'in konuşmasına cevap vermek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir 

Köse söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHlR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu sene açıkladığımız taban fiyatlarıyla, çiftçiyi parasal açıdan; yani, açıkladığımız fiyat 
açısından memnun ettiğimizi sanıyoruz. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Nerede memnun ettiniz Sayın Bakan? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Fakat, bedel
lerini süratli ödeyebildiğimizi de söyleyemeyiz. Bunu rakamlarla ifade etmek istiyorum : Ürün 
bedellerinin asgarî artışı yüzde 60'lar düzeyinde tutulmuştur; ama, üreticinin alınterinin karşı
lığını başından beri süratli ödeyebilmek arzumuzu yerine getirmediğimizi de yine ifade ettim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Bunun için de, elimizden geldiği nispette var gücümüzle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Yine rakamlar vermek istiyorum : Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin geçen yıl tüm 
aldıkları ürün bedeli 3,5 trilyon liraydı. Bu yıl 20 Ekim tarihine kadar aldığımız ürünlerin top
lam bedeli, 5,5 trilyon liraya ulaştı. Bu alımlarımız, ocak ayına kadar da devam edecek. Bu 
açıklamayı, birliklerin bugünkü finansman yükünün ne kadar olduğunu belirtmek için yap
mak ihtiyacını duydum. 
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Geçen yıl 20 Ekimde göreve geldikten sonra, çiftçiden 20 Ekim sonrası alınmış olan ürü
nün 1 trilyon 610 milyar liralık borcunu ödedik. Bu sene şu tarihe kadar ödediğimiz para 1 
trilyon 750 milyar liradır. Ayrıca, çıkardığımız Tahkim Kararnamesiyle de, yani, üreticinin ma
lını teslim edip, Ziraat Bankasından veya Tarişbanktan almış oldukları borcuna sayılacak olan 
miktarı da ilave dersek, bugüne kadar üreticiye ürün bedeli olarak 2 trilyon 350 milyar lira 
ödeme yaptık. ' 

Yine, Sayın Şendiller'in, pamuk çiftçisinin alımdan dolayı şikâyetçi oldukları konuların 
üzerinde de durmak istiyorum. Bu sene alım merkezi sayısı, geçen yıllara göre, çok fazla mik
tarda artırılmıştır. 

Yine, birtakım kuyrukların olduğunu biliyoruz. Çukobirlik Genel Müdürlüğü, bu kuy
rukların azaltılabilmesi için alım merkezlerini artırmak ve mesailerini gün boyu sürdürerek ça
lışmalarına devam etmektedir. Bu aksaklıkların kısa sürede çözüleceğini de tahmin ediyorum. 

önümüzdeki hafta, yine, Merkez Bankası ve Ziraat Bankası kaynaklarıyla yaratılacak olan 
yeni imkânlarla, üreticimizin alacaklarını süratle ödemeye devam edeceğiz. Hükümetimizin vaadi 
de budur. Çiftçimiz inşallah mağdur olmayacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

" BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün 

dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Jbz'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/651) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağız : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Almanya eski Başbakanlarından Willy Brandt'ın cenaze törenine katılmak üzere, 16 Ekim 

1992 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'
nün dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'-
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN—Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu 'nun vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/652) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kazakistan Cumhurbaşkanının daveti üzerine görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Ekim 1992 
tarihinde Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar; 
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Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — İngiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, 
Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/653) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

NATO Nükleer Planlama Grubu (NPG) 1992 Sonbahar Bakanlar Toplantısına katılmak 
üzere, Î9 Ekim 1992 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — İngiltere'ye gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'm dönüşüne kadar, Millî 
Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/654) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Destekli Eğitim ile özel Eğitim ve Rehberlik konularında görüşmelerde bulunmak üzere, 
20 Ekim 1992 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'm dönü
şüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakam Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/655) 

BAŞKAN — 10/2 ve 10/3 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlıkları
nın, Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkereleri vardır; okutup oylarınıza su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek İçin Alınacak 
Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla, Genel Kurulun 7.1.1992 tarihli 22 nci Birleşiminde kurulan 
(10/2) No'Iu Araştırma Komisyonu, araştırma konusunun geniş kapsamlı olması nedeniyle il
gili kurum ve kuruluşlarla yapılan temastar, süresi içinde bitirilememiştir. 
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Bu nedenle, Komisyonumuzda alınan karar gereğince, Komisyonumuzun görev süresinin 
22.10.1992 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasını bilgilerinize arz ederim. 

,./• Saygılarımla. , 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

6. — (10/3) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/656) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizdeki özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya ko

nulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla; Genel Kurulun 11.2.1992 tarihli 34 üncü Birle
şiminde kurulan (10/3) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuzun 1.10.1992 tari
hinde yapmış olduğu toplantısında alınan karar gereğince; 

Komisyonumuzun görev süresinin 6.11.1992 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay daha 
uzatılmasının gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN — 9/3 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve Doğ
ru Yol Partisi Grubuna düşen 2 üyelik için, Doğru Yol Partisi Grubunca üç kat olarak gösteri
len adaylar arasından ad çekmek suretiyle seçim yapacağız. 

Adayların adlarını okuyorum : , . 
Mustafa Küpeli (Adana) 
Turgut Tekin (Adana) 
Ahmet Bilyeli (tçel) 
Ahmet Sezai Özbek (Kırklareli) ' 
Kadir Bozkurt (Sinop) 
A'dnan Akın (Zonguldak) , 
Bu 6 aday arasından 2 sayın üyeyi adçekmek suretiyle tespit edeceğim : 
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Kırklareli Milletvekili Sayın Ahmet Sezai Özbek ve îçel Milletvekili Sayın Ahmet Bilyeli 
seçilmişlerdir. 

Bilindiği gibi, daha önce alınan karar gereğince, 1 saat, sözlü soruları görüşeceğimizden, 
gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir ban

kadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda^yapılan ata
malarda özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya 
düştüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru yönergesi (6/82) 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

> • -

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada öncelikli bi
rinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitap
lara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

BAŞKAN — 3, 4, 5, 6 ve 7 nci sıralarda, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 
sorulan vardır; ancak, kendileri üç gün izinli oldukları için bu soruları ertelenmiştir. 

8. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başkanı
nın Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

BAŞKAN —. 8 inci sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim 
Kurulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Murat Başesgioğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu 'nun, Adalet Bakanlığı personelinin özel 
hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Ba
kanlığı personelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Başesgioğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. ! 

Soru ertelenmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatının al
tında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KÎT ürünleri
nin piyasa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde yapılan 
personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin Kamu İktisadî Teşeb
büslerinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Kahveci?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Van Milletvekili Şerif Bedir hanoğiu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı hak
kındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan 
müsteşar yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Kütahya Milletvekili M. RaufErtekin 'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede kalkınmada 
öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/113) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 
nci derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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14. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren
cilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

BAŞKAM — 14 üncü sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için 
cezalandırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen hasta 
ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı 
iddia edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ilinde kaç kişinin tapu ve tapu tah
sis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

17. —istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul'daki çöp döküm sahalarına ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

18. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy deki bazı mahalle
leri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) 

19. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

20. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Halkalı - Sefaköy yolunu 
kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/134) 

BAŞKAN — 16, 17, 18, 19 ve 20 ncf sıralarda, İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un so
ruları vardır; ancak, Sayın Yusuf Pamuk izinli oldukları için bu sorulan ertelenmiştir. 

21. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Bayat ilçeleri 
Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sul
tandağı - Bayat ilçeleri devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhun'un, Bağ-Kur'lulardan danışma ücreti alındığı 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır; ancak, Sayın Mahmut Orhon izinli olduklarından so
ru ertelenmiştir. 
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23. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, günlük bir gazetede yer alan "IVashing-
ton'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/139) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, günlük bir gaze
tede yer alan "Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Fevzi Inceöz?.. Yok. ' •> 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru düşmüştür. 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahkemeleri
nin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, TRT Kurumunun 
idare mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Fevzi tnceöz?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Sayın Bakan?.. Burada, 
Soru düşmüştür. 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici *nin, Kahramanmaraş - A ndırın Karayo
lunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/142) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan - Karakuz Barajı
nın inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu kar
şılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/144) 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Tfişkın Tesisleri ite 
Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

BAŞKAN — 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu sıralarda yer alan Kahramanmaraş Milletvekili Ha
san Dikici'nin soruları, Sayın Dikici'nin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

30. — İstanbul Milletvekili YusufPamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece 
- Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastaneriin ne zaman yapı
lacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada yer alan İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un sorusu, Sayın 
Pamuk'un izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

31. — Tfabzon Milletvekili Kemalettin Gök taş'in, çay üreticilerinden çay yollarının yapı
mı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/153) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerin
den çay yollarının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sorusu vardır. 
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1 ' Sayın Kemalettin Göktaş?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

32. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip verilmeye
ceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 

BAŞKAN — 32 nci sırada; Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine 
zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Kemalettin Göktaş?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of-Hayrat, Aralık-Dağ
başı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, 
Of - Hayrat, Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Kemaletlin Göktaş?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hizmetle
ri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağlanması
nın nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahra
manmaraş Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya'Bölge Mü
dürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ahmet Dökülmez?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. , 

35. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanmasının ne
denine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 

BAŞKAN — 35 inci sırada yer alan Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin soru
su, soru sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

36. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Kanun ta
sarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının 
affıyla ilgili kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Kemalettin Göktaş?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. • 
Soru ertelenmiştir. 
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37. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin hayalî ih
racat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/İ61) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından ba
zı kişilerin hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ye Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şükrü Yürür?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hükümlerine 
uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 
Köse'nin cevabı (6/162) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şart
name hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Süleyman Demirci tarafından sözlü olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

19.1.1992 tarihinde açılan gübre taşıma ihalesi şartname hükümlerine göre yapılması gere
kirken aksi uygulamalar yapılarak kurum zarara uğratılmıştır. Buna göre; 

Soru 1. (TÜGSAŞ) Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünün Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı ile ilgilendirilmesi, Başbakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanının 14 Aralık 1991 
tarihli onayı ile uygun görüldüğü doğru mudur? 

Soru 2. Sanayi ve Ticaret Bakanı Tabir Köse'nin 10 Aralık 1991 tarih ve 1546 sayılı yazısı 
ile TÜGSAŞ'ın hukuken kendisine bağlı olmadığı halde, bütün taşıma ihalelerini iptal ettiğin
den haberiniz var mı? 

Bu uygulamayı idarî ve hukukî açıdan normal buluyor musunuz? 

Soru 3. 11.2.1992 - 12.2.1992 tarihli gazetelerde çıkan Sanayi Bakanlığına bağlı TÜG-
SAŞ'daki ihale yolsuzluğuyla ilgili olarak, aralık ayında Başbakanlıkta Aydın, Nazilli, Sakar
ya ve Eskişehir heyetlerini kabulde "Bundan'sonra yolsuzluk olmayacağına teminat veriyo
rum. Benim haberim olmadan böyle şeyler olursa bunu yapanın burnunu sürteceğim, ilan edi
yorum. Bir şey görürseniz yakama yapışın. Bizim felsefemiz, yetimin kör kuruşunu korumak" 
demiştiniz. Sözünüzü yerine getirecek misiniz? 

Soru 4. Şu anda TÜGSAŞ Genel Müdürlüğünde Genel Müdürün gizli odasında bakan 
adına bakan talimatı ile özel kişilerin, müteahhit firmaların, resmî ihale evrakları üzerinde in
celeme yaptığı, bu incelemeleri sırasında resmî devlet görevlilerini sorgulamaya tabi tuttukları 
hakkında bilginiz var mı? 
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Böyle bir usulü devlet yönetimine ve hukuka uygun buluyor musunuz? 
Bulmuyorsanız, sorumlular hakkında ne gibi işlem yaptırmayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse, 
buyurun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; bununla ilgili çeşitli vesilelerle Meclise bilgi verilmişti; ancak, so
runun eski tarihli olması itibariyle bunları tekrar cevaplamak istiyorum. 

önceki hükümet döneminde, Başbakanlığın ilgili kuruluşları olup, devlet bakanlıkları so
rumluluklarına verilen Kamu İktisadî Teşebbüslerinden (TÜGSAŞ) Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., 
(İGSAŞ) İstanbul Gübre Sanayii A.Ş., SEKA Genel Müdürlüğü ve (ÇİTOSAN) Çimento ve 
Toprak Sanayii T.A.Ş.'nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla ilgilendirilmeleri Başbakanlığın 
9.12.1991 tarihli 08-3-1/1-24 751 sayılı yazısıyla Cumhurbaşkanlığına sunulmuş, Cumhurbaş
kanlığının 14.12.1991 tarihli ve 39. 8/D-2. 91-575 sayılı yazılarıyla da onaylanmıştır. 

Esasen, bu kuruluşların Bakanlığımla ilgilendirileceği 20 Kasım 1991 tarihinde Sayın Baş
bakan tarafından açıklanmıştır. Bakanlığım ilgili kuruluşlarında, Hükümetimizce alınan ta
sarruf tedbirlerine paralel olarak her türlü personel alımı ve nakli, gayrimenkul alım ve satı
mıyla yapılan yoğun şikâyetler sebebiyle de nakliye ihaleleri, Bakanlığımın iznine tabi olmak 
üzere durdurulmuştur. 

Bakanlığımızın, denetim ve gözetim, görev sınırları içerisinde alınan söz konusu önlemler 
tamamen yasaldır. 

12.2.1992 tarihinde Sabah Gazetesinde yayımlanan "İhale yolsuzluğu" haberi tamamen 
gerçek dışıdır. Sözü edilen ihaleyle ilgili tüm bilgiler basına verilmiş ve belgelerin isteyen her
kes tarafından görülebileceği ifade edilmiştir. Bu açıklamalardan sonra, basınımızın değerli ya
zarları, açıklamaların ve belgelerin kendilerini tatmin ettiğini yazılarında da belirtmişlerdir. 

Akaryakıt fiyatları artmasına rağmen, bu ihalede, bir yıl evvelkine nazaran da 20 milyar 
liralık bir tasarruf sağlanmıştır. ' 

TÜGSAŞ Genel Müdürlüğünde Genel Müdürün gizli odası olmadığı gibi, bakan adına 
bakan talimatıyla çalışan özel kişiler de mevcut değildir. Bu özel kişilerin resmî ihale evrakları 
üzerinde inceleme yaptığı ve bu incelemeleri sırasında resmî devlet görevlilerini sorgulamaya 
tabi tuttukları yolundaki iddialar da tamamen gerçek dışıdır. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sahibi tatmin oldu galiba... 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

39. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihale
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Zaimoğlu burada mı? Yok. 
? Cevap verecek ilgili Bakan?.. Burada. 

; Soru düşmüştür. • 

40. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜGSAŞ'ın, 
gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/164) 

BAŞKAN — 40 inci sırada yer alan İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un sorusu, 
Sayın Pamuk'un izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

41. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane masrafları
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un sorusu vardır; so
ru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

42. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu orman em
valinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen 
kabuklu orman emvalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu, vardır. 

'' Sayın Mehmet Gedik?.. Yoklar. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Burada. 
Soru düşmüştür. 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada yer alan Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin soru
su, soru sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

44. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan 
valilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Cavit Kavak?.. Yoklar. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?,. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

45. —Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün be
dellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üre
ticilerine ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Faruk Saydam?.. Yoklar. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu 'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Ericek ve Avlu
ca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 
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BAŞKAN — 46 ncı sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun tli Espiye 
İlçesi Ericek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. v 

47. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine 
devlet hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın İlhan Kaya?.. Yoklar. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

48. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınmaları 
için güvence verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin göreve çağrılmadıkları iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/178) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra 
tekrar işe alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın İlhan Kaya?.. Yoklar. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon tli Şuhut İlçe Belediyesinde yol
suzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada yer alan Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un sorusu, 
Sayın özsoy'un izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

50. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta havaa
lanlarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özer?.. Yoklar. > 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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51. — Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçesi Devlet 
Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa 
- Birecik İlçesi Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Eyyüp Cenap Gülpınar?.. Yoklar. 
Sayın Sağlık Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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52. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü ile ilgili 
olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) 

BAŞKAN — 52 nci sırada yer alan Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos prog
ramının organizatörü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan soru
su, Sayın Aksoy'un izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

53. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden Lübnan 
uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Er
menistan'a giden Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Oktay Öztürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmeştir. 

54. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankasının 1988 -1991 yılları 
bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/187) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Türkiye öğretmenler 
Bankasının 1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın İsmet Attila?.. Yoklar. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

55. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi ödeme
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını des
tekleme primi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Attila?.. Yoklar. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

56. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine hafif yapı 
malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/189) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya 
yöresine hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Mehmet Elkatmış?.. Buradalar. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

57. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/190) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastane
sine ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Elkatmış?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

58. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, bir Devlet Bakanının günlük gazeteler
de yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/191) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir devlet bakanı
nın günlük gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

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

59. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Havaalanı inşa
atlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'in cevabı (6/192) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir çevre 
yolu ve havaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Buradalar. -
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını talep 
etmekteyim. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Nevşehir turistik bir bölgedir. Ancak alt yatırımları yeterli olmadığından istenen turist akışı 
sağlanamamaktadır. Bu bakımdan : 

1. Nevşehir çevre yolu inşaatının hızlandırılması düşünülmekte midir? Bunun için ne ted
birler alınmaktadır ve 1992 yılında çevre yolu için ne kadar ödenek ayrılması planlanmıştır? 

2. Nevşehir'e turistin daha rahat ve çabuk gelebilmesi için açılan ancak çalışmayan Tuz 
Köyündeki havaalanının çalışabilir hale getirilmesi, modernleştirilmesi ve her yönüyle kapasi
tesinin artırılması düşünülmekte midir? Bu konuda ne tedbirler alınmış, programa konulmuş . 
mudur ve 1992 yılı bütçesinden ne kadar ödenek konulması düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Orman Bakanı Sayın Vefa Tanır; buyurun efendim. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili arka

daşlarım; finansmanının Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Kurumunca karşılandığı, sualdeki 
Kapadokya Havaalanının, apron, taksirut ve pist çalışmaları tamamlanmıştır. Havaalanının 
pistinin uzatılması ise etüt-proje çalışması safhasındadır. 

Diğer yandan, Nevşehir çevre yolu inşaatı için ise, 1992 yılı içerisinde 5 milyar lira ödenek 
ayrılmıştır. Verilen bu 5 milyar lirayla çalışmalar devam etmektedir, hızlandırılması için 19 milyar 
lira daha ödeneğe ihtiyaç vardır; ek ödenek istenmiştir. 
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Nevşehir'de mevcut stol havaalanının konvansiyonel boyutlara getirilmesi ise teknik çalış
ma safhasındadır. Havaalanının geliştirilmesi için, 1992 yatırım programındaki muhtelif hava
alanları inşaatı faslından 250 milyon Türk Lirası ödenek şu anda valilik emrine gönderilmiştir. 
Ayrıca, 1993 yılı programına da yeni proje olarak, alınacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Elkatmış, bilgi edindiniz, cevabını aldınız; konuşmak istiyor musunuz? 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Teşekkür ederim. , 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

60. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya 'nın, istifa eden Devlet Bakanının bazı fatu
ra bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

BAŞKAN — 60 ıricı sıradaki, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Dev
let Bakanının bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

61. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine gönde
rilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/194) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak baş
ka cezaevlerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

62. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Vakıflarına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, ti Çevre Koruma 
Vakıflarına ilişkin Çevre Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dinçerler?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

63. — Ankara Milletvekili Baki luğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Ankara Milletvekili Baki Tüğ'un, TURBAN tesislerinde 
1.1.1988' tarihinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sorusu vardır. -

Sayın Baki Tuğ?.. Yok, 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

64. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Gök taş'm, seçim dönemi bakanlarına sağlanan malî 
ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi 
bakanlarına sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Kemalettin Göktaş?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince Nitfus 
ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/199) 

BAKAN—-65 inci sırada yer alan Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin 
sorusu, soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

66. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve Hacer 
Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, 
Yedi Göller ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Mustafa Dağcı?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tip Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Mustafa Dağcı?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

68. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan ve Yem-
liha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/203) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın Kayseri Hükümet Ko
nağı, Sarıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Dağcı?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nm, Kayseri İline doğalgazın ne zaman ve nasıl 
getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm Kayseri İline doğal
gazın ne zaman ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Mustafa Dağcı?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. -

70. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, tstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/205) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, istanbul Milletvekili tsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine 
ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın İsmail Sancak?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

71. — tstanbul Milletvekili tsmail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tbmr'ın cevabı 
(6/206) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde 
spor tesisleri kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sancak?.. Buradalar. 
Ş Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Soru : 
1. Kâğıthane İlçemizde 20 civarında amatör futbol takımı bulunmaktadır. Gerek futbol, 

gerekse diğer spor dallarında tesis yönünden ne düşünmektesiniz? 
2. ANAP Hükümetleri zamanında Kâğıthane Merkez Mahallesine bağlı Katırcı Deresi 

ve civarında yaklaşık 800 dönümlük, Hazineden, spor kompleksleri kurulmak üzere devralı
nan yerlerde herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Orman Bakanı Sayın Vefa Tanır buyurun efendim. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya)'— Sayın Başkan, muhterem milletvekili arka

daşlarım; İstanbul İli Kâğıthane İlçesinde 1 inci Ve 2 nci amatör kümede 10 adet futbol kulübü 
bulunmaktadır. Burada, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tstanbul Gençlik ve Spor İl Baş
kanlığı arasında hazırlanan protokole göre, 4 adet futbol sahası yapımı devam etmektedir. 
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Mülkiyeti Hazineye ait İstanbul İli Kâğıthane İlçesi Gölcükmera Yöresinde, muhtelif par
sellerden oluşan, ceman 663 396 metrekarelik yer, spor tesisleri yapılmak üzere, Hazineden, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Söz konusu taşınmaz, gerek coğrafî, 
gerekse yıllar önce yapılan tecavüzler nedeniyle stadyum niteliğinde spor tesisleri yapımına el
verişli değildir. Bu nedenle, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, bu alanda ulusal ve uluslarara
sı atıcılık ve bincilik müsabaka ve çalışmaları için, trap-skeet,' havalı ve yivli atış poligonlarıy-
la, manej ve boks tesislerinin etüt ve proje çalışmalarına başlanmış olup, projelerinin tamam
lanmasını ve gerekli ödeneklerin temin edilmesini müteakip, anılan tesislerin yapımına geçile
cektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Sancak. t 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanımızın soruma vermiş olduğu cevap beni hiç tatmin etmedi. Zaten kendisi, 
ilgili Devlet Bakanlığına vekaleten sorumu cevaplandırdı. Verilen cevapta, "4 adet futbol sa
hası yapımı devam etmektedir" dendi; ama ben halen orada saha yapıldığını görmedim. Bu 
yapılan sahaların isimlerini sormak istiyorum. 

Bir de, yaklaşık 660 dönümlük yerin -ben 800 dönüm olarak biliyorum, olabilir- tamamı 
işgal altında değildir. En azından, işgal altında olmayan yerlerin değerlendirilmesini istiyorum. 

Ayrıca, yine verilen cevapta, adı geçen yerde 10 adet spor kulübü değil, federe ve gayri 
federe olmak üzere, şu anda 20'nin üzerinde spor kulübümüz vardır. Bu spor kulüplerimize 
daha fazla yardımcı olur, onlara daha fazla saha yaparsak, herhalde, gençlerimizi kötü yollar
dan daha fazla kurtarmış oluruz. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sancak. 

72. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'in, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu binası, 
kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/208) 

BAŞKAN — 72 nci sırada yer alan İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın sorusu, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

73. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Piraziz Sağlık 
Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet Hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/209) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık 
Akademisi ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet Hastanelerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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74. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu 'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

( BAŞKAN — 74 üncü sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Böl
gesi fındık alanlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

75. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifi
kalarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendiller?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. . 
Soru ertelenmiştir. 

76 —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Li
sesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, beden eğiti
mi ve spor meslek lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendiller?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

77. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, A nkara PTT Başmüdürünün görevden alın
dığı ve Kutvma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/213) 

78. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

79. —• Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon 'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/215) 

BAŞKAN — 77, 78 ve 79 uncu sıralardaki Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un sorula
rı, soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

80. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna akti" 
ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kuru
munda "İstisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şendiller?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
81. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesisleri Güçlendirme Vakfına (Sİ-

SATEV'e) ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı 
(6/217) \ 
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BAŞKAN — 81 inci sırada, Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güç
lendirme Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Attila?.. Burada. 
Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 3.3.1992 

tsmet Attila 
Afyon 

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı tmren Aykut tarafından kendi bakanlığı dö
neminde Müsteşarı Ateş Amiklioğlu ile birlikte kurdukları, başkanlığını da bir süre bizzat ba
kan olduğu dönemde kendisinin yaptığı SSK Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vakfı (SİSATEV) 
ile SSK arasında, yine tmren Aykut'un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde 
Kurumun bu vakıftan hizmet alması amacıyla bir sözleşme yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu söz
leşme, SSK Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğine uygun mudur? 

2. SİSATEV, Sosyal Sigortalar \asasında öngörülen Kurumun sözleşme yapabileceği ku
ruluşlardan mıdır? 

3. Sözleşmede, tetkik ücretlerinin Avrupa Para Birimi (ECU) karşılığı hesaplanması ön
görülmüş müdür? Bu durum, Kurum menfaatları açısından Kanunîmidir? Bu uygulama ne
deniyle SSK'nın kârı veya zararı olmuş mudur? Olmuşsa ne kadardır? 

4. SSK, bugüne kadar SİSATEV'in Ankara'daki 1, İstanbul'daki 2 görüntüleme merke
zine ne kadar tetkik bedeli ödemiştir? 

5. İmren Aykut'un bakanlığı döneminde, Ankara Ziya Gökalp Caddesindeki SSK Işha-
nının otopark bölümünün SİSATEV'e kiralanması ihale usulüyle mi yapılmıştır? Şu anda kira 
bedeli ne kadardır? Aynı otoparkın rayiç kira bedeli ne kadardır? 

6. Yine, İmren Aykut'un bakanlığı döneminde, İstanbul'da, SSK'ya ait bir arsa SİSA
TEV'e kiralanmış mıdır? Kiralanmışsa bu işlem usulüne uygun mudur? Kira bedeli ne kadar
dır? SİSATEV, Kurumdan kiraladığı bu arsayı tekrar başka birine kiralamış mıdır? İkinci ki
ralamanın bedeli ne kadardır? Bu İdralama usule uygun mudur? SSK, bu arsayı doğrudan ikinci 
kiracıya kiralasa idi sağlayacağı gelir fazlası ne kadar olurdu? 

7. SİSATEV'in, SSK ile geçmişten gelen bu ilişkileri hakkında, Bakanlığınızca, ne gibi 
işlemler yapılmıştır? Sonuçlan nelerdir? 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay, buyurun 
efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila'nın, Sosyal Sigor
talar Kurumu Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vakfına ilişkin sorularına yanıt vermek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Genel Kurulun değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, 3İSATEV ile ilgili olarak, Bakanlığım döneminde, inceleme ve so
ruşturma talebiyle, olay, Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Teftiş Kurulu Başkan
lığından gelen rapor gereği, olay, yargıya intikal ettirilmiştir. Anayasamızın 138 inci maddesi 
gereğince, görülmekte olan bir davaya ilişkin olarak soru sorulamayacağı ve görüşme yapıla
mayacağı gerekçesiyle yanıt verme olanağına sahip değilim. Anayasanın amir hükmü böyledir. 

Ayrıca, istanbul'da ve Ankara'da StSATEV'e kiralandığı iddia edilen taşınmazlarla ilgili 
olarak da dava açılmıştır. 

Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Attila?.. 
ÎSMET ATTİLA (Afyon) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergenin görüşülmesi tamamlanmıştır. 

82. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üretimine 
Türkiye'den bazı firmaların dayardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/218) 

BAŞKAN — 82 nci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturu
cu madde üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Bu önerge, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

83. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Bölgesine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/219) 

BAŞKAN — 83 üncü sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize 
Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Yok. | 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

84. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eskişehir ve Ba
lıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, 
Afyon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

85. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaadedilen Dum-
lupınar Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

BAŞKAN — 85 inci sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurul
ması vaat edilen Dumlupınar Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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86. —Kütahya Milletvekili M. Rauf Er tekin'in, bir Devlet Bakanının basın toplantısında 
yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

BAŞKAN — 86 ncı sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının 
basın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde yetiştiri
len patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

88. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Köyü 
vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

89. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze ve mey
velerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

BAŞKAN — 87, 88 ve 89 uncu sıralardaki, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın so
ruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

90. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman -Mersin demiryolu projesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

BAŞKAN — 90 inci sırada, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin 
demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sevimli?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

91. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çevre köy
lerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/227) 

BAŞKAN — 91 inci sırada, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı 
İlçesi ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sevimli?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

92. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan doğal
gaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

BAŞKAN — 92 nci sırada, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde 
uygulanan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sevimli?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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93. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm 
cevabı (6/229) 

BAŞKAN — 93 üncü sırada, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Karaman tüne SSK 
hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
su vardır. 

Sayın Sevimli?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 4.3.1992 

Osman Sevimli 
Karaman 

Karaman İlimizde, çok sayıda SSK, Bağ-Kur ve yurt dışında çalışan insan mevcudu olma
sına rağmen, SSK hastanesi için arsa mevcut olmasına rağmen hastane mevcut değildir. Çevre 
ilçelerde bile SSK hastanesi olmasına rağmen, il olan Karamanımızda hastanenin olmayışı ça
lışan insanların sağlık hizmeti almasını zorlaştırmaktadır. Bakanlığın bu konuda çalışması ne
lerdir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Meh
met Moğultay'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli Karaman Milletvekilimizin, Karaman İlinde bir 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna yanıt vermek üzere 
huzurunuzdayım. Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Biz, Sosyal Sigortalar Kurumu olarak, sağlık hizmetlerini, Türkiye'nin bütün yörelerine 
yaygınlaştırmak istiyoruz. Şu anda, 104 hastanemiz ve 401 sağlık tesisimizle birlikte, Türkiye'
de 20 milyonun üzerindeki insana sağlık hizmeti sunmaktayız. Yılda 35,5 milyon insanımıza 
poliklinik hizmetlerini vermekteyiz; 860 bin insanımız da, yataklı tedavi kurumlarımızda, ya
tarak tedavi olmaktadır. 

Böyle önemli bir hizmeti, yeni il olan Karaman'dan esirgememiz söz konusu değildir. Bu 
konuda siyaset de yapmamız mümkün değildir. Bu bakımdan, -inşallah hazırlıklarımızı 
tamamlayabiliriz- Karaman İlimizde 6 480 metrekareyi kapsayacak şekilde 110 yataklı bir has
tane inşaatı ile yine 1 255 metrekareyi kapsayacak şekilde 10 daireli lojman inşaatı projesini, . 
önümüzdeki yıl için, yatırım programımıza almış bulunmaktayız. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun muhtelif sebeplerden dolayı düşmüş olduğu bazı malî sı
kıntılar nedeniyle, bugüne kadar, Karaman İlinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesinin te
mellerini atmamış bulunuyoruz. Bilinmelidir ki, Karaman Sosyal Sigortalar Kurumu hastane
si ve lojman inşaatı yatırım programımıza alınmıştır. Bu yi! ihalesini yetiştirerek 1993 yılında 
bu projemizin temellerini atacağız. 

Saygıyla arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Sevimli, söz istiyor musunuz? 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sevimli. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, 

yeni vilayet olan Karamarr iline yapılacak olan SSK hastanesinin, bu yıl ihalesinin yapılıp, ge-
lecke yıl temelinin atılacağı müjdesini veren Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza hu
zurlarınızda teşekkür etmek, bizim için, Karamanlı için, Karaman ilimiz için bir borçtur, ken
dilerine teşekkür ediyoruz. 

Bu sözlü soru önergemi verme sebebim bu Parlamentoya gelinceye kadar, benim de bir 
SSK'Iı, yani, bir işçi olmamdır. Karamanlı olup da Avrupa'da çalışan işçi sayısı bir hayli fazla
dır; yaklaşık 35 bin ailedir. Karaman'ın gelir kaynakların büyük çoğunluğu, bu Avrupa'da ça
lışan insanlarımız olmaktadır.. Ayrıca, Karamanımızda bugüne kadar bu tür yatırımlarda ek
siklikler olduğunu herkes bilmektedir. Karamanlı bu konuda şikâyetçidir. Sadece bir hükümetten 
şikâyetçi değil, hükümetlerden, Parlamentodan, kendisine sahip çıkılmadığından şikâyetçidir. 

Efendim, arsamız yıllardır vardır. Karamanlı kendi iş imkânlarını, kendi gücüyle meyda
na getirmiştir. Türkiye'deki bisküvi sektörünün ağırlığı Karaman'a yığılmıştır, 6 tane bisküvi 
fabrikası vardır; şu anda 5 tanesi faaldir, orada işçilerimiz çalışmaktadır. Bir tane tekstil fabri
kamız vardır. Sayıları 40'a yakın bulgur imalathanemiz vardır. Geçici, Bağ-Kur'lu, SSK'Iı, Av
rupa'da çalışan işçilerimizin aileleriyle beraber, yaklaşık 28 - 30 bin civarında, kurulacak SSK 
hastanemizin hizmet verebileceği bir insan kesimimiz vardır. Onun için, bu sağlık hizmetinin, 
bir an önce, Karamanlıya, Karamanlının ayağına götürülebilmesinin gerekli olduğunu kabul 
ettiğimizden, lazım olduğuna inandığımızdan, bu soru önergemi vermiştim. 

Bu vesileyle, Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür ediyoruz, bize bu müjdeyi verdikleri için 
kendilerine minnettarız. 

Sağ olun. 
BAŞKAN — önergenin görüşülmesi tamamlanmıştır. 

94. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman îli Ayrancı - Kâzımkarabe-
kir - Sarıveliîer ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihtiyaçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

95. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

96. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabekir - Ayran
cı - Sarıveliîer ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

BAŞKAN — 94, 95, 96 ncı sıralardaki Karaman Milletvekili Sayın Seyit Osman Sevimli'
nin soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

97. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen Hov-
nanian'ın özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 97 nci sırada, Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım etti
ği ileri sürülen Hovnanian'ın özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin, Dışişleri Ba
kanından sorusu vardır. 
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Sayın Burhan Kara?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

98. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman -
Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

BAŞKAN — 98 inci sıradaki, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin önergesi, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

99. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'mn, Televizyon yayınlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/236) ' 

BAŞKAN — 99 uncu sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, televizyon yayınları
na ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Mustafa Dağcı?.. Buradalar. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

100. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'mn, Ayasofya 'mn ibadete açılıp açılmayacağı
na ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

BAŞKAN — 100 üncü sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın iba
dete açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sorusu vardır. < 

Sayın Mustafa Dağcı?.. Buradalar. 
Kültür Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Sözlü sorulara ayırdığımız zaman tamamlanmıştır. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeîer" kıs

mına geçiyoruz. 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE' 
MECLİS ARAŞTIRMASI . 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki işçilerimizin 

ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yollarını bulmak amacıy
la genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

BAŞKAN -T- 1 inci sıradaki, Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt 
dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye, 1960'lı yıllardan itibaren başta Federal Almanya olmak üzere, çeşitli ülkelere İş 

ve İşçi Bulma Kurumu vasıtasıyla işçi göndermeye başlamıştır. Çok sayıda vatandaşımız da kendi 

— 278.— 



T.B.M.M. B : 17 20.10.1992 0 : 1 

imkânlarıyla, özellikle Avrupa ülkelerine giderek, kaçak işçi olarak uzun yıllar çalışmışlardır. 
Bu kaçak işçilerden bir çoğunun daha sonra mülteci statüsüne geçerek, bulundukları ülkelerde 
yaşama hakkı kazandıkları bilinmektedir. 

1989 yılı haziran ayına kadar olan veriler itibariyle yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve 
işçilerimizin ülkelere göre dağılımı şu şekildedir : 

Ülkeler tşçi sayısı Vatandaş sayısı 

AET Ülkeleri (Almanya, Hollanda, Fransa, 
Belçika, ingiltere) 839 119 1994 051 
Diğer Avrupa Ülkeleri 74 667 172 930 
Ortadoğu ve Kuzey Avrupa Ülkeleri 146 654 210 457 

GENEL TOPLAM 1060 440 2 377 438 

1964 - 1975 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen işçi dövizleri miktarı 5 927 900 dolar, 
1976 - 1980 yılları arasında 6 713 200 dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam, 1987 yılında 
2 101 600 dolar, 1988 yılında ise 1 839 500 dolarda kaldı. 

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkemize gönderdikleri döviz miktarı azalmasına rağ
men, bu insanlarımızın bulundukları ülkelerdeki nakit ve mal varlıkları büyük artışlar göster
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, yurt dışındaki vatandaşları ile yeterince ilgilendiğini söy
leyebilmek oldukça zordur. Çeşitli Bakanlıkların, yurt dışındaki işçilerimizin kendi konularıy
la ilgili meseleleriyle ilgilenmek üzere kurdukları birimler, genellikle yetersiz kalmışlardır. 

Türkiye, diğer bütün konular bir tarafa, sadece vatandaşı oldukları için dahi, yurt dışın
daki bu insanlarla ilgilenmek, meselelerini çözmek mecburiyetindedir; bu, devlet olmanın bir 
gereğidir. 

Türkiye'nin, yurt dışındaki vatandaşlarının meseleleriyle yeterince ilgilenmemesi, bu in
sanların kendi aralarında dernekler ve çeşitli sosyal kuruluşlar vasıtasıyla teşkilatlanmalarına 
yol açmıştır. Türkiye'de yeterince rahat hareket etme imkânı bulamayan bazı bölücü ve zararlı 
ideolojik akımlar, yurt dışındaki insanlarımız arasında yer edinme gayreti içerisine girmiştir. 
Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu bu zararlı akımlara karış memleket sevgileri ve millî 
kültürleri yoluyla karşı koymuşlarsa da, bunların etkisi altına girenlerin sayısı da az değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin konsolosluk ve büyükelçilikleri, vatandaşlarımızın diğer 
meseleleriyle yeterince ilgilenmedikleri gibi, memleketlerine ve millî kültürlerine bağlılıkları yo
lundaki çabalarına da kayıtsız kalmışlardır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın meseleleri, ana başlıklarıyla şu şe
kilde sayılabilir : 

* tik, orta ve yükseköğrenim çağındaki çocuklarının eğitim ve uyum meseleleri vardır. 
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocukları kültür ve dil farklılığından doğan ciddî bir uyum
suzluk problemiyle karşı karşıyadır. 

* Sigorta, sağlık vb. sosyal güvenlik konularıyla ilgili kesintiler, bilhassa kesin dönüş yap
maya karar veren vatandaşlarımız açısından ciddî birer problem olmaktadır. Bu mesele, Türki
ye'yi de maddî zarara uğratmaktadır. 
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* Seçim dönemlerinde Türkiye'de bulunamayan vatandaşlarımız oylarını kullanamamak
tadırlar. Bu, insanlarımızın vatandaşlık haklarını da kısıtlamaktadır. 
; • * Kesin dönüş yapan vatandaşlarımız, hem çocukları, hem de kendileri açısından çok 
büyük problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bir kısmı 
bu meseleler yüzünden Türkiye'ye dönmeyip, sahip oldukları maddî imkânlarla birlikte bu
lundukları ülkelere yerleşmektedirler. 

•* Devletin, kendileri ve çocuklarının din hizmetlerini yerine getirememesi, yurt dışında
ki vatandaşlarımızı manevî bunalıma itmektedir. 

Bunların dışında çok sayıda problemi bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşları adeta kay
bedilmektedir. 

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ve işçilerinin meselelerinin tespiti ve çözüm yollarının 
bulunabilmesi için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını teklif ediyorum. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

ve arkadaşları 

BAŞKAN —. İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, 
hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Süreler, hükümet ve grupları adına 20'şcr dakika, imza sahibi için 10 dakikadır. 
Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay, buyurun 

efendim. c 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul)— 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu ve 11 arka
daşı tarafından, ülke dışındaki yurttaşlarımızın sorunlarına ilgi gösterilmediği, kayıtsız kalın
dığı ve kendilerine yeterli hizmet götürülmediği iddiasıyla, Yüce Meclise, genel görüşme açıl
ması için önerge verilmiş bulunulmaktadır. Bu vesileyle değerli milletvekillerini saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşına, ülke dışındaki yurttaşlarımızın sorunlarına gös
termiş oldukları ilgiden dolayı, Hükümetimiz adına teşekkür ediyorum; ancak, önergelerinde 
ileri sürdükleri konuların eksik bilgiye dayalı olduğunu gözlemlediğimide ifade etmek istiyo
rum. Bu önerge vesilesiyle, ülke dışındaki yurttaşlarımızla ilgili olarak bugüne kadar Hükü
metimizce yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verme fırsatına sahip olduğum için önerge sa
hiplerine teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde, sosyal barış ve uzlaşmayı gerçekleştirmek, 
demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirmek, kişi hak ve özgürlüklerini etkinleştir
mek, toplumsal refahı artırmak ve yaygınlaştırmak kararlılığında olan Hükümetimiz, ülke dı
şındaki yurttaşlarımızın da, bulundukları ülkelerde yaşamlarını huzur, güven, birlik, beraber
lik ve dayanışma içinde sürdürmelerine büyük önem vermektedir. Siz değerli milletvekillerinin 
de bildiği gibi, Hükümetimiz, Programında belirtildiği üzere, ülke dışındaki yurttaşlarımızın 
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ve aile bireylerinin bütün sorunlarının çözümü için tüm olanakları kullanmaktadır ve kullan
maya devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, halen 2 milyon 850 bini aşkın yurttaşımız, yasal ikamet iznine sa
hip olarak yurt dışında bulunmaktadır. Yabancı ülkelerdeki yurttaşlarımızın yaklaşık 1 milyon 
300 binini işçilerimiz oluşturmaktadır. İşgücümüz ve aile bireylerinin yaklaşık 2 milyon 425 
bini Avrupa Topluluğu ülkelerinde, 150 bini Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde, 45 bini de 
Avustralya'da bulunmaktadır. Avrupa Topluluğu ülkelerindeki yurttaşlarımızın en büyük bö
lümü, başka bir deyişle 1 milyon 780 bini, yani yüzde 73.4'ü Federal Almanya'da yaşamakta
dır. Bu ülkeyi, 239 bin sayıyla Fransa, 228 bin sayıyla Hollanda izlemektedir. 

tik işgücü antlaşmasının yapıldığı 1961 yılından bugüne kadar geçen otuz yılı aşkın süre 
içinde, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan yurttaşlarımız, artık, sürekli ikamet statüsü
ne sahip, işçisi, sendikacısı, işvereni, serbest dolaşanı, bilim adamı, öğretmeni, sanatçısı, yaza
rı, sporcusuyla, yaşadıktan toplumlarda, sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliği her geçen gün 
daha çok hissedilen yerleşik bir Türk varlığı haline gelmişlerdir. Ülke dışındaki yurttaşlarımız, 
çalıştıkları ülkelerin ve ülkemizin kalkınmasına, ülkemizin ve kültürümüzün yurt dışında tanı
tılmasına, ülkemiz ile bulundukları ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin 
gelişmesine büyük katkı sağlamaktadırlar. Bunu takdirle karşılamaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke dışındaki yurttaşlarımıza bugüne kadar devlet
çe yapılan hizmetleri şöyle özetleyebiliriz: Türk işgücünün yabana ülkelerde istihdamını ülke
miz yararına uygun şekilde düzenlemek amacıyla 11 ülke ile işgücü antlaşması, işgücümüz ve 
aile bireylerinin bulundukları ülke yurttaşları gibi, sosyal güvenlik haklarından yararlanmala
rının, kazandıkları hakların, ülkemize dönüşlerinde devamının sağlanması, ülkemizde kalan 
aile bireylerinin de sosyal güvenlik kapsamına alınmaları amacıyla, 12 ülke ile sosyal güvenlik 
sözleşmesi aktedilmiştir. 

Yurttaşlarımızın daha güvenceli bir hukukî statüye kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla, 
Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa İkamet Sözleşmesi, Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi, 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Göçmen İşçilerin Hukukî Statüleri Hakkında Avrupa Söz
leşmesi gibi, çok taraflı sözleşmelere da taraf olunmuştur. 

Bilindiği gibi, Avrupa Topluluğu ile bir ortaklık antlaşması aktedilmiş bulunmaktadır. Bu 
antlaşmanın getirdiği önemli düzenlemelerden birisi de işgücünün, Türkiye ile Topluluk üyesi 
ülkeler arasında serbest dolaşımıdır. Serbest dolaşımın bir ve ikinci kademe düzenlemeleri Or
taklık Konseyi tarafından yapılmış, ancak üçüncü kademeye ilişkin düzenlemeler, Topluluğun 
ülkemizle ilgili bilinen politikaları nedeniyle gerçekleştirilmemiş ve ortaklık antlaşması gere
ğince 1.12.1986 tarihinden itibaren doğan işgücümüzün serbest dolaşım hakkı uygulamaya ko
nulamamıştır. 

Bununla birlikte, bir ve ikinci kademe düzenlemeleriyle, Topluluk üyesi ülkelerde bulunan 
işgücümüzün ye aile bireylerinin iş piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı bazı hükümler uygula
maya konulmuş bulunmaktadır. Türkiye'nin bu antlaşmadan doğan serbest dolaşım hakkın
dan vazgeçmesi söz konusu değildir; Hükümetimiz, bu hakkın takipçisi olmaya devam et
mektedir. 

1960'lı yılların başından itibaren işgücü gönderilen ülkelerde yurttaşlarımıza mahallinde 
hizmet vermek üzere çok sayıda başkonsolosluk açılmış bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki büyükel-
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çilik ve başkonsolosluklar nezdinde de ihtisas birimleri olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı, eğitim, maliye ve gümrük, ekonomi ve ticaret, din hizmetleri müşavirlik ve ataşelikleri 
kurulmuştur. Gerek büyükelçilik ve başkonsolosluklar, gerekse ihtisas birimleri, kendi görev 
alanlarına giren konularda yurttaşlarımıza, devletimizin olanakları ölçüsünde, gerekli hizmeti 
vermektedirler. 

Arkadaşlarımız, değerli milletvekillerimizin önergelerinde, ilk, orta ve yükseköğrenim ça
ğındaki çocukların eğitimi ve uyum sorunlarına değinilmektedir. Ülke dışında yaşayan yurt
taşlarımızın yanlarında bulunan ve okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaöğretim ve meslek okulu 
gibi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sayısı, 1991 yılı sonu itibariyle, 440 bini Fede
ral Almanya'da olmak üzere, toplam 677 bindir. 

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan çocuklarımızın uyum ve eğitim sorunlarında, lisan yeter
sizliği, kültürel farklılıklar, Türkiye'den farklı bir eğitim sisteminden gelmiş olmak; okul önce
si eğitim, genel ve meslekî eğitim ile akademik eğitim olanaklarından yeterince yararlanama-
ma; bulunulan ülkenin eğitim sistemi hakkında bilgi eksikliği; ailelerin eğitime önem verme
meleri; okullar ve meslekî eğitim kuruluşlarıyla gerekli ilişkiyi kurmamaları, yeterli konuta sa
hip olmamaları gibi olugular önemli rol oynamaktadır. 

Söz konusu sorunlar, Millî Eğitim Bakanlığı ile Batı Avrüpa'daki yurttaşlarımızın büyük 
kesiminin bulunduğu Federal Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve İsviçre'nin ilgili ba
kanlıkları arasında kurulmuş olan karma eğitim komisyonu toplantılarında sürekli olarak ele 
alınmakta, çözümleri yönünde çaba sarf edilmektedir. 

Öte yandan, aileler, gerek bireysel başvurularında gerekse düzenlenen toplantılarda, bu
lundukları ülkenin eğitim sistemi konusunda bilgilendirilmekte, çocukların eğitimine daha fazla 
ilgi göstermeye, okullar ve meslekî eğitim kuruluşlarıyla daha yoğun ilişki kurmaya yönlendi
rilmekte, mahallinde çözülmesi olanaklı sorunlar için, ilgili devlet birimlerince, yerel makam
lar nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır. 

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan çocuklarımızın genel eğitim, meslek eğitimi, yüksekokul 
ve üniversite gibi eğitim kurumlarındaki sayıları, son yıllarda sürekli artış göstermekle birlik
te, yine de arzu edilen düzeye henüz ulaşmamıştır. Bununla birlikte, sadece Federal Almanya'
da liseye devam eden çocuklarımızın sayısının 25 bine ve yükseköğrenim gören gençlerimizin 
sayısının da 12 400'e ulaşmış olması, gelecek için umut vericidir. 

Diğer taraftan, yurt dışında eğitim çağında bulunan Türk çocuklarının, Türk Dili ve kül
türünü öğrenmeleri, ülkemiz hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amacıyla, başta Federal 
Almanya olmak üzere, Avusturya, isviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Libya, Su
udi Arabistan, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Millî Eğitim Bakanlığınca gö
revlendirilen ve sayıları halen 1 236'ya ulaşan öğretmenler tarafından Türkçe, Türk kültürü, 
din kültürü ve ahlâk bilgisi dersleri verilmektedir. Bu derslerin etkili bir şekilde verilmesi için, 
Millî Eğitim Bakanlığınca, her yıl, yurt dışına kitap ve eğitim aracı gönderilmesinin yanı sıra, 
ilgili ülkelerin eğitim ve kültür bakanlarıyla işbirliği içerisinde müştereken ders programları ve 
araçları geliştirilmesi çalışmaları da yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1986 yılında, Federal Almanya'da, Köln'de faaliyete 
geçen Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa İrtibat Bürosu, başta Federal Almanya olmak üzere, 
Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya gibi Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşları-
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miza, açıköğretim yoluyla iş idaresi ve iktisat dallarında yükseköğrenim ve lise bitirme prog
ramları sunmaktadır. 

Yurttaşlarımıza, Federal Almanya'da, Köln ve Hannover Şehirlerinde, Türkevleri kurul
muş olup, bunlar daha sonra yapılan bir değişiklikle, Türk kültür merkezlerine dönüştürülmüştür. 

Son olarak, bu yıl içinde, 130 bin yurttaşımızın yaşadığı Berlin'de de, bir Türk Kültür Mer
kezi açılmış bulunmaktadır. Kültür merkezleriyle, bir taraftan yurttaşlarımıza kültür hizmetle
ri götürülmesine, diğer taraftan yurt dışında ülkemiz ve kültürümüzün tanıtılmasına büyük 
önem gösterilmektedir. -

Ülke dışındaki yurttaşlarımızı, tslam Dini konusunda aydınlatmak, birlik ve beraberlikle
rini pekiştirmek, inanç ve inanç ayrılıklarının istismarını önleyici önlemlerin alınmasını sağla
mak, onların ibadet, din eğitimi konularında, dinî ve manevî gereksinimlerinin karşılanmasın
da yardımcı olmak ve çocuklarına dinî bilgiler kazandırmak amacıyla, Diyanet îşleri Başkan
lığı yurt dışı teşkilatı kurulmuş olup, halen 14 ülkede din hizmetleri, müşavirlik ve ataşelikleri 
görev yapmaktadır. 

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığınca, ülke dışındaki yurttaşlarımızın kurdukları dernekler' 
nezdinde görevlendirilen ve aylıkları devletçe karşılanan 720 din görevlisi aracılığıyla da, yurt
taşlarımıza dinî hizmet sunulmaktadır. 

Yurt dışında görevli personele ilaveten, ramazan aylarında, Diyanet tşleri Başkanlığınca 
450-500 civarında din görevlisi de gönderilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Batı Avrupa ülkelerindeki yurttaşlarımızın en önemli 
sorunlarından birini işsizlik teşkil etmektedir. Anılan ülkelerdeki işgücümüz arasındaki işsiz
lik oranı, genel işsizlik oranına kıyasla oldukça yüksektir, özellikle, burada birinci kuşağı oluş
turan yurttaşlarımızın lisan bilgilerindeki yetersizlik, genel olarak meslekî kalifikasyon eksik
liği, işe alınmada önceliğin, bulunulan ülke ve Avrupa Topluluğu ülkeleri yurttaşlarına veril
mesi önemli rol oynamaktadır. 

Yurt dışındaki işgücümüzün büyük bölümünün bulunduğu Batı'nın ileri sanayi ülkelerin
de, özellikle son yıllarda görülen teknolojik gelişmeler ve rasyonalizasyon çabaları nedeniyle, 
bu ülkelerde niteliksiz işgücüne olan gereksinim azalırken, nitelikli işgücü gereksinimi de gide
rek artmaktadır. Yurt dışında bulunan işgücümüzün 2000'li yıllarda bu ülkelerin işgücü piya
salarına girebilmeleri ve bu piyasalarda yerli işgücü ve diğer ülkelerin işgücüyle rekabet edebil
meleri ve bu ülkelerdeki işgücü varlığımızın korunması, ancak kendilerinin iyi bir meslek eğiti
mi görmelerine bağlıdır. 

Bunun yanı sıra, gençlerimizin iyi bir meslekî eğitim yapmaları, gerek bulunduğu ülkelere 
uyum sağlamaları, gerek kesin dönüşlerinde, ülkemiz iş piyasasına girebilmeleri açısından da 
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bugün ülke dışındaki yurttaşlarımızın büyük bölümü
nün yaşamakta olduğu Federal Almanya'daki işgücümüzün ve özellikle de gençlerimizin mes
lekî eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanabilmelerine yardımcı olmak amacıyla, Ba
kanlığımız koordinatörlüğünde Dışişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarının katılımıyla bir mesle
kî eğitim projesi hazırlanmıştır. 

1987 Mayıs ayında uygulamaya konularak Federal Almanya Çajışma Teşkilatıyla yoğun 
bir işbirliği içerisinde yürütülen bu meslekî eğitim projesi çerçevesinde yapılan çalışmaların so
nucu olarak, meslekî eğitim yapan gençlerimizin sayısı sürekli bir artış göstermiştir. 1986 yılı 
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sonunda, bu ülkede eğitim yapan Türk gençlerinin sayısı 24 662 iken, bu sayı 1990 yılı sonun
da yüzde 80 oranında artarak 44 280'e yükselmiş olup, bu sayının halen 52 000'e ulaştığı tah
min edilmektedir. 

Meslekî eğitim projesi çerçevesinde, Federal Almanya'da yürütülen çalışmalardan çok olum
lu sonuçlar alınması üzerine, yurttaşlarımızın yoğun olarak bulundukları diğer Batı Avrupa 
ülkelerinde yürütülen bu konudaki çalışmalara da hız verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışındaki yurttaşlarımızın ikamet statülerinin 
güçlendirilmesi, gerek uyumları, gerekse uzun vadeli bir yaşam planı yapabilmeleri açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bu husus göz önünde bulundurularak, Bakanlığımız koordinatör
lüğünde, Dışişleri Bakanlığının katılımıyla hazırlanan ve en çok yurttaşımızın bulunduğu Fe
deral Almanya pilot bölge seçilerek, uygulamaya konulan "Oturma hakkı alınmasını teşvik 
kampanyası" çerçevesinde bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu ça
lışmaların sonucu olarak, 1989 yılı sonu itibariyle 334 668 olan oturma hakkı sahibi yurttaş 
sayımız, 1991 yılı sonunda 189 587 artış göstererek 524 255'e ulaşmıştır. Diğer Avrupa ülkele
rindeki birimlerimizce de, bu ülkelerdeki yurttaşlarımızın ikamet statülerinin güçlendirilmesi
ne ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir, 

Dışarıdaki yurttaşlarımızın ülkemizdeki gelişmeler konusunda bilgilendirilmeleri ve ülke
mizle ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla götürülen hizmetler şu şekilde özetlenebilir : 

28.2.1990 tarihinde Batı Avrupa ülkelerine yönelik olarak TRT-INT televizyon yayınları 
başlatılmıştır. Söz konusu yayınlar, halen, Federal Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviç
re ve Avusturya'daki yurttaşlarımızın büyük bölümü tarafından izlenebilmektedir. Ayrıca, Türk
iye'nin Sesi Radyosunun verici gücü ve yayın süreleri artırılmıştır. 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, ülke dışındaki yurttaşlarımıza yöne
lik olarak bilgi ve haber aktarmak üzere, 1.1.1990 tarihinden itibaren Türk Haber Ankara Ga
zetesinin yayımına başlanmıştır. Halen 10 bin adet basılan bu gazete, Federal Almanya, Avus
turya, Belçika, isviçre, Danimarka, Fransa, Norveç, Hollanda, tsveç ve Libya'daki dernek, ku
ruluş ve yurttaşlarımıza ücretsiz olarak gönderilmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımca, yurt dışında çalışan ve yurda dönenlere, bakanlıklar, kurum ve ku
ruluşlarımızın ve bu arada dış temsilciliklerimizin sunduğu hizmetlerler ilgili mevzuatı kapsa
yan bir rehber kitap da çıkarılmıştır. Söz konusu kitabın üçüncü baskısı 1991 Aralık ayında 
yayınlanarak, vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın istifadesine sunulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Ya
sası, 2383 sayılı Yasayla değiştirilerek, çifte vatandaşlık olanağı getirilmiştir. 

Daha önce en çok iki yıl süreli uzatma işlemi yapılmaktayken, bunun yarattığı sakıncalar 
göz önüne alınarak yapılan düzenlemelerle, yurttaşlarımıza beş yıla kadar süreli pasaport al
ma veya uzatma olanağı getiriîmiş, bunun yanı sıra da, pasaport harçları düşürülmüştür. 

Bedelsiz ithalat mevzuatında yapılan değişikliklerle, bedelsiz ithalat hakkından yararlan
mada kesin dönüş koşulu kaldırılmıştır. Ayrıca, yurt içinde kurulan gümrük hattı dışı eşya sa
tış mağazalarından, Gümrük Vergisi ödenmeksizin eşya satın alma hakkı tanınmıştır. 

Naklihane işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlanmış olup, bu yoldan getirilecek eşyanın kul
lanılmış olup olmaması koşulu ortadan kaldırılmıştır. 
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Yurttaşlarımızın Türkiye'ye girişlerinde gümrük kapılarındaki muayeneleri sırasında be
yan usulü esas alınmış ve zatî eşya muafiyeti listesi genişletilmiş; ayrıca, hediyelik eşya limitleri 
de yükseltilmiştir. 

1970'li yılların ortalarında, yurt dışında çalışarak döviz geliri elde eden tüm yurttaşları
mıza, birikimlerini devlet garantisi altında ve döviz olarak Merkez Bankasında tutma olanağı 
getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılmakta olan söz konusu kredi mek
tuplu döviz tevdiat hesaplarının dışında, yurttaşlarımıza diğer bankalar nezdinde de döviz tev
diat hesabı açma olanağı sağlanmıştır. 

Ülke dışındaki yurttaşlarımızın yoğun yakınmalarına neden olan triptik ücreti uygulama
sı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yabancı bir ülkede işçi olarak çalışmakta olan veya bu ülkelerden emekli olup da, zaman 
zaman Türkiye'ye giriş veya çıkış yapan yurttaşlarımızın pasaportlarına her giriş veya çıkışla
rında damga basılması, yurttaşlarımızın yakınmalarına neden olmaktaydı. Bu yakınmalar göz 
önüne alınarak, yurt dışında yasal ikamet izni olan, umuma mahsus pasaport sahibi yurttaşla
rımızın pasaportlarına giriş çıkış damgası uygulaması kaldırılmıştır. 

Ülkemizde giriş çıkışlarda, hudut kapılarında doldurulan bilgi fişi uygulaması da yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Ülke dışındaki yurttaşlarımızın Türkiye'deki seçimlere katılmalarına değinmek istiyorum : 
Mevcut yasal düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan seçmen yurttaşlarımız, genel seçimlerde, 
seçimlerden önceki üç aylık süre içerisinde, ülkemiz sınır giriş kapılarında oy verebilmektedir
ler. Bu sistemden, ancak belirtilen süre içerisinde ülkemize giriş ve çıkış yapan yurttaşlarımız 
faydalanabilmededir. Bu nedenle, yurt dışındaki yurttaşlarımızın ülkemizdeki genel seçimlere 
daha yoğun bir şekilde katılımına olanak verecek bir sistemin geliştirilmesine yönelik çalışma
lar başlatılmıştır. 

Bu arada, bedelli askerliğe değinmek istiyorum : Ülke dışındaki yurttaşlarımızın bedelli 
askerlik uygulamasıyla ilgili yakınma ve talepleri dikkate alınarak, Yüce Meclisimizin 21.5.1992 
tarihinde kabul ettiği 3802 sayılı Yasayla, 1111 sayılı Askerlik Yasasında değişiklik yapılmış olup, 
bedelli askerlik yapmak isteyen yurt dışındaki yurttaşlarımızın, askerlik süresi 2 aydan 1 aya 
indirilmiş; askerlik eğitimi için öngörülen yaş sınırı 32'den 38'e yükseltilmiş; kanunî rüşt yaşı
na kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan, bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanmış 
olan Türk vatandaşlarının, talepleri halinde, tabiyetlerinde bulundukları diğer ülkede askerlik 
yapmış olduklarını belgelemeleri koşuluyla yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılmalanyla; sağlık 
durumları askerlik yapmaya elverişli olmayanların, bulundukları ülkelerde büyükelçilik ve kon
soloslukların uygun görecekleri resmî hastanelerden alacakları raporların Millî Savunma Ba
kanlığınca incelenmesini müteakip, askerlikleri konusunda işlem yapılması olanağı getirilmiştir. 

Ülke dışındaki yurttaşlarımızın ülkemize kesin dönüşlerine ilişkin kararlarını, doğrudan 
veya dolaylı bir baskı ve özendirme olmaksızın, kendi özgür iradeleriyle almaları gerektiği gö
rüşündeyiz. 

Kesin dönüş yapan işgücümüzün ve aile bireylerinin ülkemize yeniden uyumlarında, sos
yal güvenliklerinin sağlanması, işyeri temini, konut temini, çocuklarının genel ve meslekî eği
timleri gibi hususlar önem taşımaktadır. , 
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Keşin dönüş yapan yurttaşlarımızın sosyal güvenliklerinin sağlanması konusunda, daha 
önce de belirttiğim gibi, 12 ülkeyle yapılmış olan sosyal güvenlik sözleşmeleri, yurttaşlarımızın 
ve aile bireylerinin bulundukları ülke yurttaşları gibi, sosyal güvenlik haklarından yararlan
malarına; kazandıkları haklardan, ülkemize dönüşlerinde de istifade etmelerine; bulunduktan 
ülkedeki sigortalılık süreleriyle, varsa ülkemizdeki sigortalılık sürelerinin birleştirilmesine ola
nak vermektedir. 

Çalışılan ülkede ödenen emeklilik sigortası primlerinden yararlanılarak, o Ülkedeki mev
zuata göre emeklilik hakkının elde edilmesi esastır. Bununla birlikte, yurttaşlarımızın büyük 
bir bölümünün bulunduğu Federal Almanya mevzuatının, bu ülkeden kesin dönüş yapan yurt
taşlarımızdan isteyenlere emeklilik sigortası primlerinin iadesine olanak vermesi nedeniyle, bir
icisini yurttaşımız, emeklilik sigortası işçi payı primlerini geri almakta; dolayısıyla, kazanmış 
oldukları tüm sosyal güvenlik haklarını kaybetmekte; ayrıca, emeklilik sigortası işveren payı 

„' primleri de Federal Almanya Sigorta Kurumuna kalmaktadır. 

Emeklilik sigortası işçi payı primlerini geri alan yurttaşlarımıza, işveren payı sigorta prim
lerinin de iade edilmesi; Bakanlığımızın, yıllardan beri, Alman makamlarıyla yapılan gerek 
üst düzey görüşmelerinde gerekse bakanlıklararası ortak çalışma toplantılarında ısrarla, inatla 
üzerinde durduğu bir konudur. 

Alman makamları, prim iadesini düzenleyen mevzuatın, sadece işçi payı sigorta primleri
nin iadesini öngördüğü, uygulamanın Alman vatandaştan için de aynı şekilde geçerli olduğu 
gerekçesiyle, işveren payı sigorta primlerinin geri verilmesine karşı çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, işçi payıyla birlikte, işveren payı sigorta primlerinin de iadesi için, bir yurt
taşımız tarafından Federal Almanya Anayasa Mahkemesine açılan dava, mahkemece reddedil
miş bulunmaktadır. 

Anılan ülkedeki yurttaşlarımız, prim iadesinin yarattığı sakıncalar konusunda sürekli uya
rılmakta, kendilerine, prim iadesi yerine, kazanmış oldukları sosyal güvenlik haklarından ya
rarlanmaları tercih etmeleri yönünde telkin ve tavsiyede bulunulmaktadır. 

Diğer Batı Avrupa ülkelerinin mevzuatlarında, gerek kendi yurttaşları, gerekse yabancı 
işçiler için prim iadesi uygulaması öngörülmemiştir. Bununla birlikte, isviçre'yle yapılan sos
yal güvenlik sözleşmesine ek bir sözleşmeyle, bu ülkeden kesin dönüş yapan yurttaşlarımızın 
işçi ve işveren payı sigorta primlerinin, talepleri halinde, ülkemiz sosyal güvenlik kuruluşlarına 
aktarılması sağlanmıştır. 

Bilindiği üzere, özellikle, yurt dışından, sosyal güvenceden yoksun olarak ülkemize kesin 
dönüş yapan yurttaşlarımızın sosyal güvenliklerini sağlanması amacıyla, 7.6.1978 tarihinde 2147 
sayılı Yasa çıkarılmıştır. Anılan yasayı, yeni bir yasa, yeni bir düzenleme getirerek yürürlükten 
kaldıran 3201 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin olarak yurttaşlarımızın dile getirdikleri ya
kınmalar ışığında, bakanlığımca, söz konusu yasanın değiştirilmesi yönünde.yapılan çalışma
lar sürdürülmektedir. Bu yasa, emeklilik konusunda kesin dönüşü getiriyordu. Birkaç Alman
ya seyahatimde, yurttaşlarımız tarafından bu konu dile getirilmişti. Yurt dışında çalışan işçile-. 
rimizin yurda dönüşlerinde, kesin dönüş şartı aranmaksızın, emekliliklerine olanak sağlaya
cak yasal düzenleme hazırlıklarımız devam etmektedir. En kısa zamanda Bakanlar Kuruluna 
sunmuş olacağız. 
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Federal Almanya'dan ülkemize kesin dönüş yapan yurttaşlarımızın, ülkemizin işgücü pi
yasasına meslekî yönden uyumlarını sağlamak amacıyla, 7.12.1972 tarihinde bu ülkeyle yapıl
mış olan Reentegrasyon Antlaşmasıyla, Halk Bankası nezdinde kurulan ve her iki akit tarafın 
eşit miktardaki katkısıyla oluşan kredi özel fonu I'den, Federal Almanya'dan geri dönerek, 
bireysel işyeri kurma girişiminde bulunan yurttaşlarımıza kredi verilmesi; Türkiye Kalkınma 
Bankası nezdinde oluşturulan kredi özel fonu H'den de, işçi şirketlerine kredi verilmesi ve eko
nomik sıkıntıya düşen işçi şirketlerinin rehabilitasyonu yanında, danışmanlık hizmetleri sağ
lanmaktadır. 

Kredi özel fonu Tin kurulduğu 1985 tarihinden, 1991 tarihine kadar, Türkiye Halk Ban
kasınca 962 bireysel girişime 77.4 milyar Türk Lirası yatırım ve 46 milyar Türk Lirası da işlet
me kredisi yerilerek, toplam 18 bin işçi için istihdam olanağı sağlanmış ve işyerinin devamlılığı 
garanti altına alınmıştır. 

Diğer taraftan, kredi özel fonu II'nin kurulduğu 1985 tarihinden 1991 tarihine kadar, Türkiye 
Kalkınma Bankasınca 95 işçi şirketine 154.4 milyar Türk Lirası kredi verilmek suretiyle, bu 
şirketler çalışabilir hale getirilerek yurttaşlarımıza ek olanak sağlanmıştır. 

Bunun dışında, kesin dönüş yapan yurttaşlarımızdan ziraat alanında yatırım yapanlara 
dönük, düşük faizle T.C. Ziraat Bankasınca ziraî kredi; turizm ve otelcilik alanında yatırım 
yapanlara, Türkiye Kalkınma Bankasınca yatırım ve işletme kredisi; küçük ölçekli işyeri ku
ranlara da T.C. Halk Bankasınca donatım kredisi verilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Federal Almanya'da banka ve yapı tasarruf sandık
larında vatandaşlarımızca açtırılan yapı tasarruf hesaplarına dayanılarak, kendilerine verilen 
düşük faizli konut kredilerinin Türkiye'de kullandırılması, Alman makamlarıyla birlikte yapı
lan çalışma sonucu 1.6.1987 tarihinden itibaren başlatılan bir uygulama çerçevesinde mümkün 
olmuştur. 

31.5.1992 tarihi itibariyle, yurttaşlarımızın bu ülkedeki yapı tasarruf sözleşmelerine daya
nılarak, Türkiye'de konut ediniminde kullandıkları kredi sayısı 6 013'e ve kredi tutarı ise, 177.2 
milyon Alman Markına ulaşmış bulunmaktadır. 

Yurda dönen çocuklarımızın genel ve meslekî eğitimleri konusunda bilgi sunmak istiyo
rum : Yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun yaşadığı Federal Almanya'dan kesin dönüş yap
mış çocuklarımızın, Türkçe ve Almanca olarak iki dilde eğitimlerine devam edebilmelerini te-
minen, Almanca eğitim yapılan 5 Anadolu lisesi açılmış olup, gerek bu liselerde, gerekse diğer 
Anadolu liselerinde, Federal Almanya ile yapılan Ek Kültür Antlaşması çerçevesinde, halen 83 
Alman öğretmen görev yapmaktadır. 

Yurt dışından ülkemize kesin dönüş yapan gençlerimizin, meslekî yönden ülkemiz ekono
misine uyumlarının sağlanması amacıyla da çeşitli programlar uygulanmaktadır. Bu bağlam
da, Berlin Türk - Alman Ekonomik İşbirliği Kuruluşu ve Meksa Vakfının işbirliğiyle ülkemiz
de 20 adet çıraklık eğitim merkezi kurulmuş bulunmaktadır. Bu çıraklık eğitim merkezlerinde, 
başta Federal Almanya'dan dönen Türk gençleri olmak üzere, gençlerimize meslekî eğitim ola
nağı sağlanmaktadır. Bu merkezlerde meslekî eğitim gören genç sayımız 2 500'e ulaşmıştır. 

Diğer taraftan/Federal Almanya ile işbirliği içerisinde başlatılan Devlet-Sanayi İşbirliği 
Hibe Programı çerçevesinde, Alman firmalarınca hibe edilen makine ve teçhizatlarla, Ankara, 
Zonguldak, Adana ve Marmaris'te kurulmuş olan çıraklık eğitim merkezlerinde yapılan meslekî 
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eğitim faaliyetleriyle, halen 350 gencimiz dual sistemde meslekî eğitim görmektedir. Ayrıca, 
Karabük'te kurulan Meslekî Eğitim ve Geliştirme Merkezinde halen 30 eğitimcinin meslek ge
liştirme eğitimi yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum : Ülke dı
şındaki yurttaşlarımızın, dün olduğu gibi bugün de yabancı bir toplum içinde yaşamak ve ça
lışmaktan ve ülkemizle olan ilişkilerinden kaynaklanan çeşitli sorunları vardır ve bundan son
ra da olacaktır. Hükümet olarak bunların bilincindeyiz, çözümleri yönünde gerekli çalışmaları 
sürdürmekteyiz. 

Biraz önce de belirttiğim gibi, son aylarda, bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili yasal deği
şiklikler gerçekleştirilmiş; yurttaşlarımıza daha yoğun kültürel hizmet götürülmesi gereğinden 
hareketle, Berlin'de bir Türk Kültür Merkezi kurulmuştur, öte yandan, yurt dışındaki hizmet 
sürelerinin, ülkemiz sosyal güvenlik kuruluşlarına borçlanılmak suretiyle sigortalılıktan sayıl
masını öngören 3201 sayılı Yasanın, yurttaşlarımızın istemleri dikkate alınarak değiştirilmesi 
çalışmaları sürdürülmekte olup, yurt dışında seçmen yaşındaki vatandaşlarımızın tamamının 
genel seçimlere katılımlarına olanak verecek bir sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da 
sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, Avrupa Topluluğu ile ülkemiz arasındaki Ortaklık Antlaşması çerçevesin
de, 1 Aralık 1986 tarihinde başlaması gereken, fakat Topluluk tarafından uygulamaya konul
mayan, Türk işgücünün serbest dolaşım hakkı, vize uygulamaları, aile birleştirmelerindeki kı
sıtlamalar, Doğu Bolukunun dağılmasıyla, Doğu'dan Batı Avrupa ülkelerine yönelik göçle bir
likte tırmanış gösteren yabancı düşmanlığı gibi konular üzerinde, Hükümet olarak, gerek ikili 
gerek uluslararası düzeyde yapılan temas ve girişimlerimiz hassasiyetle sürmektedir. Geçtiği
miz günlerde, Almanya'da, Alman Çalışma Bakanı ve Türkiye'de de Alman Yabancılar So
rumlusu Bayan Yakobsen'le görüşmelerimiz olmuş, bu konular dile getirilmiştir. 

1 Görüldüğü gibi, Hükümetimiz, ülke dışındaki yurttaşlarımızla ilgili olarak, Anayasamı
zın 62 nci maddesinde öngörülen görevler çerçevesinde yurttaşlarımızın; ulusal değerlerini ve 
kültürlerini koruyarak içinde yaşadıkları yabancı toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel ya
şamlarına katılımlarının, bir başka deyişle, uyumlarının kolaylaştırılmasına; ikamet, çalışma, 
sosyal güvenlik ile genel, meslekî ve akademik eğitimle ilgili mevcut sorunlarının çözümlenme
sine; yaşadıkları ülkenin refahından hak ettikleri payı almalarına; ülkemizle bağlarının koru
nup, geliştirilmesine, birlik ve dayanışma içinde yaşamlarını sürdürmelerine; kesin dönüşlerin
de, ülkemize, sosyal, ekonomik ve meslekî yönden yeniden uyum sağlamalarına; sayıları her 
geçen gün artış gösteren yurt dışındaki işadamı ve şerbet meslek sahibi yurttaşlarımızın birlik 
ve dayanışma içinde bulunmalarının teşvikiyle, ülkemizle olan ticarî ve ekonomik faaliyetle
rinden ortaya çıkan sorunlarının çözümlenmesine ilişkin olarak, devletimizin olanakları çerçe
vesinde, her türlü gayret ve çabayı göstermeye devam ediyoruz. 

Görüldüğü gibi, Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının Yüce Mec
lise verdikleri genel görüşme açılması önergesinde ifade edilen, yurt dışındaki vatandaşlarımı
zın sorunlarına ilgi gösterilmediği, kayıtsız kalındığı ve bunların çözümsüz bırakıldığı iddiala
rı yerinde değildir. 

Bu nedenle, önergenin reddedilmesini arz ediyorum. 
Saygılarımla. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Şimdi, gruplar adına söz vereceğim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Gaffar Yakın; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarının dile getirilmesi amacıyla genel görüşme açıl
masına ilişkin önerge üzerinde ANAP Grubunun görüşlerini sizlere sunmak istiyorum. 

1980-1985 yılları arasında Suudi Arabistan'ın kızgın sıcağı altında çöllerde çalışan işçi kar
deşlerimin doktorluğunu yapmış ve Avrupa'daki işçilerimizin arasında bir yıl yaşamış birisi 
olarak, bu konuda konuşmak, yurt dışındaki işçilerimizin dertlerine tercüman olmak, benim 
için övünç vesilesidir. 

ilk defa 23 Haziran 1961 tarihinde, henüz işgücü anlaşması imzalanmamışken, Almanya'
ya işçi gönderilmesine başlanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatının araştırmalarına göre, aynı 
yıllarda Türkiye'de yıllık nüfus artışı yüzde 2,6 olup, her yıl nüfus 800 bin kişi artmakta ve 
ortalama 300 bin insan iş istemektedir ve 1962'de işsiz sayısı 1 milyon civarındadır. Görülüyor 
ki, yurt dışına işçi göndermek, çeşitli sosyal patlamaları önlemiş ve 1960'h yıllarda hükümet
lerin can simidi olmuştur. Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, bugün, Suudi Arabistan 
ve Libya gibi Arap ülkeleriyle, dağılan Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerde çalışmak üzere gi
den, oralarda yaşayan Türklerin sayısı, aileleriyle birlikte, 3 milyona ulaşmıştır. 

ikamet iznine sahip vatandaşlarımızın takriben 1 milyon 123 binini işçilerimiz teşkil et
mektedir. Yurt dışındaki işgücümüz ve aile fertlerimizin takriben 2 milyon 300 bini Batı Avru
pa ülkelerinde, 173 bini Ortadoğtf ve Kuzey Afrika ülkelerinde, 41 bini ise Avustralya da bu
lunmaktadır. 

Batı Avrupa ülkelerindeki işgücümüz ve aile fertlerinin ise en büyük bölümü 1 milyon 613 
binle Almanya'da yaşamaktadır. 

1960'h yıllarda, köydeki çiftini çubuğunu bırakarak Almanya'nın kalkınması için yaban 
ellere giden yağız Anadolu delikanlıları, 30 yıllık zaman içerisinde, bulundukları ülke insanla
rına kendilerini kabul ettirmiş, işçilikten patronluğa kadar yükselmiştir. Bugün, yurt dışında 
çalışan vatandaşlarımız deyince, eskiden "kara kafalı Türk gastarbeiterleri" olarak anlaşılan 
Türkler akla gelmiyor artak. Bir zamanlar işçi oldukları ülkelerde, Türkler, bakkal, kasap, manav, 
lokantacı ve işadamı durumundadır. 

Merkezi Essen'de bulunan Türkiye Araştırmaları Merkezinin yaptığı incelemeye göre, Al
manya'da halen 1,7 milyon Türk yaşamaktadır. Buntarın yüzde 55'lik bölümü erkek olup, yak
laşık 17,5 milyar mark, takriben 90 trilyon lira tutarında net gelir sağlamaktadırlar. Dört kişi
lik bir Türk ailesinin aylık geliri ise, 3 657 marktır. 

Almanya'da Türk girişimcilerin sayısı gün geçtikçe, artarken, halen 35 bin Türk işadamı
nın faaliyet gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, Türk şirketlerinin sayısının 125 bi
ne, toplam yatırım hacminin 7,2 milyar marka, yıllık cirolarının ise, 28 milyar marka ulaştığı 
saptanmıştır. 

Almanya'da Türklerin satın aldığı ev sayısı 45 bine ulaşmıştır. 
Türk halkının yüzde 15,2'si bir bilgisayara sahipken, Alman ailelerindeki bilgisayar oranı 

ise yüzde 10,9 dur. 
Otomobil ve müzik setine yönelik harcamalarda Türklerin Almanları geçtiği; tasarruf eği

liminde de büyük gelişme görüldüğü saptanmıştır. 
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Bütün bu olgular, 1990'lı yıllarda yurt dışında çalışanlarımızın, 1960-1970'li yıllardaki du
rumlarından çok farklı bir konumda olduklarını göstermektedir. Artık, işçilerimiz misafir de
ğil, o ülkelerde kalıcı topluluklardır. Sahip oldukları ekonomik potansiyel, ayrıca, Türk harici
yesinin değerlendirmesi gereken diğer bir noktadır. 

Peki, bu insanlarımız Türkiye'ye neler verdiler? Bu insanlarımız Türkiye'de döviz maki
nesi olarak kabul görmüşlerdir. Kapalı ekonominin Cenderesi içinde yaşadığımız yıllarda eko
nomimizin can simidi, yurt dışında çalışan işçilerimizin gönderdikleri döviz olmuştur. Merkez 
Bankası kaynaklanna göre, 1964-1975 yılları arasında 5 milyar 928 milyon dolar, 1976-1980 
arasında 6 milyar 713 milyon dolar, 1981'de 2 milyar 490 milyon, 1982'de 2 milyar 186 milyon, 
1983'te bir milyar 553 milyon, 1984'te 1 milyar 881 milyon, 1985'te 1 milyar 774 milyon, 1986'da 
1 milyar 695 milyon dolar işçi dövizi Türkiye'ye gönderilmiştir. 

İşçi dövizlerimiz, 1964 yılında ithalatımızın yüzde 1,5 ini karşılarken, 1966'da yüzde 16,1'ini, 
1970'de yüzde 28,8'ini, 1974'te yüzde 40,3'ünü, 1972'de yüzde 47,4'ünü, 1973'te ise yüzde 57,8'ini 
karşılar duruma gelmiştir ki, bu, o yıllarda ekonomimizin ve ödemeler dengemizin tamamen 
Türk işçilerine dayandığını gösterir. 

Avrupa'da en zor koşullarda, en kötü işlerde çalışarak döviz kazanan işçilerimiz, sadece 
ödemeler dengemiz için can simidi olmamış, ellerinde radyo, teyp, kafalarında tüylü fötr şap
kayla sembolize edilen bu kişiler, ekonomik yaşantımızın ve her çeşit insanımızın, altın yu
murtlayan tavuk misali, değerli bir işçisi olmuştur. Bakanlarımız, bürokratlarımız, devlet adam
larımız mevkilerine ilk geldiklerinde, işçilerimizin sorunlarını öğrenmek için Avrupa yollarını 
aşındırmalardır. 

Yıllık izinlerini geçirmek üzere köylerine kentlerine gelmek için yola çıkan işçilerimizin 
hatırlarını, sırasıyla Yugoslavya ve Bulgar polisleri "Komşu, nasılsın?" diye sormuş; Kapıku
le'de gümrükçülerimiz, yollarda trafikçilerimiz "Hoş geldin" diye kucaklamış; çarşıda ve pa
zarda esnafımız Alamanaların yolunu gözlemiş, her şeyin fiyatı artmıştır. 

Emlak fiyatları hızla yükselmiş, kimileri ise Almanya'ya kadar gidip, Fatih Mahalleleri
nin tapusunu satmıştır. Çok yardımsever yatırımcılarımız ise, Avrupa şehirlerini tek tek dola
şarak, Türkiye'nin kalkınmasına yardımcı olmaları ve Türkiye'ye dönüşte işlerinin hazır olma
sı için, o garip Alamanaların birikimlerini Türkiye'de yatırım yapmak için toplamışlardır. Pa
raya ihtiyacı olan sanatçılarımız, futbol takımlarımız, vatan hasreti çeken Avrupa'daki vatan
daşlarımızın, vatan hasretlerini gidermek için büyük fedakârlıklarda bulunarak, Avrupa tur
neleri tertiplemişlerdir! Sosyo kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için her çeşit sosyo kültürel ku
ruluşlarımız seferber olmuşlar ve Almanya'da çalışan işçilerin marklarına sahip olmuşlardır. 

Permi hakları, tercümanlık, avukatlık, sahte hastalık raporları, velhasıl Alamanaların fay
dalı olmadıkları hiçbir meslek grubu kalmamıştır. Peki, faydaları saymakla bitmeyen bu feda
kâr işçilerimiz için, devletimiz, 30 yılda hangi hizmetleri götürmüştür, başlıklar halinde kısaca 
değinmek istiyorum. 

İşçilerimizin çalıştıkları ülkelerde çalışma hayatına ve sosyal güvenliklerine ilişkin hakla
rının korunması amacıyla, işgücü ve sosyal güvenlik anlaşmaları imzalanmıştır. Yurt dışında . 
eğitim çağında bulunan Türk çocuklarının Türk dili ve kültürünü öğrenmeleri ve ülkemiz hak
kında yeterli bilgiye sahip olmaları amacıyla, yabancı ülkelerle yapılan kültür anlaşmaları çer
çevesinde, başta Almanya olmak üzere, Avusturya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda ve İngil-

' ' . — 290 — 



T.B.M.M. B : 17 20 . 10 . 1992 O : 1 

tere'de bulunan Türk işçi çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü dersleri verilmektedir. Halen, 
Millî Eğitim Bakanlığınca atanan 1 251 öğretmen yurt dışında görev yapmaktadır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın dinî hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere, devletçe, 720 
din görevlisi görevlendirilmiştir. 

28 Şubat 1990 tarihinden itibaren, TRT International yayınları Avrupa'daki vatandaşları
mızca izlenebilmektedir. Türkiye'nin Sesi yayınları ise, uzun senelerdir zaten hizmet vermektedir. 

Bedelli askerlik, 1980 yılından beri uygulanmaktadır. 
Türkiye'deki seçimlerde oy kullanma hakkı 1986 yılında verilmiştir. 
Pasaport süreleri beş yıla çıkarılmış, pasaport harçları düşürülmüş; bedelsiz ithalat, güm

rüksüz alışveriş, naklihane işlemleri kolaylaştırılmış ve döviz tevdiat hesabı açma imkânı sağ
lanmıştır. 

, Gümrüklerde beyan usulü getirilmiş, Konut Fonu harcından muafiyet tanınmıştır. Ekim 
1990 tarihinde triptik ücreti uygulamasına son verilmiştir; birden fazla vatandaşlık hakkı ta
nınmış ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalanmıştır. 

Türk kültür merkezleri açılmış, Anadolu Üniversitesi, Batı Avrupa'da yaşayan vatandaş
larımıza, açık öğretim metoduyla yükseköğrenim ve lise bitirme programlarını hizmete sok
muştur. 

Türk Haber Ankara Gazetesi yayımlanmaya başlanmış ve giriş-çıkış damgası uygulaması
na son verilmiştir. 

Yurt dışından kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerine ilişkin tedbirler 
alınmış ve işyeri teminleri için kredi verilmiştir. Buna ilişkin rakamları, Sayın Bakan, en son 
tarihler itibariyle verdiği için bu kısmı dile getirmek istemiyorum. 

Almanya'daki vatandaşlarımızın konut kredilerinin ülkemizde kullanılması sağlanmıştır. 
Yabama tarzı, kültür değerleri ve çalışma şartları değişik bir ülkede çalışmak ve yaşamak 

zorunda kalan vatandaşlarımız çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın bu mese
lelerinin çözümlenmesinde devletin yardımı zaruridir. Anayasamızın 62 nci maddesi gereğince, 
devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türklerin aile birliğinin sağlanması; çocuklarının eğitiminin, 
kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, Anavatanla bağlarının korunması 
ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri almakla görevlendirilmiştir. 
Bu, anayasal bir zorunluluktur. 

Yurt dışında, işçisi, işadamı, esnafı, öğrencisi ve aileleriyle büyük bir güç oluşturan vatan
daşlarımızın, Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürmekte müstesna bir gayret göster
dikleri bilinmektedir. Vatandaşlarımızın millî benliklerini korumakta ve çalışma hayatında kar
şılaştıkları problemleri tespitte ve çözüm yollarını araştırmakta, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin de üzerine görev düşmektedir. Zira, meselelerin çözümünde, sadece millî mevzuatımız ye
terli olmamakta, ilgili ülkelerin parlamentoları nezdinde de bazı girişimlere ihtiyaç duyulmak
tadır. Nitekim, bu ülkeler, zaman zaman bu maksatla oluşturdukları parlamento komisyonla
rını ülkemize göndermekte ve bilgi alışverişinde bulunmaktadırlar. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin, vatandaşlarımızın sorunlarını ikiye ayırabiliriz : 
1. Yurt dışında bulundukları sırada karşılaştıkları sorunlar. 
2. Yurda döndükten sonra karşılaştıkları sorunlar. 
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Yurt dışındaki sorunlar, çalışma hayatı ile ilgili olan sorunlardır. Bunların başında, işsiz
lik, Alman işvereninin Türk işçisine karşı olumsuz tutumu, Alman hükümetlerinin Türk işçisi
ne karşı olumsuz tutumları, vize ve serbest dolaşım sorunları gelmektedir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyokültürel sorunları olarak da; yabancı düşmanlığı, 
millî kültürden kopma ve yabancılaşma tehlikesi, bölücü faaliyetler ve terör olayları, genel eği
tim sorunları, seçme ve seçilme hakkı başta gelmektedir. 

İşsizlik konusuna gelince ; 
" - i . 

Bugün için, Batı Avrupa ülkelerindeki işgücümüzün en önemli sorunu işsizliktir. Alman
ya'da işsiz vatandaşlarımızın sayısı 1991 Mart sonu itibariyle 70 bin civarındadır; işsizlik oranı 
yüzde ll'dir. Almanlar arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 5,5 civarındadır, işsizliğin, vatandaş
larımız arasında bu kadar yüksek olmasının başlıca sebebi, meslek sahibi işgücü sayısının azlı
ğıdır. Yeni teknolojilerin kullanıldığı devrimizde, vatandaşlarımızın, mutlaka meslek sahibi ol
maları sağlanmalı ve bulundukları ülkelerin meslek eğitimi imkânlarından en iyi şekilde fay
dalanmaları teşvik edilmelidir. 

Alman işverenlerinin Türk işçilerine karşı olumsuz tutumları : 
1960'h yıllarda, işçilerimizi "Türkler geliyor" diye istasyonlarda bando, mızıka ile.karşı

layan Alman işverenlerinin Türk işçisine karşı tutumu şimdi aynı sıcaklıkta değildir. Genel ol
mamakla birlikte, işçilerimiz, işyerlerinde ve Almanya'da, aşağıda sıralanan bazı problemlerle 
karşı karşıya kaldıklarını ifade etmektedirler. -

Yorucu, güç ve sağlık açısından sakıncalı olan işlerde öncelikle Türk işçileri çalıştırılmak
tadır. Bazı işverenler, Türkleri, sık sık işten atma tehdidiyle psikolojik baskı altında tutmakta 
ve haklarını aramalarına engel olmaktadırlar. 

Hastalık durumlarında, bazı işverenler, Türk işçilerini, kasıtlı davrandıkları nrbeürterek 
işten çıkarma yoluna gitmektedirler, işverenin, zaman zaman fazla mesai isteğine, Alman ve 
diğer yabancı ülke işçileri uymadıkları halde, Türk işçileri, işten çıkarılma korkusuyla, zorun
lu olarak uymaktadırlar. Lisan bilmeme yüzünden, işçilerimiz, işlerini kavramakta zorluk çek
mektedirler ve işverenle aralarında sağlam bir diyalog kurulamamaktadır. İşçilerimiz, genel
likle çalıştıkları işin niteliğine göre daha düşük ücret almaktadırlar. 

Alman Hükümetinin Türk işçisine karşı olumsuz tutumlarına örnekyermek gerekirse; iş
çilerimizin çoğu, Alman Hükümetinin, Türklere karşı bazı haksız davranışlarda bulunduğu
nu, başka ülkelerin işçilerine tanınan birtakım hakların kendilerine verilmediğini ifade etmek
tedirler. Evli olup, eşi ve çocukları Türkiye'de bulunan işçilerimizin evliklikleri kabul edilme
yip, aldıkları ücret üzerinden, bekâr işçiler gibi vergilendirilmektedirler. Halbuki, Türk işçileri 
ile aynı durumda olan diğer yabancı ülke işçileri, eş ve çocuklarına uygulanan vergi indirimin
den yararlanmaktadırlar. Evli işçiler, evli olduklarını ve çocuk sayılarını Türkiye'den sağladık
ları resmî belgelerle Alman makamlarına göstermelerine rağmen, talepleri kabul edilmemekte 
ve bekâr gibi vergilendirilmektedirler. Bu durum, oldukça dikkat çekicidir. Türk resmî makam
larının vermiş olduğu evraklar, Almanya'da kabul edilmemektedir. 

Türk işçilerinin, Türkiye'ye kesin dönüş yapmaları halinde, onlara, sadece kendi ücretleri 
üzerinden ödemiş oldukları sigorta primlerinin toplamı ödenmekte, işveren tarafından sigor
taya kendi adlarına ödenen miktarlar verilmemektedir ki, işçilerimiz bu farkın, kişi başına or
talama 50 bin mark olduğunu belirtmişlerdir. Halbuki bu hak, diğer ülke işçilerine tanınmak
tadır ve ülkemiz bu farktan dolayı milyarlarca mark zarara girmektedir. 
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Hastalık nedeniyle işçilerimizin 45 günlük hava değişimi almaları halinde, bütün prim ala
cakları yanmaktadır. Bunu bilen işçilerimiz, istirahat etmesi gereken günlerde mecburen işbaşı 
yapmakta ve gelecekte sağlık açısından daha zor durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Türk işçileri Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarında, Alman makamlarının kendilerine de 
ihtiyarlık* sigortası ödemesini ve bu suretle, bunu, Türkiye'de kuracakları herhangi bir işte baş
langıç sermayesi olarak kullanmayı arzu ettiklerini belirtmişlerdir. 

Alman makamları, eşleri ve çocuklarıyla birlikte olmayan işçilerimizin eş ve çocuklarını 
yanlarına getirmelerine, bir neden göstermeksizin müsaade etmemektedir. Hatta, oturma ve 
çalışma müsaadeleri süresiz olan işçilerimiz bile, Türkiye'deki eş ve çocuklarını yanlarına ge
tir tememektedirl er. 

Vize ve serbest dolaşım hakkı : 
AT ülkelerinin tamamı, vatandaşlarımızın bu ülkelere girişlerine vize mecburiyeti getir

mişlerdir. Bu uygulama, özellikle AT ülkelerinde oturan, oturma ve çalışma iznine sahip va
tandaşlarımızı son derece olumsuz etkilemektedir. Ankara Antlaşması gereği 1.12.1986 tarihinden 
itibaren serbest dolaşımın başlaması gerekirken, Topluluk, maalesef bu yükümlülüğünü yeri
ne getirmemiştir. -

Avrupa'da çalışan vatandaşlarımızın sosyokültürel sorunlarına da değinmek istiyorum : 
Bu sorunların başında, yabancı düşmanlığı gelmektedir. Batı Avrupa toplumlarında, ge

nelde ekonomilerinde durgunluk yaşandığı ve buna paralel olarak işsizliğin arttığı dönemler
de, yabancılara karşı tutum ve davranışlar sertleşmekte ve yabancı düşmanlığı gündeme gel
mektedir. Son yıllarda, bilhassa Almanya'da, yabancı düşmanlığı artmıştır, özellikle "dazlaklar" 
diye bilinen Neonazi grupları Türkleri hedef almakta ve saldırıları artmaktadır. 1960'lı yıllar
da bandoyla karşıladıkları Türklerin Alman ekonomisine yaptıkları katkılar unutulmakta, 
"Schwarzkopfh, karakafahlar" diyerek, Nazi özentisi gruplar işçilerimize saldırmakta, ölüm
le sonuçlanan olaylar yaşanmaktadır. Ne yazık ki, Alman yetkilileri, Türkiye'nin güneydoğu
sundaki insan haklarına gösterdikleri hassasiyeti, kendi memleketlerinde yaşayan, otuz yıldır 
çalışan, vergi ödeyen Türk işçilerine karşı göstermemektedirler. 

Millî kültürden kopma ve yabancılaşma tehlikesi : 
Batı Avrupa'da çalışan Türk ailelerinde şimdi üç kuşak bir arada yaşamaktadır. Anado

lu'nun bağrından kopup giden yağız Anadolu delikanlıları, büyük bir çoğunlukla millî kültür 
ve inançlarını koruyabilmiş, kendi içinde cemaat hayatı yaşayarak, Alman toplumunun olum
suz etkilerinden kendini korumayı becerebilmiştir. Fakat, çocuklarının, belli bir yaşa geldikten 
sonra, tıpkı Alman gençleri gibi serbest yaşamayı istediklerini, Türk örf ve âdetlerine ters dü
şen davranışlar içerisine girdiklerini belirten işçilerimiz, bu nedenle, aile içinde birtakım huzur 
bozucu olayların çıktığını ifade etmektedirler. 

Çocuklarını Türkiye'ye gönderen veya Türkiye'de bırakan işçilerimiz, genellikle, çocukla
rın bakımı için eşlerini de Türkiye'de bıraktıklarından, aile bireyleri birbirinden kopmakta, ai
leler parçalanmaktadır. 

Avrupa'daki vatandaşlarımız ve devletimiz açısından en önemli sorun, Avrupa'da yaşa
yan vatandaşlarımız ve bilhassa genç kuşaklarımızın yabancılaşma tehlikesidir. Bu tehlikeyi ber
taraf edecek her türlü tedbir ciddiyetle uygulanmalıdır. Yeterli sayı ve* liyakatte öğretmen, din 
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adamı ye sosyal görevliler gönderilmeli; kültür merkezlerinin sayısı ve faaliyetleri artırılmalı; 
televizyon yoluyla yoğun kültür eğitimi verilmelidir, tik ve ortaokullarda yeterli Türkçe ve din 
dersi eğitimi verilmelidir. Şu anki uygulamalar çok yetersizdir. Açık, başka kuruluşlarca dol
durulmaya çalışılmaktadır. 

Bölücü faaliyetler ve terör olayları : * 
Avrupa ülkelerinde bölücü PKK ve terörist sol grupların faaliyetleri çok yaygındır. Bu du

rum, hem ülkemizin itibarını zedelemekte hem de o ülkelerdeki vatandaşlarımızı rahatsız et
mektedir. Bunun bir örneğini, İsviçre'den tüm milletvekillerine gönderildiğini sandığım bir mek
tuptan pasajlar okuyarak vermek istiyorum: "Yazım, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları
nın can güvenliğiyle ilgili. Geçim derdiyle buralarda yaşamaya çalışan savunmasız, çaresiz ve 
tepkisiz vatandaşlarımız diken üstündedir, özellikle Türklere ait işyerleri, baskı ve zorbalığa 
karşı yaşama savaşı vermektedir. Her yerde yazılan, yapıştırılan bölücü ve yıkıcı sloganlar çev
reyi kirletiyor. Saçma sapan taşkafalara ait sözler nefreti artırıyor. Bu yetmiyormuş gibi, posta 
kutularına atılan, teröristlerin sapık ve uyduruk bildirileri, vatandaşların canını sıkmaktadır. 
Türk işyerleri, bölücü, yıkıcı teröristlerin ilan tahtası gibidir. Bütün işyerleri, her zaman, zor
balar tarafından haraca tabi tutulmakta, zorla, tehditle para alınmakta, karşı koyanlara gün 
verilmekte, bunun sonucu, bazıları Türkiye'ye dönmek zorunda bırakılmaktadır. Birkısım iş
yerleri, onlara devir zorunda bırakıldı. Diğer bir kısmı esnaflığı bıraktı. Haraç ödeyenler ço
ğunlukta. Can güvenliği kalmayan temiz esnaf belalarla karşı karşıya. Kimlerin haraç verdiği
ni, kimlerin tehdit edildiğini bilmeyen kalmadı. 

Orta Afrika'da ormanda çadırda yaşayan ilkel denilen kabilelerle bile, bir ailenin evine 
izinsiz, habersiz girilebilir mi? Fakat, medenî Avrupa'da, teröristler, Türklerin evlerine, üstelik 
gece saatlerinde, propaganda, basla ve haraç için, sözde, Türkiye'ye karşı mücadele için para 
toplamak amacıyla kapılar çalınmakta, zorla para alınmakta, evine girilmekte, vermeyenler 
hırpalanmaktadır. Sözün kısası, insanlarımız buralarda istenmeyen olaylarla karşı karşıya. 

Acaba, bu konulardan ilgililerin haberi var mı? Varsa, araştırmaları, önlemleri, girişimle
ri hangi aşamada? Yoksa, tam gaz gelişen olayların arkasında mı kalıyoruz? Yoksa, seyirci tri
bününde numaralı koltuklarda mı oturuyoruz? isviçre'de yaşayan acı gerçeklerin bazılarını an-
latabildiysem kendimi mutlu sayacağım." 

Genel eğitim sorunları : 
Batı Avrupa ülkelerinde zorunlu eğitim çağında bulunan çocuklarımızın büyük bir bölü

münün temel eğitim okullarına devam etmekte olması sevindirici olmakla birlikte, lise ve yük
seköğrenim yapan genç sayısının, temel eğitimdeki öğrenci sayısına kıyasla daha az olması, 
temel ve ortaöğrenim öğrencilerimizin başarı oranlarının, yerli öğrencilere kıyasla daha düşük 
olması düşündürücüdür. 

BAŞKAN — Sayın Yakın, sürenizi 5 dakika geçtiniz, lütfen toparlayınız. 
, GAFFAR YAKIN (Devamla) — Burada şunu belirtmek istiyorum : İlköğretimi bitiren Al

manların yüzde 30'u liseye gidebilirken, Türklerin ancak yüzde 3'ü gidebilmektedir. Alman 
eğitiminin puanlama sistemi 1 ila 10 arasındadır, en yüksek puan l'dir. Türkler 1.5 ortalama 
ile liseye kabul edilmezken, Almanlar 2.5 ortalamayla liselere İcabul edilmektedirler. Alman 
okullarında Türkçe, ya yabancı dil olarak veya seçmeli yabancı dil olarak kabıd edilmelidir. 
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Avrupa'da çalışan vatandaşlarımızın Türkiye'den bazı beklentileri ve istekleri : 
Yeni konsoloslukların açılması, konsolosluk hizmetlerinin hızlandırılması -bu konuda iş

çilerimizin maddî ve manevî kayıpları ve şikâyetleri çok fazladır- gümrük mevzuatında bazı 
kolaylıkların getirilmesi; kesin dönüşte gümrüksüz taksi getirme hakkı veya yaş sınırlaması koy
madan işçinin elindeki arabayı Türkiye'ye sokabilme imkânının verilmesi -Aksi takdirde, Türk 
işçilerinin tasarrufları çöpe gitmektedir- emekli olmada, kesin dönüşün aranmaması -Sayın Ba
kan bu konuda sevindirici haberi verdi- Türkiye'deki işçi yatırımlarının rehabilitasyonuna dev
letin yardım etmesi, işçilerin yatırım konusunda yönlendirilmesi -başlangıçta da söylediğim gi
bi, Almanya'da Türk işçileri büyük bir malî potansiyele kavuşmuşlardır ve yatırımları genel
likle Avrupa'dadır, onlara yatırım danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir- çalış
tıkları ülkelerde kültürel ve dinî yaşamlarını kuvvetlendirici tedbirlerin alınması, Türk kültür 
merkezleri ve Türk liselerinin açılması, Türkçenin yabancı dil olarak kabul ettirilmesi. 

Avrupa haricinde çalışan işçilerimiz de mevcuttur -Ortadoğu ve dağılan Sovyetler Birliğinde-
bunların hali ise çok daha kötüdür. Çalışma ve sosyal güvenlik sorunlarının, bunlar açısından 
yeni yasal düzenlemelere ihtiyacı vardır. Halihazırdaki mevcut mevzuat, genelde Avrupa'da uzun 
zaman yaşayan işçilere yöneliktir. Halbuki, bu ülkelerde çalışanlar kısa dönem çalışmakta, yer
leşik olmayan çoğunluğu inşaat işçileridir ve problemleri, Avrupa'da çalışan işçilerimizden çok 
farklıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisini yıllarca sırtlarında taşımış, ülkemizde doğ
muş, büyümüş ve çoğuna ilkokul tahsilini bile vermeden yadellere yolcu ettiğimiz, otuz yıllık 
çalışma hayatı sonucunda posaları çıkmış olan bu yağız vatan evlatlarının sorunlarının çözü
mü konusunda, bu ülkenin ve bu ülkede yaşayan herkesin, üzerine düşeni yapması şarttır, in
sanlık borcudur. Vicdan sahibi olan hiç kimse, Avrupa'nın göbeğinde yaşam mücadelesi ve
ren, Türk ve tslam kalabilmek için çırpınan bu kardeşlerimize karşı kayıtsız kalamaz; "Bu Mec
liste yeterli odam yok, arabam yok, tahsisatım yok" gibi bahanelerle, fedakâr ve çile çeken 
bu insanların sorunlarını, sadece tutanaklara geçirerek meseleyi geçiştiremez. Zaten, Meclisi
mizin bu konuya ne kadar önem verdiği de Meclisin görüntüsünden ortadadır(î) Genel görüş
me açılan diğer konulardan çok daha azmi önemlidir bu sorun?.. Otuz yıldır, her şeylerini, 
etinden, derisinden, terinden her şeylerini vatan ve milletimizin hayrına feda eden bu insanla
rın sorunlarını tartışmak için bir genel görüşmeyi çok görmeyelim. Yoksa, bütün bu konuşu
lanlar, tutanaklarda kalır ve şu Yüce Meclisin kubbesinde hoş bir seda bırakmaktan öteye 
gidemez. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yakın. 
Konuşmacılar kendilerine tanınan süreyi aşıyorlar; ama, bugün, bu genel görüşmenin ön-

görüşmesini de bitirmek istiyoruz. Bundan sonraki konuşmacıların süreye riayet edeceklerine 
inanıyorum; ancak, öyle olsa bile, bu öngörüşmeleri normal çalışma saatinde bitiremeyeceğiz. 
Yapılan değerlendirme sonucunda; Gruplar ve Çalışma.Bakanımız genel görüşme açılmasında 
yarar görmektedirler, kendileri bu hususu bize ilettiler. Genel görüşme açıldıktan sonra da ko
nuşacağımızı dikkate alarak, süreyi ölçülü kullanacağınıza inanıyorum. Buna rağmen, ola ki, 
süre üç beş dakika geçebilir... 

Genel görüşme önergesinin öngörüşmeleri tamamlanıncaya kadar sürenin uzatılmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 
CHP GURUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve 
gerekli çözüm yollarını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması konusunda verilen önergeye ilişkin Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Halen, yurt dışında, ikâmet iznine sahip yaklaşık 3 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. 
Bu sayının, son dönemde, ekonomik ve diğer nedenlerle giden ve sığınmacı ve kaçak işçi konu
munda olan yurttaşlarımızdaki artışla daha da büyüdüğünü bilmekteyiz. Bu 3 milyon yurtta
şımızın 2,7 milyonu Batı Avrupa'da, bunun da 1,8 milyonu Federal Almanya'da yaşamaktadır. 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkeleri ve Avustralya, vatandaşlarımızın ikâmet ettiği diğer ülkeler 
arasında gösterilebilir. 

1970'li yıllarda İtalyanlar, Avrupa'nın en kalabalık göçmen işçi topluluğunu oluşturmak
ta idiler. 1980'li yılların sonunda ise, yurttaşlarımız birinci sıraya yerleşmişler, Avrupa'nın en 
kalabalık etnik grubu olma özelliğini kazanmışlardır. -

Federal Almanya'dald yabancıların tümünün üçte biri kendi yurttaşlarımızdan oluşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, sanayileşmiş ülkelerin yabancı işçi istemlerinin özünde, bu işçilerin 
geçiciliği gelir. Oysa, 1980'li yıllardan itibaren, işçilerimizin, Batı Avrupa ülkelerindeki konuk-
lu konumu, giderek yerleşikliğe dönüşmeye başlamıştır, özellikle son on yılda, ülkemizde, sos
yoekonomik koşullardaki yaşanan sıkıntılar ve diğer nedenler, Avrupa'ya gitmiş ve orada yer
leşik konumda çalışmakta olan işçilerimizin dönüşlerini ertelemelerine ve giderek yurt dışında 
yaşayan yurttaşlarımızın yurt dışında kalma sürelerinin uzamasına neden olmuştur. Bugün yap
tığımız değerlendirmeler sonucu görüyoruz ki, yurt dışında on yıldan fazla bir süredir yaşa
makta olan insanlarımızın, yurt dışında yaşayan toplam insanlarımıza oranı yüzde 68'dir; ya
ni, 3 milyonu aşkın insanımızın yaklaşık 2 milyonu, asgarî on yıldır yurt dışında yaşamakta
dır. Bunun doğal sonucu olarak da, yurt dışında yaşayan insanlarımız içindeki genç nüfus gi
derek artmıştır. Bugün, Almanya'da yaşamakta olan 1 milyon 800 bin insanımızın yüzde 35'i 
18 yaşından küçüktür; böyle bir sonuca gelinmiştir. Artık, yurt dışında sadece birinci kuşak 
değil, ikinci ve hatta üçüncü kuşak insanlarımızın sorunları vardır ve bunlar bir yumak gibi,' 
iç içedir. Bunlann talepleri, beklentileri ve çeşitli koşullardan kaynaklanan sorunları girift bir 
yapıya dönüşmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 62 nci maddesi, "Devlet, yabancı ül
kelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçla
rının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşle
rinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır" demektedir. Yurttaşlarımız nerede yaşar
sa yaşasın (ister güzel yurdumuzun Istanbulunda, Sinopunda, Karsında, Şırnakında isterse yurt 
dışında çalışsın, yaşasın) Hükümet olarak, toplum olarak bunlara sahip çıkmamız, sorunları
na eş duyarlılıkla el atmamız, çağdaş ve demokratik devlet anlayışımızın gereğidir. Devlet, yurt
taşlarımızın, bulundukları ülkelerdeki statüleri ile sosyal haklarını en iyi şekilde korumak zo
rundadır. Cumhuriyet Hükümeti bunu yapabilecek güçtedir; ancak, bu konuda, bilgilendir
mede eksiklikler, eşgüdümde yetersizlikler ve çok kere de sorunlara karşı yer yer duyarsızlıklar 
olduğu görülmektedir. 
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Batı Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımızı, bir taraftan Avrupa Topluluğunun sosyal, ekono
mik ve kültürel koşullarına hazırlayacak, öte yandan da, onların ulusal kültürlerinden ve kim
liklerinden kopmamalarını sağlayacak önlemler, ne yazık ki yeterince uygulamaya konulama-
maktadır. Eski Sovyetler Birliğinin dağılışı, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi ve soğuk harbin 
fiilî anlamda sona erişi ertesinde oluşan dinamikler ve tepkiler sonucu, Batı Almanya'nın bir
çok noktasında; yani ağırlıkla Almanya'da, topluma "yabancı düşmanlığı" olarak.yansıyan 
milliyetçilik ve etnik akımları ortaya çıkmıştır. Özellikle son aylarda, Hitler dönemi faşizmi 
çağrışımları yapan, hiçbir şekilde mazur görülemeyecek, dışlayıcı ve saldırgan tavırlar, yurt dı
şında yaşayan yurttaşlarımızın yaşamını olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Demokrasi anlayışını ve temel hak ve özgürlüklere yönelik hoşgörü ve ileri çizgisini pay
laşmak istediğimiz Avrupa Topluluğu ülkelerindeki bu olumsuz gelişmeleri yakından izlemek, 
taciz edilen yurttaşlarımızın haklarını korumak ve hukukunu savunmak zorundayız. Bunların 
yeterince yapılmadığını düşünüyoruz. 

Geleceğin Avrupası, bir ortak değerler ailesi olmak, bu değerlerin doğal ve siyasal boyut
larını yansıtmak zorundadır. Maastricht Antlaşmasının, siyasal, ekonomik ve parasal birlik 
konularında -Avrupa ülkelerinde, anlaşmanın taraf ülkelerce onaylanmasında ortaya çıkan dar
boğazlara rağmen- açtığı yeni ufuklar, yurt dışında yaşamakta olan yurttaşlarımızı da yakın
dan ilgilendirmektedir. Serbest dolaşım, artık, bir başka bahara kalmıştır. Şimdi sorun, yurt 
dışındaki tüm yurttaşlarımızın, Avrupalılarla eş düzeyde, ayırımsız olarak, tüm ilgili haklar
dan yararlanır kişiler konumuna getirilebilmelerindedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'den yabancı ülkelere resmî olarak işçi gönderilmesi, 30 Kasım 
1961 tarihli ikili işgücü anlaşması süreci içinde, Almanya'ya gönderilen işçilerle başlamıştır. 
Halen, yurt dışında, 1 milyon 300 bine yakın kişiden oluşan bir işgücümüz vardır. Bunun, yak
laşık 700 bini Federal Almanya'da, 110 bini Fransa'da, 130 bini Suudî Arabistan'da, 90 bini 
ise Hollanda'da çalışmaktadır. Yurt dışındaki işgücümüzün yaklaşık yüzde 30'u bayanlardan 
oluşmaktadır. 

Biraz evvel belirttiğim gibi, genç bir yapıya dönüşen yurt dışındaki vatandaşlarımızın, bu 
özelliği nedeniyle, 15 - 20 yaş grubundaki ciddî bir bölümü, maalesef, okuma yerine çalışma 
durumundadır ve bunlar Avrupa'daki yaşamını öyle idame ettirmek zorunda kalmaktadır. 15-20 
yaş grubunda çalışan işçiler içinde, Türklerin, tüm yabancı çalışan işçilere oranı yüzde 55 gibi 
yüksek bir düzeydedir. 

özellikle son dönemde artan yabancı düşmanlığı akımları nedeniyle, işçilerimizin, güven
celi ikamet statüsüne sahip olarak bu ülkelerde kalmaları önem kazanmıştır. Oysa, halen Fede
ral Almanyada yaşayan yurttaşlarımızın sadece 420 bini oturma hakkına, 370 bini ise süresiz 
oturup kalabilme iznine sahip bulunmaktadır. Bu güvencenin yaratılabilmesi için, güvenceli 
ikamet statüsünde gelişme sağlanabilmesi için, bu rakamların doğal olarak artırılması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, kendilerinin ve ailelerinin geçimini temin için, türlü zorluk içinde, 
yurt dışına iş için giden işçilerimizin yaklaşık 160 bini halen işsizdir. Evet, biliyoruz, Batı Av
rupa'da da işsizlik, son dönemde, nispî olarak artmıştır; ancak, sadece Almanya'da değil, Av
rupa'nın diğer ülkelerinde çalışmakta olan işçilerimiz içindeki işsizlik oranı, çalıştıkları ülke 
işsizlik oranlarının asgari 3 ila 4 katı düzeyindedir. Buna ek olarak, yurttaşımız olan insanları
mızın Avrupa'daki işsizlik durumu, diğer yabancılar arasında da, farklı, yüksek bir konumdadır. 
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Batı Avrupa ekonomilerinin gelişmesinde önemli katkılar sağlamış olan işçilerimizin bugün 
itilmiş bulundukları bu durumu CHP olarak ibretle izliyoruz; ülke olarak da izlemek duru
mundayız. . 

Bu arada, yurt dışında serbest meslek sahibi konumuna gelen yurttaşlarımızın ve işadam-
Iarımızıri ekonomik ve ticarî etkinliklerini artırmaya yönelik dernek kurma faaliyetlerinin de 
desteklenmesini gerekli gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Bu yurttaşlarımızın bulundukları 
toplumlara uyumlarını kolaylaştırmak ve iş piyasalarındaki rekabet güçlerini artırabilmek ama
cıyla -özellikle meslekî eğitime yönlendirilmeleri için- gerekli etkin çalışmalar yapılmalıdır. 

Yurdumuza kesin dönüş yapan yurttaşlarımızın sorunları da, bu konuda, üzerinde önem
le durulması gereken bir başka husustur. Bu konuda bugüne kadar alınmış bulunan tedbirler 
yetersizdir, önlemler yetersiz kalmıştır. 

Türkiye'ye kesin dönüş yapan yurttaşlarımızın, işgücü piyasasına meslekî yönden intibak
larını sağlamak, konut kooperatiflerince aldatılmalarının önüne geçmek, ülkemizin kalkınma
sına, özellikle kendi yörelerinde hemşerileriyle ortak girişimler çerçevesinde katkıda bulunma
larına olanak sağlamak için, yeni ve etkin önlemler uygulamaya konulmalıdır. 

Yurt dışındaki yurttaşlarımızın eğitim konusunda da ciddî sorunları vardır, ilköğretimde 
okullaşma oranı nispeten yüksek olmasına rağmen, diğer eğitim kademelerinde okullaşma oran
lan oldukça düşüktür, özellikle, ebeveynleri göçmen işçi olarak yurt dışına yerleşmiş olan ikinci 
ve hatta üçüncü nesil yurttaşlarımızın eğitim, kimlik ve yabancılaşma sorunlarıyla ülke olarak 
daha yakından ilgilenmek zorundayız. Halen, sadece Federal Almanya'da 450 bin çocuğumuz, 
gencimiz okumaktadır. Bunların 260 bin kadarı temel ve ilkokul düzeyinde eğitim görmekte
dir. 450 bin çocuğumuzun, gencimizin, dönüşlerinde, hem birey olarak kendilerine hem de ai
lelerine ve ülkelerine yeterince katkı sağlayabilecek, gelişmelerine katkı sağlayacak, kimlikleri
ne yönelik yabancılaşmalarını önleyecek yeterli eğitimi alabilmeleri için, her türlü desteğin, Hü
kümetimizce, bugünkünden daha fazla verilmesi gerektiğine olan inancımızı vurgulamak is
tiyorum. 

Gençlerimizin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi çalışmalarına bu bakımdan yeniden hız 
verilmeli, bu ülkelerle yapılan, eğitimde işbirliğiyle ilgili ikili anlaşmalar yaygınlaştırılıp geliş
tirilmelidir. 

Bu yıl, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasasıyla kurulmasını öngördüğümüz Yurt Dışı 
Eğitim-öğretim Genel Müdürlüğünün, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yeni etkin
lik ve boyutlar getirmesini bekliyoruz. 

Buna ilaveten, Hükümetimizden, Türk işçi derneklerinin, bulundukları ülkelerin yerel yö-
netimleriyle işbirliği yaparak meslekî eğitim kursları açmalarına yardımcı olmalarını talep 
ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dinmeyen bir diğer yara da, çözümlenemeyen bir di
ğer sorun da, yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal güvenlikleriyle ilgili konulardır. Bazı ül
kelerde atılmış çok ciddî ve olumlu adımlara rağmen, genelde, bu konudaki sorunların çözüm
lenebildiğim söylemek mümkün değildir. Yurttaşlarımızın, bulundukları ülkelerde, çalışma ya
şamı ve sosyal güvenlikleriyle ilgili hak ve çıkarlarının korunması amacıyla bağıtlanmış olan 
işgücü ve sosyal güvenlik sözleşmeleri, sorunları çözmede bu bakımdan yer yer yetersiz kal
maktadır. Bunlara güncellik kazandırılması ve uygulamada meydana gelmekte olan aksaklıkların 
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giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmalı, bunlar ilgili ülkelerle ilişkiler içinde acilen 
yerine getirilmelidir. 

Demokratikleşme için, sivilleşme için, ekonomide makro dengelerin çakılması için, terör 
ve Kürt sorununun çözümlenmesi için CHP Grubu olarak desteklemekte olduğumuz Hükü
metimiz, bundan on ay evvel, yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın sosyal güvenlik haklarıyla 
ilgili olarak borçlanma olanağını sağlayacak yasal değişikliği yapma sözü vermiştir; ancak, 3201 
sayılı Yasada bu amaçla yapılması gerekli değişiklikler ve ilgili düzenlemeler, maalesef, bugüne 
kadar tamamlanamamış, sonuçlandırılamamıştır. Bunun kısa sürede sonuçlandırılmasını di
liyoruz. 

Bu arada, Arap ülkelerinin, ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik aktine yanaşmamaları 
veya -çok yakından bildiğim Libya örneğinde olduğu gibi- aktin mevcudiyetine rağmen fiilen 
işlerliğe kavuşturulmamış olması, bu ülkelerde çalışan işçilerimizin hak ve çıkarlarının zede
lenmesine veya kaybolmasına neden olmaktadır. Bu ülkelerdd-çalışmakta olan yüzbinlerce işçi
mizin mağduriyetlerine son verilmesi için, gereken yapılmalıdır. 

Son olarak, yurt dışında yaşamakta olan yurttaşlarımızın iki önemli sorununa daha de
ğinmek istiyorum : 

Birinci sorun, çifte vatandaşlıkla ilgilidir. Bundan bir kaç yıl evvel, çifte vatandaşlıkla il
gili yasayı Yüce Meclisimiz kabul etti; ancak, bunun fiilî uygulamasına yönelik sorunların ve 
benden evvel burada dile getirilen sorunların hâlâ aşılamamış olması, ciddî bir eksikliktir. Yurt 
dışında yaşamakta olan yurttaşlarımız, bu sorunun en kısa zamanda aşılmasını beklemekte
dirler. Paris Şartını özümlemiş Batı Avrupa ülkelerinden bu konuda daha çok duyarlılık bek
liyoruz. 

ikinci sorun ise, geçmiş dönemlerde siyasî iktidarların sık sık sözünü verdikleri; ancak, 
bir türlü gerçekleşmeyen ve İ2 Eylül Anayasasıyla da yıllardır askıya alınan, yurt dışında yaşa
yan insanlarımızın oy verme hakkıyla ilgilidir. Maalesef, yürürlükte olan seçim yasamız -en 
kısa zamanda değiştirilmesini talep ettiğimiz bu seçim yasamız- bu konuyu engellemektedir. 
Bu, demokrasimizin bir ayıbıdır. Oysa, halen şu anda Almanya'da, Yabancılar Meclisine seçil
miş 763 Türk vatandaşımız bulunmaktadır. Almanya Yabancılar Meclisinde 763 yurttaşımız 
orada, serbest seçimlerle seçilerek görev yapmaktadır. Biz ise onlara, bulundukları yerde, Türki
ye'deki seçimler için oy verme hakkını çok görüyoruz. Benzeri şekilde, Hollanda'da da, 36 yurt
taşımız, seçilerek, Yabancılar Meclisinde görev yapma hakkını elde etmişlerdir. 

Bu sorunların çözümü için, bu konuda, kararlılık kadar, uygulamada eşgüdümün de sağ
lanmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle, 3 milyon kadar insanımızı doğru
dan, bir o kadar insanımızı da dolaylı olarak ilgilendiren bu konuda; birçok bakanlığa yayıl
mış bulunan sorumlulukların ve görevlerin daha etkin olarak yerine getirilebilmesi için, bu alanda 
politika üretmek ve uygulamada eşgüdümü sağlamak amacıyla, bu konudaki yetkinin, görev
lendirilecek bir devlet bakanlığına verilmesinde, CHP olarak büyük yarar görmekteyiz. CHP, 
her yörede, her ülkede, her kesimden yurttaşımızın sorunlarına, eşitlik ve çağdaş devlet anlayı
şı içinde el uzatılması ve sorunlarına çözüm bulunması için tüm olanakların Hükümet tarafın
dan özenle kullanılması gerektiğine inanmaktadır. Bunu, insanın emeğine ve onuruna verdiği 
özel önemin gereği olarak görmektedir. 

Bu nedenlerle, yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer insanlarımızın, konunun önemini vur
gulamak için konuşmamın büyük bölümünde değindiğim sorunlarını tespit etmek ve gerekli çö-
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züm yollarını bulmak amacıyla açılması önerilen genel görüşmeye, SHP Grubu olarak olumlu 
bakmaktayız... (DYP ve SHP sıralarından, "SHP mi, CHP mi?.." sesleri) Düzeltiyorum -"fâni, 
bu dil sürçmesini, SHP ve CHP'nin ortak kökenlerini vurgulamanın bir neticesi olarak algıla
manızı rica ediyorum- bu genel görüşme önerisini CHP olarak desteklediğimizi belirtmek isti
yorum ve sözlerimi CHP Grubu olarak hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak bitiriyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hacaloğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İsmet Attila; buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) -

DYP GRUBU ADINA İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerinin tespit edilmesi ve çözüm yolları bulunabilmesi 
amacıyla, Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşınca verilen ve genel gö
rüşmeye dönüştürülen Meclis araştırması açılması önergesi dolayısıyla, yabancı ülkelerdeki iş
çilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın durumları ve problemleriyle ilgili olarak, Doğru %1 Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Yüce Meclisimiz genel görüşme açılmasına karar verdiği takdirde bu konuyu daha etraflı
ca konuşacağımız için, ben, zamanınızı israf etmemek bakımından, konuşmamı, kısa, öz, ko
nunun ana hatlarına değinerek yapacağım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halen yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın sayısı 
3 milyona yaklaşmıştır. Bunun büyük bir bölümü Batı Avrupa ülkelerinde bulunmaktadır; ka
lan kısmı ise, Ortadoğu ülkelerinde, Libya'da ve Avustralya'dadır. 

Geride bıraktığımız 1991 yılının, yurt dışındaki vatandaşlarımız açısından ayrı bir önemi 
vardı; çünkü, 1991 yılı, Türk işçilerinin yoğun olarak yurt dışınaı gönderilmeye başlanmasının, 
bir başka ifadeyle, ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında yapılan ilk işgücü anlaşması olan Türki
ye - Federal Almanya İşgücü Antlaşmasının otuzuncu yılıydı. 

1970'li yılların başına kadar hızlı bir şekilde artan Batı Avrupa ülkelerine işçi gönderme 
olayı, petrol kriziyle beraber durmuş; ancak, aile birleştirmeleri ve aile fertlerinin çoğalmasıy
la, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sayısı artmaya devam etmiştir. Aynı zamanda, işgücü şev
ki de Ortadoğu ülkelerine yönelmiştir. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sayısı artarken, meseleleri de giderek çoğalmış ve yoğun
laşmıştır. Vatandaşlarımızın, ikamet, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, eğitim ve kültür, din hiz
metleri, meslekî eğitim, askerlik ve yurt dışından kesin dönüşte Türkiye'ye intibak gibi çok 
çeşitli meseleleri bulunmaktadır. Bu hususlarda -geçmiş hükümetlerinde yaptığı gibi- Hükü
metimiz yoğun çalışmalar yapmaktadır. * 

Bu sebeple, bu konunun, genel görüşme açılmak suretiyle enine boyuna tartışılmasına, 
Doğru Yol Partisi Grubu olarak "evet" diyoruz; oylarımız bu istikamette olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Attila. 
Refah Partisi Grubu adına, Kâzım Ataoğlu; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli 
çözüm yollarını bulmak amacıyla, bir genel görüşme açılmasına ilişkin verilen önergeyle ilgili 
Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

1950'li yıllar, toplum yapımızda önemli değişiklikleri beraberinde getiren hareketli yıllar
dı. Yüzyıllar boyunca tarıma ve toprağa bağlı bir hayat süren Anadolu köylüsü, bu yıllarda 
kendini, kırdan kente akan yoğun bir göçün içinde buldu. O güne kadar böylesi bir iç göç ola
yına bile yabancı olan Türk toplumu, aradan on yıl geçtikten sonra sınır ötesi göç ile tanışa
caktı... Yüzyıllardır fütuhat amacı dışında Batı toplumu içine girmemiş olan Türk insanı, bil
hassa Federal Alman girişimciliğinin işgücü çağrısı sonucu Batı Avrupa işgücü pazarına girmiş 
oldu. Böylece, İkinci Dünya Savaşından büyük zararlarla çıkan Avrupa devletlerinin, bozulan 
sosyal ve iktisadî düzenlerini yeniden kurmak için ihtiyaç duyulan işgücü açığına karşı bulu
nan çözüm, hukukî bir dayanağa kavuşuyordu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aradan otuz yıl geçtikten sonra, sadece göçün bo
yutları ve sonuçlarıyla ilgili değil, göçün hemen her yönüyle ilgili, önceden tahmin edilmesi 
mümkün olmayacak pek çok gelişme yaşandı. Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk azınlığın 
nüfusu, bu zaman zarfında 2,5 milyonu aştı. Bugün, bu nüfusun 1,5 milyonu Almanya'da ya
şarken,'geri kalanı diğer Batı Avrupa ülkelerine dağılmış vaziyettedir. 

Başlangıçta, bu insanlarımızın bir süre çalıştıktan sonra geri dönecekleri düşünülmüş ise 
de, bu kitle üzerinde yapılan bütün araştırmalar, göçmenleşme eğilimini ortaya koymaktadır. 
Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmının çalıştıkları ülkelere yerleşme eğili
mi göstermelerinin yanı sıra, özellikle ikinci nesil, yarınlarını bu coğrafyada oluşturmaya ka
rarlı görünmektedir. 

Günümüz dünyasında, sadece Batı Avrupa ülkelerindeki değil, dünyanın çeşitli ülkelerin
deki 20 milyonu aşkın göçmen, az gelişmiş ülkelerden gelişmişlere doğru bir kaynak aktarımı
nın sonucu olarak karşımıza çıkmakta ve bu durum, gelişmiş ülkeleri birer göçmenler ülkesi 
haline getirmektedir. Bu sonuçla birlikte, çok kültürlü toplum modeli de alternatif bir toplum 
modeli olarak gündemde yerini almaktadır. O halde, bu insanların problemleri de, bu prob
lemlerin çözümleri de, ancak, çok kültürlü toplum düzeni çerçevesinde aranmak zorundadır. 
Bugün, Avrupa'da yaşayan insanlarımız, bir yandan, yerleşik konuma geldikleri oranda Avru
pa toplumlarının bir parçası olarak onların sorunlarını farklı düzeyde de olsa yaşarken, öte 
yandan, Türkiye ile olan kültürel, içtimaî, ailevî, dinî ve hissî bağları sebebiyle Türk toplumu
nun sorunlarıyla da iç içeler; yani, iki ülkeli insanlar durumundalar. Bugün gelinen bu nokta
da, iki ülkeli olma gerçeği içinde, Avrupa'da yaşayan bu insanlar ile Türkiye Cumhuriyeti ara
sında sağlam bağlar kurulabildiği, bunların Türkiye'ye karşı olan ilgisinin sürekliliğinin sağ
lanması yolunda sağlam adımlar atılabildiği sürece bir denge oluşacaktır. Yoksa, Avrupa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük çoğunluğu iki veya üç nesil içinde Türkiye'ye ya
bancılaşacak ve Türkiye ile olan bağları giderek kopacaktır. Bu insanların Avrupa'da karşılaş
tıkları sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve benzeri meseleleri karşısında, Türkiye Cumhuri
yeti, hiçbir önyargıya kapılmadan, maddî ve manevî açıdan bu insanları desteklemelidir. Avru
pa'da yaşayan bu insanlar, kendilerine birer döviz makinesi gibi bakılmadığı kanaatine ve yal
nız olmadıkları duygusuna sahip olabilmelidirler. 
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Bugüne kadar yeterli hizmet verilememesi sebebiyle, bu insanlarımız birçok meselede İçendi 
kaderleriyle başbaşa bırakılmıştır ve böylece, gün geçtikçe Türkiye ile alakaları da azalmakta
dır. Hükümetlerce yapılabilecek pek çok hizmet, maalesef, bir avuç gönüllü kuruluş ve insa
nın gayretine terk edilmiştir. Her türlü yabancı telkine açık olan ve millî kimliklerinin korun
ması yolunda hiçbir gayret göstermediğimiz bu insanların meselelerinin çözümü yolunda çok 
geç kalındığı inancındayız. Hiç vakit geçirilmeden, bu insanlarımızın meselelerinin bulunduk
ları yerde çözülmesi ve bu konuda artık somut adımların atılması zamanının geldiği düşünce
sindeyiz. Bu itibarla, yurt dışındaki vatandaşlarımızın çözüm bekleyen bir iki meselesine, kısa
ca da olsa temas etmek istiyorum. 

Avrupa'daki göçmenleri ve özellikle Türkleri ilgilendiren konuların başında, 1992 sonra
sının Avrupası gelmektedir. Bilindiği gibi, gerçekleşmesi beklenen birleşik Avrupa'da, Toplu
luk üyesi ülkelerin vatandaşlarına, başta serbest dolaşım olmak üzere pek çok yeni imkân su
nulacaktır; ancak, Topluluk üyesi olmayan ülkelerin pasaportunu taşıyan insanlara bu haklar 
henüz tanınmış değildir. Bu bakımdan, serbest dolaşım, önümüzdeki yıllarda da bizlere sıkıntı 
vermeye devam edecektir. 

tfade etmesi pek kolay olmasa da dile getirmeye mecburuz ki, artık Türk pasaportuna 
vize uygulamayan Avrupa ülkesi kalmamış gibidir. Bu vize uygulaması, bizler için bir zorluk 
olmaktan öte, Türkiye Cumhuriyetinin itibarıyla ilgili bir mesele olmaya başlamıştır. Bu ne
denle, vize meselesi, Türkiye'nin hayatî meselelerinden biri olarak kabul edilerek kısa zaman
da çözüm yollan bulunmalıdır. 

Çifte vatandaşlık konuşu da -arkadaşlarımız da değindiler- yıllardır net bir çözüme ka
vuşturulmuş değildir. Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlarımızın, yaşadıkları ülkenin va
tandaşlığını da kazanabilmeleri için, devletimiz ve Hükümetimiz her türlü imkânını seferber 
etmelidir; çünkü, Avrupa'daki Türk azınlığı sadece bu yolla en kısa zamanda normal vatan
daşlık konumuna yükselebilir. Bu bakımdan, çifte vatandaşlığın önündeki bütün engeller, ka
naatimize göre, en kısa zamanda kaldırılmalıdır. 

Bugün, Avrupa ülkelerinde yerleşik hale gelmiş Türk nüfusu, ihmal edilemeyecek bir sevi
yededir. özellikle, bu nüfusun Avrupa'da oy kullanma hakkının temini, Türkiye açısından stra
tejik ve diplomatik değeri olan büyük bir olaydır. Şimdiye kadar hep Türk işçilerinin Türkiye'
de oy kullanmaları gündeme gelmiştir; halbuki, Avrupa ülkeleri nezdinde yapılacak çalışma
lar sonucu, oradaki vatandaşlarımızın Avrupa'da ve bilhassa Almanya'da oy kullanmaları sağ
lanabilirse, Avrupa'da önemli bir lobi ve politik bir güç oluşacaktır. Türklerin Avrupa'da oy 
kullanabilmeleri, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik politikalarını da müspet yönde etkileyecektir. 

Bizdeki seçme ve seçilme hakkına da kısaca değinmek istiyorum. Yurt dışında yaşayans 

vatandaşlarımızın Ülkemizle alakalarının, ilgilerinin kesilmemesi, bu insanların ülkemizin ka
rar mekanizmalarına etkili bir şekilde katılımlarıyla mümkündür. Bu sebeple, Avrupa'da yaşa
yan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmalıdır. Bunun için, her 
şeyden önce, bugün var olan sınır kapılarında oy verme yerine, herkesin kolayca oy kullanma
sını sağlayabilecek sistemler araştırılıp geliştirilmelidir. Bugün, Avrupa ülkelerinde yaşayan 2,5 
milyon Türk vatandaşından 1 milyonunun Türk Seçim Kanununa göre seçmen olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu sayı, kolayca gözardı edilemeyecek kadar büyüktür. Kaldı ki, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 67 nci maddesinde' 'Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, 
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seçme, seçilme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir" denilmektedir. O halde, ilgili ka
nunlarda yapılacak basit değişikliklerle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza seçme ve seçil
me hakkı, bir an önce teslim edilmelidir. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çözüm bekleyen en önemli problemlerinden biri de, ço
cuklarımızın eğitimi meselesidir. Buradaki insanlarımızın yarınlara güvenle bakabilmesinin ye
gâne teminatı, çocuklarımızın iyi bir eğitim aîabilmesidir. Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda, 

, eğitim politikası, çok kültürlü eğitim modelini kendine dayanak almasına rağmen, göçmen ço
cuklarımızın eğitim meselesinde, bir türlü arzu edilen hedefe ulaşılamamıştır. Almanya'daki 
ve diğer ülkelerdeki çocuklarımızın eğitiminde karşılaşılan zorlukların çözümü çoğunlukla ya
şadıkları ülkelerin eğitim sistemlerine bağlı olmakla birlikte, Türk Devletinden ve hükümetle
rinden kaynaklanan birtakım sıkıntılar da mevcuttur. 

Avrupa'daki vatandaşlarımız, eğitim ve özellikle dinî eğitim açısından çok büyük zorluk
lada karşı karşıyadırîar. Üçüncü nesil olarak ifade edilen, orada doğmuş ve büyümüş gençleri
miz, neredeyse millî benliklerini ve kimliklerini kaybetme durumuyla karşı karşıyadır; ana dil
lerini ve dinlerim yeterince öğrenme imkânları yoktur. "Din Eğitimi" adı altında, Müslüman
lıkla alakası olmayan bilgiler verilmektedir. Sadece Almanya'da 480 bin civarında -okulçağmda-
çocuğumuz bulunmaktadır. Bunlardan 14 bini çeşitli üniversitelerde okumaktadır; ancak, bu
na karşılık Almanya'da, 13 başkonsolosluktan sadece 3'ünde Ankara'dan resmî düzeyde atan
mış eğitim ataşesi bulunmaktadır. Bu kadar öğrenciye birkaç eğitim ataşesinin hizmet etmesi, 
kesinlikle mümkün değildir. 

Bir konu daha var, o da şudur : özellikle son birkaç yıldır, dünyanın hemen her tarafında, 
inanılması çok zor gelişmeleri birbiri ardına yaşadığımız bir değişik dönemi yaşıyoruz. Bizim 
dışımızda herkes, yeni bir dünya düzeninden bahsetmektedir. Halbuki, değişen ve gelişen dün
yaya baktığımızda, bu değişimden en çok etkilenecek olan da biziz. Sovyetlerin dağılmasıyla 
ortaya çıkan 7-8 Türk kökenli devlet, hem bizleri hem de tslam alemini yakından ilgilendir
mektedir. Günden güne küçülen ve artık evrensel bir köy olarak kabul edilen dünyada, Türk 
Devleti, istese de bu gelişmelerden uzak kalamaz. 

O halde, idarî ve teşkilat yapımızı, bu yeni şartlara, milletimizin istek, arzu ve ihtiyaçları
na göre yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bunun ilk ve en basit adımı, Türkiye dışındaki 
insanlarımızın meselelerine eğilmek ve onların ihtiyaçlarıyla ilgili koordinasyon vazifesini yeri
ne getirmek üzere bir bakanlığın kurulmasıdır. Ancak bu yolla meselenin, teşhis, tespit ve çö
zümü kolaylaşabilir. Yoksa, yurt dışındaki vatandaşlarımızın çeşitli problemlerine, 7-8 ayrı ba
kanlığın, birbirlerinden bağımsız çözümler arama gayretiyle heder ettikleri zaman, emek ve 
enerjinin daha verimli hale getirilmesi mümkün olamaz. Bugün, Avrupa'da, 2,5 milyon Türk 
yaşamaktadır. Nüfusu, 2,5 milyonun altında olan birçok ülkenin bulunduğu düşünülürse, yurt 
dışındaki insanlarımız için bir göçmenler bakanlığının, hiç de lüks olmadığı görülecektir. 

Kısaca arz ve izah etmeye çalıştığım problemlerin yanında, yurt dışındaki vatandaşlarımı
zın, ayrıca, bedelli askerlik, sosyal güvenlik, konsolosluk hizmetleri, ırkçılık ve yabancı düş
manlığı, işsizlik, emeklilik gibi müşkülatlarla da karşı karşıya bulunduğu, hepimizin malumu
dur. Bu kadar müşkülatları ve çözüm bekleyen yığınla meselesi olan bu insanları, sadece döviz 
getiren insanlar olarak göremeyiz. Bugüne kadar kendilerine yeterli ölçüde destek veremediği
miz ve meselelerinin çözümünde layıkıyla gayret gösteremediğimiz bu insanlara hepimiz min
net ve şükran borçlu olmalıyız. -
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Bu bakımdan, yeni baştan -teşkilatlanma da dahil olmak üzere- yurt dışındaki vatandaş-
larımızın meselelerinin bütün yönleriyle ele alınmasına ve hükümetlere, bundan böyle ışık tu
tacak kalıcı politikaların ve uygulamaların tespitine, Refah Partisi Grubu olarak bizim kanaa
timizce de acilen ihtiyaç vardır. 

Refah Partisi Grubu olarak, bu konuda genel görüşme açılması zaruretine inamyoruz. Bu 
vesileyle, şahsım ve Refah Partisi Grubu adına Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ataoğtu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ercan Karakaş; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu ve arkadaşlarının verdiği önerge üzerinde, Gru
bum adına ben de kısaca görüşlerimi iletmek istiyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

önergenin konusu, yurt dışındaki işçiler ve işçi olmayan yurttaşlardır. Bu konuda genel 
görüşme açılması konusunda zaten bir mutabakat var ve o gün geldiğinde bu konuyu daha 
ayrıntılı olarak konuşacağız. Bugün burada konuşan arkadaşlarımız birçok noktaya değindi
ler; ben de birkaç noktanın altını kısaca çizmek istiyorum. 

Bugün, yirmi yurttaşımızdan birisi yurt dışında yaşıyor. Bu sayı az değil ve gerçekten bü
yük ve önem verilmesi gereken bir sayıdır. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın sayısı 3 milyo
nu buluyor ve Sayın Hacaloğlu'nun da söylediği gibi, bunların yüzde 70'i on yıldan fazla bir 
süredir yurt dışındadırlar. Bu da gösteriyor ki, belki başlangıçta yurt dışına geçici bir süre ça
lışmak için giden işçilerimiz yurt dışında kalıcı hale geldiler, isteseler de dönemez hale geldiler, 
oraya göç etmiş duruma geldiler. 

Bunun başka belirtileri de var : önce bu işçiler işçi yurtlarında kalıyorlardı, sonra hanım
larını, ailelerini, çocuklarını da yanlarına aldılar ve o toplumun bir parçası haline geldiler. 

Avrupa ülkeleri, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, büyük bir imar ve yeniden inşa 
hareketine başladılar. Buna kendi işgüçleri yetmedi ve bizim gibi ülkelerden -önce İtalya'dan 
başladılar, Türkiye'ye kadar geldiler ve sonra da Yugoslavya'dan- çok sayıda işçi aldılar. 

Bu işçileri alırken, bunlara, onlarda önce geçici işçi gözüyle baktılar, kendi kalkınmaları
na katkıda bulunur diye baktılar, kriz anlarında, ekonomilerinin durduğu anlarda bunları ge
riye göndeririz diye düşündüler; 1 milyonuncu işçiye Köln'de büyük bir tören yaptılar, arma
ğanlar verdiler -İtalya'dan gelen bir işçiydi- ama, 1970'li yıllarda, kriz başladığı zaman, bu iş
çileri geri göndermeye kalktıklarında, bunun hiç de kolay olmadığını onlar da gördüler. Bir 
İsviçreli yazar olan Maks Frisch, bu sorunu bir cümle ile çok güzel dile getirdi: "İşgücü iste
dik; insanlar geldi..." Mesele bu kadar basit; işgücü çağırılmıştı; ama insanlar geldi; çocukla
rıyla, aileleriyle, duygularıyla, kültürleriyle ve gelenekleriyle insanlar geldi. İşte o noktadan 
sonra, yabancılar politikasında da belli tartışmalar başladı. 

Başlangıçta, yabancı işçilere Almanya'da» "konuk işçi" anlamında "gast arbeiter" diyor
lardı. Bunun bir anlamı vardı; konuk, geçicidir, bir süre kalır, sonra gider... Özellikle, ev sahibi 
konuğu istemezse, konuk gider diye düşündüler. Daha sonra bu terim bırakıldı, "yabancı işçi" 
demeye başladılar. Türk işçileri ve diğer işçiler için özellikte Almanya bir göç ülkesi haline gel
di, onlar da o toplumun bir parçası oldular, çok büyük katkılarda bulundular o ülkelerin kal-
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kınmasına, ekonomisine, sosyal sigorta kurumlarına; ama, bunun karşılığını tam olarak ala
madılar, hep yedek işgücü olarak görüldüler, bir yabancılar yasası kapsamında tutuldular; si
yasal, sosyal ve kültürel alanda maalesef eşit haklara sahip olamadılar. 

Türkiye ile Almanya'nın işgücü anlaşması otuzuncu yılındayız, aradan otuz yıl geçti; ama, 
bugün, oradaki yurttaşlarımız eşit haklara halen sahip değiller, güven içerisinde yaşayamamak-
talar. özellikle son aylarda ve son günlerde ortaya çıkan yabancı düşmanlığı, oradaki yurttaş
larımızın sorunlarını ve korkularını artırdı. Bütün bu zorluklara rağmen, orada yaşayan yurt
taşlarımızın üçte ikisi geri dönmek niyetinde değil. En son yapılan araştırmalar tekrar bu oranı 
veriyor. 

Örneğin; Federal Almanya'da 45 bin yurttaşımız konut sahibi olmuş; 115 bin tanesi konut 
edindirme kredilerinden yararlanmak için gerekli başvuruları yapmış ve tasarruflarını sürdü
rüyor; 33 bin yurttaşımız işyeri açmış ve 110 bin kişiye iş vermişler. Yatırımların maliyeti şimdi
den 6 milyar DM'yi geçmiş durumda. 

Son günlerin ırkçı saldırılarına kısaca değinmek istiyorum : Bu saldırılar, bildiğiniz gibi 
çok arttı. Bu saldırılan kim yapıyor?.. Çoğunluğu gençler, ırkçı ideolojiyle beslenmiş gençler... 
"Dazlaklar" denilen bir kenar grup var ve bir de neonaziler var. Neonaziler, İkinci Dünya Sa
vaşından beri Almanya'da varlıklarını devam ettiriyorlar; yok olmadılar. Bilinen neonazi sayı
sı -örgütlü ve kayıtlı olanlar- 20 bin; ama, sempatizanlanyla yüzbinleri bulan neonaziler bu
gün Almanya'da yaşıyor. Bunun en düşündürcü olanı, bu ırkçı kesimlerin sığınmacı yurtları
na, yabancılara yaptığı saldırılar değil; bu saldırılar esnasında halktan da bir kesimin bunları 
alkışlamasıdır. 

Bildiğiniz gibi, ilk saldırı, 22 Ağustosta Rostovv'da yapıldı. Irkçılar ve neonaziler sığınma
cı yurduna bir saldırıda bulundular ve o saldırı esnasında bölgede bin kadar insan toplanmıştı. 
Bildiğiniz gibi, yurdu yaktılar. İçerideki insanlar zor kaçırıldı. Aslında, polis de gerekli hassa
siyeti göstermeyerek, olayın üzerine çok geç geldi. Bin kadar insan da bu hareketi alkışladı. 
Maalesef, oradaki görevliler, polis, idare ve işbaşında olan parti ve iktidar büyük bir yanlışlık 
yaptı. Saldırı yerindeki yabancıları, sığınmacıları aldı, başka şehre nakletti. Bu, büyük bir ha
tadır; çünkü, ırkçılar, neonaziler bundan güç alıyorlar, kendilerini hedefe ulaşmış görüyorlar 
ve saldırılarım artırıyor. Halbuki, demokratik bir devletin görevi, sığınmacı yurdunda yaşayan 
insanların can güvenliklerini sağlamak ve onları korumaktır. 

Rostovv saldırısı ilk olduğu için hikayeleri hep anlatılıyor... Çok ilginç olan başka bir şey 
var : Rostovv, bildiğiniz gibi, eski Doğu Almanya'da bulunan bir şehir; orada şimdi yeni eyalet 
kuruldu ve Batı Almanya ile birleştirildi ve orada hiç Türk yaşamıyor, bir tek Türk bile orada 
ikamet etmiyor; ama, buna rağmen sığınmacı heim'ına neonaziler, ırkçılar saldırdıkları zaman 
"Türken raus" (Türkler dışarı) diye bağırıyorlar... Türklere karşı önyargı o kadar büyük ki* 
kafalara öylesine yerleşmiş ki, saldırdıkları heim'da da bir tek Türk olmamasına rağmen ve 
o şehirde de hiç Türk yaşamamasına rağmen, "Türkler dışarı" diye slogan atıyorlar... 

Aslında, Doğu Almanya'da yabancı işçi tecrübesi yok. Doğu Almanya'da, sosyalist rejim
de, Vietnam'dan, oradan buradan geçici olarak gelen, belli bir meslek öğrenimi için gelen in
sanlar var; ama, sürekli çalışan yabancı işçiler yok. Bugün, Doğu Almanya'nın bulunduğu alan
daki yedi eyalette yapılan kamuoyu araştırması, özellikle oradaki gençlerin üçte birinin yaban
cı düşmanı olduğunu ve yabancıların Almanya'dan kovulması gerektiğini söylediklerini ortaya 
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koyuyor. Bu, çok vahim bir olay elbette. Bunu, sadece, Doğu Almanya'nın birleşmeden sonra 
sorunlarım çözemediğine, oradaki insanların Batı'ya göre daha az para kazanmalarına, genç
lerin işsizlik oranının daha yüksek olmasına bağlayamayız. Bunun temelinde başka şeyler de 
var. Bence, oradaki rejimin, kırk yıl süren rejimin, insanların demokratik bir kafaya sahip ol
malarını da sağlayamadığını gösteriyor. 

Yine bu araştırmada, yedi eyaletin, yani eski Doğu Almanya'nın gençlerinin en çok sevdi
ği milletin Amerikalılar olduğu ortaya çıkıyor. Türkler ise 19 uncu sırada geliyor. Büyük bir 
önyargı var; hiç tanımadıkları insanları, komşuluk yapmadıkları insanları, aynı işyerinde ça
lışmadıkları insanları böylesine bir önyargıyla karşılamaktadırlar., 

Bir başka ilginç olayı da söylemek istiyorum : Gana'dan bir sığınmacı geliyor Almanya'ya 
-sığınmacılar önce bir merkezde kaydediliyor, ondan sonra hangi yurtta, hangi şehirde yer var
sa oraya gönderiliyor- bu Ganalı sığınmacıyı Sachsen Eyaletine göndermek istiyorlar. Ganalı, 
orada yabancılara saldırılar oluyor; oradaki sığınmacı yurdu yakıldı, ben oraya gitmem; can 
güvenliğim tehlikeye girer diyor... Göndermek istediklerinde de Münster'de eyalet mahkemesi
ne başvuruyor ve mahkeme de bu Ganalıya hak vererek, Sachsen'a gönderilmesini önlüyor. 
Enteresan bir olay... Böylece Almanya'nın Sachsen Eyaleti, mahkeme kararıyla da yabancılar
dan arındırılmış hale geliyor. Bu, tabiî ki çok vahim bir gelişmedir. Halbuki, demokratik bir 
devletin görevi, oradaki insanların tümünün can güvenliğini sağlamaktır, özellikle otuz yıldır 
Almanya'nın ekonomik gelişmesine, büyümesine büyük katkılarda bulunmuş, en zor işleri yapmış 
insanlara önem vermektir. 

Bu ırkçı saldırılar, bu sıralarda Almanya'da yapılan, sığınmacılara ilişkin tartışmalarla da 
destekleniyor. Büyük bir kampanya var; sığınmacıların haklarının kısıtlanması isteniyor, Al
man Anayasasının 16 ncı maddesi değiştirilmek isteniyor. Böyle bir tartışmanın yapılması do
ğal; ama, böyle bir anda yapılması, halktaki önyargıları artırıyor, yabancılar da daha zor bir 
durumda kalıyor. , . . ' • ' 

Aşırı sağ partiler, kendilerine taban elde etmek için bu tip hareketleri destekliyor, bu tip 
hareketleri ideolojik olarak beslemeye çalışıyor ve koordine ediyor. 

Eyaletlerin ve FederalHükümetin, bugüne kadar, ortaya çıkan yabancı düşmanlığıyla et
kin biçimde mücadele etmemesi de, bizce önyargıların birden saldırıya dönüşmesinin bir nede
nidir. özellikle petrol krizinden sonra yabancı düşmanlığı ortaya çıktığında, yabancılara karşı 
söylenen söz "bunlar bizim işyerierimizi elimizden alıyor, konutlarımızı elimizden alıyor" söz
leriydi. Bu yanlış argümanlara karşı partiler, yetkililer, hükümetler gereken şekilde harekete 
geçmediler ve bu yanlış yargıyı yeterince ortadan kaldıramadılar. Bunu birçok Avrupalı da Al
man politikacı da söylüyor, örneğin, bundan önceki yabancılar sorumlusu Bayan Funke aynı 
görüşte. Kendisi, eğer zamanında tedbir alınsaydı, yabancı düşmanlığı ilk uç verdiği zaman 
bunun üzerine gidilseydi, bugünkü saldırılar olamazdı, yabancı düşmanlığı bu kadar genişle-
yemezdi diyor. , • 

Değerli milletvekilleri, sorunlar çok, burada söylendi; ama sorunları ikiye ayırmak gere
kir. Biri temel sorunlar; biri de tali sorunlar. Bence önce temel sorunlara konsantre olmak ge-. 
rekir. Bu temel sorunlar nedir? İnsanlar orada otuz yıldır yaşıyor; ama yerel seçimlere bile ka
tılma hakları verilmemiş. Eğer bir demokratik ülkede, o toplumun otuz yılda partisi olan mil
yonlarca insan, yerel yönetimlerde bile seçimlere katılamıyorsa, onların haklarını dışarıdan 

— 306 — 



T.B.M.M. B : 17 20 . 10 . 1992 O : 1 

korumak mümkün değildir. Demokrasilerde seçme -seçilme hakkı, hakların esasını tespit edendir. 
O nedenle, bu hakkın verilmesi için uluslararası bütün örgütlerde mücadele etmek gerekir. Gerçi, 
1976'dan beri İsveç'te, Noreç'te, Danimarka'da, 1986'dan beri Hollanda'da bu hak var; ama, 
en çok işçimizin yaşadığı Almanya'da, maalesef, Alman sosyal demokrat partiler istemesine 
rağmen, Anayasa Mahkemesi reddettiği için bu hak kullanılamıyor. Bu da yabancı düşmanlı
ğını besliyor. 

Biz eminiz ki, Almanya'da da yabancılar -Türk işçileri; yani 1 milyon seçmen- seçimlere 
katılsa, yabancı düşmanlığı yapan aşırı sağ partiler bile o insanların oturduğu mahallelere gi
decek, onlara hoş görünmeye çalışacak, onlardan oy isteyecek ve yabancı düşmanlığı hiç değil
se, açıktan afişlerle, posterlerle yapılamayacak hale gelecek. O nedenle, oradaki yurttaşlarımı
zın seçme-seçiîme haklan üzerinde çok durulması gerekir. 

Eşit haklara da başka türlü sahip olacakları görünmüyor; çünkü, otuz yıldır orada örgüt
ler var, mücadele ediliyor; ama eşit haklar kazanılamadı. Siyasî haklar kazanıldığı zaman, eşit 
haklara da ulaşacaklar. 

İkinci büyük sorun, çifte vatandaşlıktır. Sayın Bakanımız burada söyledi; gerçekten bu 
Hükümet çifte vatandaşlık konusunda çok büyük iyileştirmeler yaptı; ama, bence, çifte vatan
daşlığı yasal güvence altına almak gerekir. Düşünün, oradaki yurttaş Alman vatandaşlığına 
geçiyor, ama Türk vatandaşlığını da muhafaza etmek istiyor... Yalnız, bugünkü uygulamada, 
iyileştirmeye rağmen, mülkiyet, miras, çalışma konularında mağdur ediliyor, yani, kendi ülke
sinde bir sıradan yabancı muamelesi görüyor; geldiği zaman da burada bir iş yapmak istediği 
zaman da. Halbuki, sıradan yabancıyla oradaki vatandaş arasında bir başka statüyü bu insan
lar için yaratmak gerekir. Zaten, bu insanlar manevî olarak kendi ülkelerine bağlılar; Alman 
vatandaşlığına geçmeye cesaret edemiyorlar, hem mülkiyet, çalışma, miras haklarından ötürü 
hem de dönüşü zor olabilir düşüncesiyle. Biz bu konuda bir "yasa teklifi de hazırladık. Türk 
vatandaşı, o ülkenin vatandaşlığına geçebiîmeli; sonra, dönmeye karar verdiğinde, hiçbir koşul 
aranmadan, üç ay içerisinde buradaki vatandaşlığını geri alabilmeli. Eğer, bunu yaparsak, Av
rupa'da 1 milyon seçmenimiz olur ve bu insanlar, özellikle Federal Almanya'da, birçok eyalet 
seçiminin sonucunu belirlerler -çünkü, Hamburg Eyaletinde 20 bin, 40 bin gibi oy farkıyla bir 
parti iktidara geliyor; orada bizim 100 bin seçmenimiz var- böylece, hem kendi konumlarını 
iyileştirirler hem de Türkiye'nin siyasal ve ekonomik konularını o toplumlarda çok daha iyi 
gündeme getirip, savunabilirler. O nedenle, politik katılım hakkı, ona bağlı olarak çifte vatan
daşlık hakkı, bence son derece önemlidir; çünkü, aynı zamanda, bu iki hak, yabancılara karşı 
olan düşmanlığı da geriletecek bir mekanizmadır. 

Değerli arkadaşlar, Qcak 1993'te Avrupa Birliği kuruluyor, en büyük adım atılıyor, sınır
lar kalkıyor; böylece, farklı kültürler, bir arada, birlik içerisinde yaşayacak. Böyle bir zaman
da Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde (Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, Avusturya'-

. da) ırkçılığın ortaya çıkması son derece düşündürücüdür; maalesef, insanlara 1930'lu yılları 
hatırlatıyor. Bu gelişmelere karşı, demokratım diyen, farklı kültürlerin bir arada yaşamasını 
isteyen ve bunun için Avrupa Birliğini kuran herkese önemli görevler düşmektedir. Bu konula- . 
rın ayrıntılarını elbette genel görüşmede görüşeceğiz. 

Son bir nokta : Elbette, Türkiye'den kaynaklanan sorunlar da var; bu sorunlar beili ölçü
de çözüldü; ama, birçok mekanizmanın iyileştirilmesi gerekir. Sayın Bakanımız da söylediler, 
Hükümetimiz zamanında birçok iyileştirme yapıldı. Ben inceledim, gerçekten, eskiye nazaran 
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oldukça büyük iyileştirmeler var; ama, sorunlar çok yönlü; bu sorunları bir yerde koordine 
etmek, bir yerde toplamak gerekiyor; bu, bir devlet bakanlığı olabilir, bir müsteşarlık olabilir. 
Bu konu da, bence, serbestçe tartışılmalı ve bir çözüm bulunmaya çalışılmalıdır. 

Bir eksiğimiz de şu : Yurt dışında otuz yıldır çalışan işçilerimiz var, onların aileleri ve ço
cukları var; onlarla ilgili temel politikamızı biz de belirleyemedık. Ayrıntılarda onlara hizmet 
verdik, yardımcı olduk; ama, örneğin şunu söyleyemedik : Bu insanlar, geçici olarak gittiler, 
şimdi orada kalıcı oldular, o ülkenin göçmenleridir, biz bunu bilerek politikalarımızı yürütece
ğiz diyemedik, tıpkı ev sahibi ülkeler gibi. Onlar da, halen, geçici işçiliği, yabancı işçiliği bir 
tarafa bırakıp; otuz yıldır burada yaşayan bu insanlar bizim bir parçamız oldu, eşit haklara 
sahip olmalıdır, göçmen statüsüne sahip olmalılar diyemediler. Bizim de, bence, Türkiye ola
rak böyle bir zaafımız var. 

Bunları genel görüşmede ayrıntılı olarak ele almak üzere, sözlerimi tamamlıyorum. Genel 
görüşmeden yanayız. 

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karakaş. 
Önerge sahibi olarak, son söz, Sayın Mustafa Dağcı'nın. 
Buyurun Sayın Dağcı. (MÇP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Türk Milletinin muhterem vekilleri; 
sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarım tespit etmek ve gerekli 
Çözüm yollarını bulmak gayesiyle genel görüşme açılmasına, bütün siyasî partilerimizin $rap 
sözcülerinin olumlu oy vereceklerini belirtmelerini memnuniyetle karşıladığımızı açıklayarak 
sözlerime başlıyorum. 

Bugün, yurt dışında yaklaşık 3 milyon Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bunların büyük bir 
çoğunluğu Avrupa Topluluğu ülkelerinde yaşamaktadır. Vatanından uzakta ve dili, dini, kül
türü çok farklı olan insanlarla bir arada yaşamak zorunda olan vatandaşlarımız, her zaman 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağlı, vatandaşlık görevlerini yerine getiren, çalışkan ve feda
kâr insanlardır ve Türk ekonomisine katkıları küçümsenemeyecek büyüklüktedir. Bugüne ka
dar, yurt dışında "yabancı" Türkiye'de, vatanında "Almancı" diye, âdeta sahipsiz kalan bu 
kardeşlerimize yardımcı olmak hepimizin aslî vazifesidir. 

Bana tanınan bu kısa zaman içerisinde, çok önemli gördüğüm sorunları ve çözüm yolları
nı kısaca özetlemeye çalışacağım. 

"- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; merkezi Almanya'da bulunan Türk Federasyonunun 
davetlisi olarak birçok defa yaptığımız seyahat, konferans ve araştırmalar sonucunda, orada 
yaşayan vatandaşlarımızın isteklerini de tespit etmiş bulunmaktayız. Otuz yılı aşkın zamandan 
beri birikmiş olan problemlerin bir yılda çözümünü mevcut Hükümetten beklemediğimizi de 
burada vurgulamak istiyorum; kaldı ki, biz bu önergeyi vereli on ay geçmiştir. 

Elçilik ve konsolosluklarımız, vatandaşlarımızın bütün meseleleriyle ilgilenmelidir; bura
lar, onların ikinci evleri olmalıdır. Devletimiz, onları, döviz makinesi olarak görmekten vaz
geçmelidir. 

— 308 — 



T.B.M.M. B : Î 7 20.10.1992 0 : 1 

Okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğrenim çağındaki çocuklarının eğitim meseleleri vardır. 
Zararlı akım ve yabancı kültür saldırılarına karşı korumasızdırlar. Uyuşturucu ve alkol bağım
lısı gençlerimizin sayısı gittikçe artmaktadır. Çok yoğun bir Hıristiyanlık propagandasıyla kar
şı karşıyadırlar. Çocuklarının adlarını, Elizabet, Hans, Liz koyanlara bile rastlanmaktadır. Bu 
sorunlar için acil önlemler gereklidir. 

Yerel yönetimlerin, Türk diye okullarda görevlendirdiği öğretmenlerin bazıları, devlet düş
manı PKK yanlısıdır. 

Oradaki vatandaşlarımız, TRT - INT AVRASYA yayınlarından çok şikâyetçidirler; prog
ramların bir an önce düzeltilmesini ve millî ve manevî değerlerimize sövmeyen, Türk ve Müs
lüman olmanın gurur ve şerefini yansıtan, ailece seyredilebilen televizyon haline gelmesini sa
bırsızlıkla beklemektedirler. 

Gittikçe artan yabancı düşmanlığı, artık, Türk düşmanlığına dönüşmektedir. Bunun için 
de acil tedbirler ve girişimlere ihtiyaç vardır. Bu işte de PKK'nın rolü olmaktadır. PKK mili
tanları, oralarda açtıkları büro ve derneklerde, hatta camilerde, Türk düşmanlığı yapmakta
dır; bilhassa Almanya ve Fransa'daki Türklerden, vergi adı altında haraç toplayarak Türk Devleti 
aleyhine birçok faaliyette bulunmaktadır; ilgili devletler de bunlara göz yummakta, hatta des
tek vermektedir. 

Bir an önce, Türkiye'den, devletimize bağlı öğretmen ve din görevlisi göndererek, sadece 
DİTİB'e bağlı camilerde değil, her yerde onların imdadına yetişmeliyiz. Vakıflar kurarak; Türk 
özel okullarını mutlaka açmalıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerle, başta kültür 
olmak üzere, yaptığımız ikili anlaşmaları yeniden ele almalı, insanlarımızın gasbedilen hakla
rım iade ettirmeliyiz. Avrupalının utanç izni sayılan vize, mutlaka kalkmalıdır. Avrupa Toplu
luğu ülkelerinde serbest dolaşım sağlanmalıdır. Hollanda'da olduğu gibi, tslam dininin resmî 
din olarak kabulü, diğer ülkelerde de sağlanmalıdır. Çifte vatandaşlık meselesi halledilmelidir. 

Vatandaşlarımız, sağlıkla ilgili birçok problemle de karşı karşıyadırlar. Acemi doktor, ka
litesiz ilaç ve geciken muayeneler, vatandaşlarımızı üzmekte, "biz kobay mıyız?" sorusunu ak
la getirmektedir. Din görevlisi ve diğer memurlarımız ve bakmakla yükümlü oldukları yakın
larının sağlık sigortası meselesi büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. 

Cezaevlerine düşen vatandaşlarımıza, Türk eğiticiler ve din görevlileri göndermeliyiz. 
Vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkede, en azından, yerel yönetimler için, seçme ve seçilme 

hakkına sahip olmalı, Türkiye'deki genel ve yerel seçimler için de konsolosluklarda oy kulla
nabilmelidirler. 

Primlerini ödeyen işçilerimize, kesin dönüş şartı aranmaksızın, ŞKK'dan emekli olma hakkı 
verilmelidir. Kesin dönüş yapanların sigorta primleri, o ülkede kalmamalıdır. Kesin dönüşte, 
bir defaya mahsus ve en az üç yıl satmamak kaydü şartıyla gümrüksüz bir otomobil getirme 
izni verilmelidir. 

Vatandaşlarımız, işçilerimiz, -'KİT'leri, PKK'ya destek veren yabancılara değil, bize satın" 
diyorlar. 

tzin için gidiş ve gelişlerde, ulaşım, sağlık ve gümrük hizmetleri başta olmak üzere, gerekli 
her türlü tedbir alınmalıdır. Seyyar karşılama karavanlanyla, hizmet, anında ayaklarına götü
rülmelidir. ' . - . . • 
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Dış temsilciliklerimizin yapısı, hizmet alanları, görev ve yetkileri yeniden gözden geçiril
melidir. Dış temsilciliklerimizde görevlendirileceklerin, çok iyi eğitimden geçirilmesi ve bir eî-
kitabı hazırlanarak, sıkı bir şekilde, torpilsiz bir sınavdan geçirilerek tespit edilmesi de kanaa
timce şarttır. Bir basit misal vermek istiyorum : Yurt dışındaki vatandaşımız, oturduğu bölge
nin dışındaki bir konsoloslukta vekâlet işlemi yaptıramamaktadır. Türkiye'de bir noterden ve
kâlet alırken, nüfusunun kayıtlı bulunduğu şehirdeki notere mi gönderiyoruz vatandaşımızı? 
Böyle olmadığına göre, orada yaşayan kardeşimiz, hangi konsolosluğa giderse gitsin, vekâlet 
işlemlerini yaptırabilmeli ve diğer hizmetleri alabilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; özetlemeye çalıştığım bu meselelerin halledilebilmesi için, mut
laka, bir dış Türkler bakanlığı kurulmalıdır. 

Yüce Heyetinize, Milliyetçi Çalışma Partisi adına teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyo
rum. (MÇP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Genel görüşme açılmasına ilişkin önerge üzerindeki öngörüşmeler tamam
lanmıştır. 

Genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Genel görüşme açıl
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme açılması kabul edilmiştir. 

Bu, yurt dışında çalışmak zorunda olan insanlarımız için yeni bir umut ışığıdır; hayırlı olsun. 
Genel görüşme günü, Danışma Kurulunca tespit edilecek ve Genel Kurulun onayıaa su

nulacaktır. 
Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 21 Ekim 1992 Çarşamba günü 

saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

' • İCapasııaa Saati : 19.16 

0 ~ 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 1992 yaz döneminde Afyon Köy Hizmetleri ti 

Müdürlüğüne alınan geçici işçilere ilişkin sorusu ve Tarım veKöyişleri Bakanı Necmettin Cev
heri'nin yazılı cevabı (7/278) 

. j 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Dr. Gaffar Yakın 
Afyon 

Afyon Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünün 1992 döneminde yeni işe aldığı geçici işçileri be
lirlemede partizanlık yaptığı iddiaları Afyonlu vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir, iktidar 
ortağı SHP'nin Merkez ilçe Başkanı bile basma yaptığı açıklamalarla yeni işçi alımlarındaki 
kontenjanlardan şikâyetçi olmuştur, 

1. 1992 yaz döneminde Afyon Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünce kaç kişi geçici işçi ola
rak ilk defa işe alınmıştır? 

2. Yeni işe başlatılan işçiler kimlerdir? Doğum yerleri ve daimî adreslerini lütfen tek tek 
belirtiniz? 

3. Yeni işe alınan geçici işçiler bu yıl kaç ay çalışacaklardır? 
4. Yeni işçi alımlarında neden Afyon tş ve tşçi Bulma Kurumundan talep yapılmamıştır? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 16.10.1992 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM 2-85 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 11.9.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/278-2060/10696 

sayılı yazısı. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakm'ın 1992 yaz döneminde Afyon Köy Hizmetleri ti 

Müdürlüğüne alınan geçici işçilere ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Köy Hizmetleri Afyon ti Müdürlüğünde 1992 yılı iş sezonunda yeni işe başlayan geçici 

işçi sayısı 112 olup, bu işçilerin iş akitleri 1.11.1992 tarihinde sona ermektedir. 
Geçici işçi alımlarında tş ve tşçi Bulma Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü ile 28.5.1992 

tarihinde 3 nolu protokol yapılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. ~ 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

2. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yer
leşim birimlerine uçak taarruzu yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/323) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 

1 Eylül 1992 
. Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

21 Temmuz 1992-4 Ağustos 1992 tarihleri arasında, HEP Milletvekili ve Yöneticilerinden 
oluşan bir heyet olarak, Urfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Bitlis, Siirt ve Batman İl, pek 
çok tlçe ve bir kısım köylerinde yaptığımız inceleme gezisinin Hakkâri - Şemdinli durağında; -
ilki 27 Haziran 1992 tarihinde Kırca (Begor) Köyü, Koçyiğit (Kelet) Mezrasına, ikinci, 11 Tem
muz 1992 tarihinde Silo Yaylasına yönelik iki kez uçak taarruzu olduğu yönünde basında yer 
alan haberler üzerine; Başbakanlığa bağlı, Genel Kurmay Başkanlığından yapılan basın açık
lamalarında, özetle "yanlışlık" ve "kayış gevşemesi" neden gösterilerek konuya değinildi. 

Ancak, saldırıya maruz kalanlar, yerel yetkililer, hastane görevlileri ve saldırı sırasında ya
ralananlar; boş kovanlar patlamayan mermi üzerinde dışarıdan yaptığımız gözlem ve dinledi
ğimiz şahısların ifade ettikleri üzere; olayda, yanlışlık ve gevşeme sonucu bomba düşmesi gibi 
bir durum olmadığını, bu nedenle de gerek yapılan açıklamaların, gerekse de açıklamanın ar
dından geçen zaman içinde konuyu gerçek yönleriyle ortaya koyacak ve sonucuna göre, kamu
oyunu bilgilendirecek ve bu doğrultuda sorumluları ortaya çıkaracak ve yargıya sevkedecek bir 
çabanın olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. 

1. Gerçekte her iki kezinde de ortada "yanlışlık" ve "kayış gevşemesi" olmadığı halde, 
Genel Kurmay Başkanlığının böyle açıklamalar yapmasının nedeni nedir? 

2. Aradan geçen süre içinde, Genel Kurmay Başkanlığı saldırı nedenini kesin olarak or
taya koyucu bir araştırma yapmış mıdır? Yapmamışsa neden? Yapmışsa sonuçları nedir? 

3. Her iki seferinde de, askerî birliğe yakın bulunan yerleşim birimlerine, önce keşif ya
pıp sonra sortilerle saldırı düzenlenmiş olmasının nedenleri nelerdir? 

4. Beş kişinin ölümü ile otuz üç kişinin yaralanması en az bir traktör, iki taksinin tahrip 
olmasıyla pek çok büyük ve küçük baş hayvanın ölümüne neden olan, saldırılar nedeniyle do
ğan zararın karşılanması için bu güne kadar neler yapılmıştır? Yapılmamışsa, yapılması düşü
nülüyor mu? Düşünülmüyorsa neden? 

5. Böylesi saldırıların "karanlık" kalması halinde, böyle halkına yönelik politikaların 
"inandırıcı" olabilmesi mümkün mü? 

6. Böylesi bir tutumun "şeffaf" ve "şefkatli" devlet politikasındaki yeri nedir? 
7. Sorumlular ortaya çıkarılıp, yargılanmadığı sürece, gerek Genel Kurmay Başkanlığı

nın ve gerekse Başbakanlığın da sorumlu olacağı bilinmiyor mu? 
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T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 16.10.1992 

Ankara 
Mey. : 0111-1287-92/Gn. P.P.D. (PI. İsth. Ş.) 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Devlet Bakanlığının (Sn. Akın Gönen) 2 Ekim 1992 gün ve B.02.0.006/7/323 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından, verilen Hava Operasyonu hakkındaki 

yazılı soru önergesinin cevabı ektedir. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Savunma Bakanı 

*- Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın Yönelttiği ve Sayın Başbakanın 
Tarafımdan Cevaplandırılmasını Tensip Ettikleri Yazılı Soru önergesine Cevaptır 

1. 27 Haziran 1992*de Hakkâri ili Şemdinli İlçesinin Kırca (Begor) Köyü Koçyiğit (Ke-
let) mezrasına ve 11 Temmuz 1992'de ise Silo Yaylasına yönelik olarak iki kez uçak taarruzu 
olduğu yolundaki iddialar incelenmiştir. 

2. Genelkurmay Başkanlığınca yapılan belirlemelere göre, belirtilen tarihlerde anılan böl
gelere Hava Kuvvetleri Uçakları ile operasyon icra edilmemiştir. 

3. Türkiye Cumhuriyetinin varlığının, devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün te
minatı ve güvencesi olan Silahlı Kuvvetlerimizin kendi vatandaşlarımıza karşı böyle bir ope
rasyonu yapması düşünülemez. Soru önergesinde belirtilen iddiaların yanlış değerlendirmelere 
ve haksız isnatlara dayandığı kanaati hâsıl olmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, Adana Şakirpaşa Havaalanından kalkışı sı
rasında ateş açılan THY uçağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı 
cevabı (7/330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

7.9.1992 
Bahattin Yücel 

İstanbul 

27.8.1992 günü THY'nın TK. 836 Sefer Sayılı Airbus uçağının Adana Şakirpaşa Havaala
nından kalkışı sırasında 6 el ateş edilerek sabote edildiği ve ilgililerin hiç bir ciddî önlem alma
dan kalkışa izin verdikleri ve umursamız bir tavır içinde oldukları basında, TRT'de ve özel 
TV kanallarında yer almaktadır. 
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Soru 1. THY TK. 836 Sayılı Adana - Cidde seferinde mürettebat dışında 104 yolcu ile 
kalkış sırasında yerden açılan ateş sonucu isabet aldığı doğru mudur? 

Soru 2. Kule görevlisine hıiber verilmesine rağmen görevlinin pilota saldırıyı bildirmedi
ği doğru mudur? 

Soru 3. Yukarıdaki iki sorumun cevapları doğru şeklinde ise Ulaştırma Bakanlığı insan' 
hayatı ile alay edercesine ağır görev ihmali gösteren bu görevliler hakkında ne tür işlem yapmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 16.10.1992 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : B.ll.O.HKM.O.OO.Oö.00/525-
136/1027-32707 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 23.9.1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/330-2240/11883 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bahattin YücePin Adana Şakirpaşa Havaalanından kalkışı sı

rasında ateş açılan THY uçağıyla alakalı ilgide kayıtlı yazınız eki yazılı soru önergesi incelen
miş, görüşlerimiz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. THY TK. 836 Sayılı Adana - Cidde seferinde mürettebat dışında 104 yolcu ile 
kalkış sırasında yerden açılan ateş sonucu isabet aldığı doğru mudur? 

Cevarî 1. THY'nın TK-836 Sayılı Adana - Cidde seferini yapan Airbustipi uçağına 
27.8.1992 günü kalkıştan hemen sonra ateş açıldığı ve uçağın isabet aldığı doğrudur. 

Mürettebat tarafından fark edilmesine imkân bulunmayan ve uçuş süresince de olağanüs
tü herhangi bir komplikasyona yol açmayan bu husus, uçağın Cidde'ye inmesinden sonra ya
pılan yer kontrolünde uçak gövdesinin muhtelif kısımlarında yer alan ve kurşun deliğine ben
zeyen (6) adet hasarın tespit edilmesiyle anlaşılmıştır. 

Hasarlı bölgeleri Cidde'de geçici olarak tamir edildikten sonra 28.8.1992 günü İstanbul'
daki ana bakım üssüne dönen uçak, burada standratlara uygun olarak onarılmış ve 29.8.1992 
günü sefere verilmiştir. 

Soru 2 - 3 . Kule görevlisine haber verilmesine rağmen görevlinin pilota saldırıyı bildir
mediği doğru mudur? 

Yukarıdaki iki sorumun cevapları doğru şekilde ise Ulaştırma Bakanlığı insan hayatı ile 
alay edercesine ağır görev ihmali gösteren bu görevliler hakkında ne tür işlem yapılmıştır? 

Cevap 2 - 3. Uçağın kalkığından bir süre sonra THY teknisyenliği uçağın pilotlarını ve 
kule görevlisini ayrı ayrı arayarak duydukları silahla tarama sesinin duyulup, duyulmadığını 
sormuştur. . 

Kule görevlisi silah sesini duymadığını pilotlarında kendisine bir şey söylemediğini ifade 
etmiş, ayrıca pilotlarda bir şey duymadıklarını belirtmişlerdir. 
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Kule görevlisi teknisyenlikle konuşmasını müteakip polisle temasa geçmişse de, polisçe olayı 
doğrular nitelikte bir açıklama yapılmamıştır. 

Kule görevlisine resmî ve doğrulanır nitelikte bir bilgi verilmediği için ise görevlinin bunu 
pilotlara aktarması mümkün bulunmamaktadır. 

Uçağa ateş edildiği yönünde THY teknisyenliğinden alınan ilk bilgilere istinaden durum 
Nöbetçi Meydan Amirince emniyete intikal ettirilmiştir. 

Emniyet Müdürü ve ekibi meydana gelerek ilk incelemeyi yapmışlar, ancak duyulan silah 
seslerinin havaalanı civarından mı yoksa havaalanının meskun mahaller içinde bulunması ne
deniyle mahallelerden mi geldiği konusu tam tespit edilememiştir. 

Ancak, uçağın 28.8.1992 günü Cidde'de yapılan muayenesinde ve aynı gün Emniyetin Adana 
05 pisti istilcametinde DSİ köprüsü üzerinde boş kovanlar tespit edilmesi sonucu uçağın yerden 
açılan ateş sonucu isabet aldığı konusu kesinlik kazanmıştır. 

Yukarıda açıklandığı üzere, belirtilen olayda görevleriyle ilgili oluşan bir fiil meydana gel
memesi nedeniyle kule görevlileri hakkında bir işlem yapılması söz konusu olmamıştır. 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Uşak - Uy aslı Belde yolunun ne zaman asfalt
lanacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri*nin yazılı cevabı 
(7/349) 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasının, teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 

Uşak iline bağlı Beldeler arasında yolu tamamlanmamış tek Belde olan tlyaslı Beldesinin 
12 Km. lik yolu ne zaman asfaltlanacaktır? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 16.10.1992 

Sayı : ÖKM. 2-872 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 25.9.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/349-2322/12251 

sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Uşak - tlyaslı Belde yolunun ve zaman 

asfaltlanacağı" hakkındaki yazılı soru Önergesi incelenmiştir. 
Uşak ili, tlyaslı Beldesini îzmir asfaltına (Devlet,yoluna) bağlayan 12 Km. lik yolun as

faltlanmasının bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında yer almasına çalışılacaktır. 
Arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

5. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu 'mm, Giresun İline bağlı Espiye, Yağlıdere, Akpı-
nar köy grup yoluna ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı 
cevabı (7/364) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Giresun ilimize bağlı ve ekte fotokopisini sunduğum 29 muhtarımızın; 1 Belediye Başkanı 
ve 2 ti Genel Meclisi Üyemizin imza ve mühürlerini içeren ve tarafıma intikal ettirdikleri 27.9.1992 
tarihli yazılı, taleplerinde : 

Giresun tüne bağlı Espiye, Yağlıdere, Akpınar Köy Grup Yolunun 50 km. uzunluğunda 
olduğu; bu yoldan yaz mevsiminde 50 bini aşkın insanın yararlanarak yaylalara ulaşmak zo
runda oldukları ve bu yoldan Yağlıdere ilçesine bağlı 22 köy; Alucra ilçesine bağlı 3 köy; Keşap 
ilçesine bağlı 1 köy ile Tirebolu, Eynesil ilçelerine bağlı olmak üzere yaklaşık 50 köyün yarar
landığı belirtilmektedir. Ancak bu yol elverişsiz hava koşullarının da etkisiyle heyelan ve dere 
alması nedeniyle ulaşıma kapanmaktadır. Yağlıdere ilçesinden itibaren yolun 10 km'lik kısmı 
ulaşıma elverişli hale getirilmiş, fakat kalan 40 km'lik kısım hâlâ yağış ve doğal afetlerden et
kilenmektedir. Buna göre ; 

1. 40 km'lik yol ile ilgili etüd ve proje çalışmalarını ne zaman başlatacaksınız? 
2. Ulaşım için ayrıca bir çalışma yapılacak mı? 
3. Bu yol, Yapım Programına alındı mı, alınmadı ise almayı düşünüyor musunuz? 
4. Yoğun bir nüfusun geçimini sağladığı bu Grup Yolunun, insanımıza faydalı olduğu 

görüşünü paylaşıyor musunuz? 
5. Bu yolun yapılmayıp ihmal edilişi siyasî bir cezanın sonucu mudur? 
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RooİB) 2AİMOÖLU 

ANAVATAN PARTİSİ 

GİRESUN MİLLEÎYEKÎIİ 

A N K A R A 

E ' s 5 p i y c - * D ğ İ ı d e r e - A k p i n o r Köy Grup y o l u } Y a ğ l ı d e r e İ l c e s i n e b a ğ l ı ( 2 2 ) k ö y , 
A l u c r a İ l ç e s i n e b a ğ l ı ( 3 ) k ö y , Keşap İ l c e s i n e b a ğ l ı ( 1 ) köy i l e E y n e s i l . T r i b e l u , 
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T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 16.10.1992 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM. 2-875 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 28.9.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lO.OÖ.02-7/364-2365/12405 

sayılı yazısı. 
Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun Giresun İli, Espiye İlçesi Yağlıdere - Akpmar 

grup köyyolu hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Yağlıdere - Üçtepe - Akpınar grup köyyolu Orman Yolları yol şebeke planında 001 kont
rol kesim noîu orman yolu olarak yer almaktadır. Aynı zamanda 26 köye hizmet veren bir grup 
yoludur. Etüd-Proje çalışmaları Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1979-1980 yılla
rında yapılarak A tipi orman yolu olarak projelendirilmiştir. Bu proje doğrultusunda grup yo
lunda 1985 yılına kadar Orman İdaresi tarafından onarım çalışmaları devam etmekte iken 1985 
yılında grup yolunda yol çalışmaları Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Prog
ram doğrultusunda 1985 yılından 1992 yılına kadar da grup yolunda çalışmalar Köy Hizmetle
ri Giresun ÎI Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 

2. Grup köyyolu ulaşıma 30.7.1992 tarihinde kapanmış ve 15.8.1992 tarihinde tekrar ula
şıma açılmıştır. 

3. Grup köyyolu 1992 yılı köyyolları onarım ağında yer almakta olup, ayrıca 1993 yılı 
köyyolları devam eden onarım programında da yer verilecektir. 

4. Grup köyyollarında yol onarım çalışmalarına 1.1.1992 tarihinde başlanarak çalışma
lara halen devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

6. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Aydın İli Germencik İlçesi Belediyesince 1987 
yılında "Etil Alkol Fabrikası" kurulması kaydıyla TARİŞ Genel Müdürlüğüne verilen arsaya 
ve fabrikanın ne zaman kurulacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Tahir 
Köse'nin yazılı cevabı (7/390) 

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

sını talep etmekteyim. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

1.10.1992 
Musa Demirci 

Sivas 

Aydın İli Germencik İlçesi Belediyesince 1987 yılında, Tariş Genel Müdürlüğüne "Etil Al
kol Fabrikası" kurulması kayıt ve şartıyla sembolik bir değerden, 30 500 m2 arsa tahsis etmiş
tir. Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen bu konuda hiçbir müspet çalışma yapılmadığı 
gibi bu yatırımın Akhisar İlçesine kaydırılacağı söylenmektedir. Halbuki Etil Alkolün ham
maddesi olan incir Germencik'te, çok bol yetişmekte ve yukarıda da arz edildiği gibi kurula
cak fabrikanın arsası da hazırdır. Bu durum karşısında : 

<r 
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Sorular : ' • • • ' 
1. TARlŞ Genel Müdürlüğü bölgede gerçekten bir Etil Alkol Fabrikası kuracak mı, kur

mayacak mı? 
2. TARİŞ şayet bölgede Etil Alkol Fabrikası kuracaksa bu fabrikayı nerede kuracaktır? 
3. Bu Etil Alkol Fabrikasının kuruluşunun bu kadar geciktirilmesinin sebebi nedir? 
4. İktidarınız tarafından devamlı surette Deyîstte devamlılık esastır prensibi vurgulan

maktadır. Bu söz ve prensip doğrudur. TARİŞ, bu fabrikayı Germencik'te kuracağını vaat ve 
taahhüt ederek 30 500 m2'lik arsayı Germencik Belediyesinden ucuz fiyatla almıştır. Burada 
Devlette devamlılık ilkesi neden uygulanmamaktadır? 

5. Şartlı olarak verilen arsanın durumu ne olacaktır? 
6. Acaba bu fabrikanın Germencik'e yapılmamasında siyasî mülahazalar ve partizanlık 

mı güdülmektedir? 

' T.C. . 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 19.10.1992 

Basın ve Halkla' İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B 140 BHl 01-179 v 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8.10.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/390-2469/12784 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Aydın İli Germencik İlçesi Belediyesince 1987 yılın

da "Eti! Alkol Fabrikası" kurulması kaydıyla TARİŞ Genel Müdürlüğüne verilen arsaya ve 
fabrikanın ne zaman kurulacağına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim ediimiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Sorular : 
Aydın İli Germencik İlçesi Belediyesince 1987 yılında, TARİŞ Gene! Müdürlüğüne "Etil 

Alkol Fabrikası" kurulması kayıt ve şartıyla sembolik bir değerden 30 500 m* arsa tahsis et
miştir. Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen bu konuda hiçbir müspet çalışma yapılma
dığı gibi bu yatırımın Akhisar İlçesine kaydırılacağı'söylenmektedir. Halbuki Etil Alkolün ham
maddesi olan incir Germencik'te çok bol yetişmekte ve yukarıda da arz edildiği gibi kurulacak 
fabrikanın arsast da hazırdır. Bu durum karşısında; 

1. TARİŞ'Genel Müdürlüğü bölgede gerçekten bir Etil Alkol Fabrikası kuracak mı, kur
mayacak mı? 

2. TARİŞ şayet bölgede Etil Alkol Fabrikası kuracaksa bu fabrikayı nerede kuracaktır? 
3. Bu Etii Alkol Fabrikasının kuruluşunun bu kadar geciktirilmesinin sebebi nedir? 
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4. İktidarınız tarafından devamlı surette devlette devamlılık esastır prensibi vurgulan
maktadır, bu söz ve prensip doğrudur. TARÎŞ bu fabrikayı Germencik'te kuracağım vaat ve 
taahhüt ederek 30 500 m2'lik arsayı Germencik Belediyesinden ucuz fiyatla almıştır. Burada 
devlette devamlılık ilkesi neden uygulanmamaktadır? 

5. Şartlı olarak verilen arsanın durumu ne olacaktır? 
6. Acaba bu fabrikanın Germencik'e yapılmamasında siyasî mülâhazalar ve partizanlık 

mi güdülmektedir? x 

Cevaplarımız : 
1, 2, 3. TARÎŞ încir Birliğinin izmir'de kurulu Alkol Fabrikasının Germencik'e nakli

nin sağlanması için çalışmalar yapılmış, bu amaçla 3.11.1987 tarihinde Germencik Belediyesin
den 30 062 000 lira bedelle 30 062 m2 arazi satın alınmıştır. 

Ancak, daha sonra bu konuda yapılması düşünülen yatırımın rantabl ve uzun vadeli hiz
met verebilecek nitelikte olup olmayacağının tespiti için yaptırılan fizibilite incelemesi sonucunda; 

— Son yıllarda, bölgedeki kuru incir üretim alanlarının azaldığının ve buna bağlı olarak 
alkol üretiminde hammadde olarak kullanılan hurda incir üretiminde de azalma olabileceği
nin belirlendiği, 

— Bu durum nedeniyle, Germencik'te kurulması düşünülen fabrikanın tam kapasite ile 
çalıştırılamıyacağı ve kârlı bir yatırım olarak değerlendirilemiyeceği, 

— Dolayısıyla, anılan fabrikanın Germencik'e nakledilmesi yerine, hammaddesi hurda incir 
ve ikame hammaddesi kuru üzüm ile yaş üzüme dayalı, günün teknolojisine uygun modern 
bir fabrika kurulmasının daha ekonomik olacağı, 

— Yer seçiminin de bu esasa göre tespit edilmesi gerektiği, görüşüne ulaşılmıştır. 
TARtŞ Genel Müdürlüğünce bu konuda başlatılan araştırmalara devam edilmektedir. 
4, 5, 6. Birliklerin yatırım faaliyetlerinin Bakanlığımızca değerlendirilmesi sırasında; malî 

imkânlarının yeterli olup olmadığı yatırımın ihtiyaca uygunluğu ve kârlılığı öncelikle araştırıl
makta, bu yönlerden olumlu bir sonuca ulaşılması halinde yatırımlara izin verilebilmektedir. 

Bu nedenle, sözü geçen fabrika konusundaki işlemler de, tamamen ekonomik değerlen
dirmelere göre yürütülmektedir. 

Halen, yapılmakta olan çalışmalar sonuçlanmadığından, satın alınan arazi ile ilgili ola
rak bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

— 320 — 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRUŞMELER 
_; __ . , , 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

4. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

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

7. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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

10. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün için
de bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 
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11. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malı, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) 

12. — tzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, tzmir tlinin sorunlarını te
spit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

13. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

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

15. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

16. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

17. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

18. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 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 açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

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

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

21. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 
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22. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) < 

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

24. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

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

26. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

27. —Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

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

30. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

31. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

E 



5 . r 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

32, — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

33, _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

34, •— Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

35, _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

36 — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 

. araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 
37. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 

işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

38. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespft etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün .102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

40. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) , 

41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 

- bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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42. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

43. __ Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

44. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

45. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

47. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularım tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

48. —- Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslannı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

49. — Trabzon Milletvekili Keıftalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Kapısı
nın açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî ve sosyal 
olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/55) 

50. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

51. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uvarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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52. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

53. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

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

55. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

58. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

59. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

60. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

S 
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61. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

62. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etjmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

63. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

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

65. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

66. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

67. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpâ-
zan Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

68. -— İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

u 
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1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir 
bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

*2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddia
sına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

*5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada önce
likli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/85) 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*8. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Baş
kanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/99) 

*9. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı personeli
nin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

*10. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

•11. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

•12. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

13. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede 
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/113) 

14. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

15. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

16. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve ta
pu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*17. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahalarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 
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18. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı ma
halleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/132) 

19. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

20.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

21. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat 
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

*22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

*23. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan "Was-
hington'da Denıirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/139) 

*24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahkemele
rinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/142) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve tskâ/ı Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesis
leri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

30. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un* istanbul ili Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

*31. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolları
nın yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/153) 

32. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip veril
meyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 
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*33. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, Ara- -
lık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağ
lanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

35. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri 
İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanma
sının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 

36. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Ka- . 
nun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

*37. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin ha
yalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/161) 

38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hüküm
lerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

*39. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

40. —- İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜG-
SAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

41. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

*42. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

*43. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

44. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

45. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün 
bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

46. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Ericek ve 
Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

47. — İzmir Milletvekili İlhan Kayâ'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

48. — İzmir Milletvekili İlhan Kayâ'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınma
ları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılmadıkları id
diasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/178) 

— ___•_ 
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49. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Belediyesin
de yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) 

50. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

51. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

*52.— Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aks.oy'un, Davos programının organizatörü 
ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/183) 

53. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden Lüb
nan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
gesiv(6/185) 

54. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

55. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

56. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresine hafif yapı 
malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/189) 

*57. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

58, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük gaze
telerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/191) 

*59. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Havaala
nı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

*60. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanının ba
zı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

61. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine 
gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

62. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, il Çevre Koruma Vakıfları
na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

63. — Ankara Milletvekili Baki Tüğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden 
bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/197) 
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64. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağla
nan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

66. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve 
Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

68. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri tline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

70. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

71.-— İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

72. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) 

73. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pira
ziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/209) 

74. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

75. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

76. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

77. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

78. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/214) 

79. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/215* 
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80. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

81. —Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vak
fı (SlSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

82. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

83. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

84. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Es
kişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

85. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

86. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/222) 

87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde yetiş
tirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

88. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze ve 
meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

90. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

91. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çev
re köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/227) 

92. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

93. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hastanesi ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/229) 

94. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir * Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

14 
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95. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/231) 

96. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sanveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

97. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANlAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

98. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Kara
man - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/235) . 

99. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin. Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

100. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

101. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

102. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

103. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin reklam 
vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

104. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandık
ları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

105. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Kö
yünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/242) . 

106. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

107. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

108. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 
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109.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

110. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

111. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak or
dudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/247) 

112. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

113.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı kara-
kollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/251) 

114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 

116. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

117. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de yapıldı
ğı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/256) 

118. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

119. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

120. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köprü-
üstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

121. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin neden
lerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

122. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki 
bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

123. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi in
diriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/262) 
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124. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

125. — İstanbul Milletvekili Sabrı Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan As
falt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

126. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

127. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Başbakanlık danışmanlarından 
birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/266) 

128. — Ankara MiIIetvekiIi.HaliI Şıvgm'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçak
çı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/267) 

129. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı 
iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

130. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

131. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

132. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

133. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) ' •' 

134. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri 
ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

135. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

136. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

137. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

138. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 
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139. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz ola
rak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/277) 

140. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

141. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün gö
revinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

142. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan 
"Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/280) 

143. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

145. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ye şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) . 

146. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. has
tanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/285) 

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'Ierin 
çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/286) 

149. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü "nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

150. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yardım 
ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288) 

151. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

152. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 
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153. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

154. _ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

155. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

156. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

157. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

158.— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'tn, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

159. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

160. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

161. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

162. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

163. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflanna ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

164. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 

165. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflanna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

166. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 
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167. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

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

169. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

170. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, idil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

171. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas iline Ankara ve istanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

172. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

173. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

174. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

175. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

176. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

177. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

179. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline 
dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/319) 

180. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

181. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

182. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, istanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

20 
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183. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Simav ilçesi imam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) 

184. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında 
bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/324) 

185. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

186. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

187. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

189. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/330) 

190. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

191. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

192. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

193. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tu
tumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/336) 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

195. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

196. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine kaüldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 
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197. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

198. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydali'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

199. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa tünde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (6/482) (1) 

200. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

201. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

202. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

203. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

204. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

205. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

206. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

207. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

208. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

209. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/352) 

210. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

211. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

212. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

213.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

22 
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214. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

215. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

216. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

217. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

218. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

219. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

220. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

221. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/365) " 

222. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

223. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/3.67) 

224. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

225. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Ban
kası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/369) 

226. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/370) 

227. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 
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228. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

229. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

230. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

232. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

233. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) ' 

235. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

236. —Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

237. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

238. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

239. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

240. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

241. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/385) 

242. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 
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243. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

244. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

245. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

246. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

247. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta tline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

248. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

249. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

250. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

251. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

252. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

253. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) -

254. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

255. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

256. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

257. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

258. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

259. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

260. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 
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261. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

262. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

263. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

264. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

265. — Van Milletvekili FethuIIah Erbaş'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

266. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

267. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

268. — Kütahya Milletvekili Ahmet Perin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

269. — içel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

270. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

271. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VÎP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

272. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GÎMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

273. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

274. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

275. —İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

276. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'yeTürk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 
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277. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

278. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

279. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

280. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

281. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
"durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

282. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

283. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

284. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

285. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

286. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

287. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

288. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

289. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İmam - Hatip okullarına ve yük
seköğretim için yurt dışına giden öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/435) 

290. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

291. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kop Dağında bulunan Krom madeni 
hakkında ne düşünüldüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/437) 

292. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 
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293. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

294. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

295. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

296. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) • , -

297. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

298. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

299. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

300. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

301. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

302. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami Sosyal'm ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) ' 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

• 4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
rihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

X 8. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

9. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tari
hi : 30.6.1992) 

10. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
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XII. — işletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 12. — Hizmet ilişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 13. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına ilişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 14. •— Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve istihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine ilişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 15. — Sanayi işyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi ; 26.5.1992) 

X 16. — insan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi: 26.5.1992) 

X 17. -—Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

18. —- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili 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 Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

19. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

20. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 
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21. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 22. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

23. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili. Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

24. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

25. —Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line 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 Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

26. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 27. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağılma tarihi : 21.2.1992) 

30. — îzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

31. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 34. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik, ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

35. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

36. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) , 

37. —Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

38. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

39. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

32 
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41. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

42. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

43. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 44. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar^ 
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları-raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm-, 
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. Iu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 53. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

54. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : İ03) (Da&ıma tarihi : 1.6.1992) 

55..— Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

56. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 57.— Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 62. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in* 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

67. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

68. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

69. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

71. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

72. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 
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X 73. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 74. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına îlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

75. —- 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik ilişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 81. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.İ992) 

82. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 83.— Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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84. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992) 

85. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 86. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 87. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 88. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 89. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı: 171) (Da
ğıtma tarihi : 28.9.1992) 

90. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

91. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

92 İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

93. — 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 Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

94. _ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 
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95, _ Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

96. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436)(Ş. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 


