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

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

4. — tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 
439) 

o 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

İçişleri Bakam İsmet Sezgin, gazeteci - yazar Uğur Mumcu'nun menfur bir suikast netice
sinde öldürülmesiyle ilgili gündem dışı bir açıklamada bulundu. 

SHP İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, ANAP Manisa Milletvekili Ekrem Pakde-
mirli, DYP Erzurum Milletvekili İsmail Köse, CHP Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 
RP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk de, aynı konuda, grupları adına görüşlerini belirttiler. 

Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, gazeteci - yazar Uğur Mumcu'nun katliyle ilgili gün
dem dışı, konuşmasına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, 

Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Bayburt'un Üzengili Köyünde meydana gelen ve 58 
vatandaşımızın ölümüne neden olan çığ felaketine ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, 

Cevap verdiler. 

Başkanlıkça, bağımsız milletvekillerine düşen, Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Ko
misyonlarında Ter, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda 2'şer üyelik için aday olmak 
isteyen bağımsız milletvekillerinin Başkanlığa başvurularıyla ilgili duyuruda bulunuldu. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan : 
Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı 

Hüsamettin Cindoruk'un vekalet edeceğine; 
Devlet Bakanı Akın Gönen'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet'Bakanı Şerif 

Ercan'ın, 
Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Ba

kanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek olan Ta

rım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
na Orman Bakanı Vefa Tanır'm, 
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Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralya-
Iı'nın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğ-
lu'nun, 

İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin, 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun, Sayıştay Başkanlığı 

1991 malî yılı kesinhesaplarına ilişkin raporu (5/8), (S. Sayısı : 216) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 30 arkadışının, son Irak bunalımında Anayasayı ihlal 
ederek Türkiye'yi savaşa taraf haline getirdikleri ve gerçekleri TBMM ve kamuoyundan gizle
dikleri, . - • ' * ' 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu âdına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. UIuç 
Gürkan'ın, müttefik ülkelerin Kuzey Irak'a yaptığı müdahalede İncirlik Üssünün kullanılma
sına göz yumarak Anayasaya aykırı hareket ettikleri, 

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'-
ün, TBMM kararına aykırı bir şekilde Çekiç Güç'e mensup uçakların Irak'ı bombalamalarına 
göz yumarak millî menfaatlerimize zarar verdikleri, 

İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkında gensoru 
açılmasına ilişkin önergeleri (11/14), (11/15), (11/16) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

önergelerin, gündemin özel gündemde yer alacak işler kısmında yer almasına ve Anaya
sanın 99 uncu maddesi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı huusundaki öngörüşmelerinin 
Genel Kurulun 2.2.1993 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; 

26.1.1993 Salı günü görüşmeleri yapılacak olan (9/13) Esas Numaralı Meclis soruşturması 
üzerinde, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral'a savunma sadedinde verilecek söz süresi
nin 20 dakika olmasına; ' 

19.1.1993 tarihli 56 ncı Birleşimde alınan karar gereğince, 2.2.1993 Salı günü görüşülecek 
olan (10/38), (10/43), (10/44) ve (10/46) Esas Numaralı Meclis araştırması önergelerinin gö
rüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına, 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini ve geçmişte
ki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak (10/86), 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 19 arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini ve Güneydo
ğu Anadolu'daki faili meçhul diğer cinayetleri açıklığa kavuşturmak, emniyet güçlerine yar
dımcı olmak ve olayların nedenlerini ortaya koymak (10/87), 

Amacıyla, birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; ' ' 

Meclis araştırması önergelerinin gündemde yerini alacağı, öngörüşmelerinin, sırasında ya
pılacağı açıklandı. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Japonya Parİamentolararası Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin, Başkanlık, 

Komisyonun görev süresinin 28.1.1993 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına ilişkin 
9/11 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığı ve 

Başbakan Süleyman Demirel'in, 24-29 Ocak 1993 tarihleri arasında Kuveyt, Suudî Ara
bistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine yapacağı resmî ziyarete Elazığ Milletve
kili Ali Rıza Septioğlu'nun da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık, 

Tezkereleri kabul edildi. 

TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan ve DYP Grubuna düşen Kâtip Üyeliğe, Gru
bunca aday gösterilen İzmir Milletvekili Işılay, Saygın seçildi. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası ile ortaya çıkan rad
yoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda bulunarak toplumun ge
nel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddeleri
ne uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral, 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek bazı 
çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti zarara uğratarak gö
revlerini kötüye kullandıktan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse, 

Haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergelerin (9/13), (9/14) yapılan gö
rüşmelerden sonra kabul edilmedikleri açıklandı. 

Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in, şahsına sataşmada bu
lunması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

27 Ocak 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.36'da son verildi. 
Fehmi Işıklar 
Başkanvekili '. 

Halil İbrahim Artvinli Feridun Pehlivan 
Kocaeli Bursa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
27 . 1 . 1993 Çarşamba 

Teklifler 
1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 8 arkadaşının 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı 

Pasaport Kanununun 5 inci maddesine üç fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/583) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1993) 
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2. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 15 arkadaşının, 633 sayılı Diyanet işleri Baş
kanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna iki madde eklenmesine ve bir maddenin 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun teklifi (2/584) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının; 3.4.1930 tarih ve 1580 
sayılı Belediye Kanununa bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi (2/585) (içişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.199,3) 

4.— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 14 arkadaşının 17 Şubat 1926 ta-
1 rih ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 538 inci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun teklifi (2/586) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 
5.— Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 arkadaşının, Er Kazanından iaşe Edileceklere 

ilişkin Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/587) (Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

6. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 arkadaşının; Yüksek Öğretim Personel, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/588) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

7. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 arkadaşının; 28.5.1988 tarih ve 3466 sayılı 
Uzman Jandarma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesina dair kanun teklifi (2/589) 
(içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

8. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve 44 arkadaşının; Talih Oyunları Kanun Teklifi 
(2/590) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 10.6.1949 tarih ve 5442 Sayılı iller idaresi 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/591) (Anayasa ve içiş
leri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1993) 

10. —- Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 
Geçici 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/592) (Plan ve Bütçe 

. Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1993) 
.11. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 536 ve 537 

nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/593) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.1.1993) 

12. — Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk'ün 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu
nun 40 inci maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/594) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1993) 

13. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan ya
pılacak tahsislerin önceliği hakkında kanun teklifi (2/595) (Çevre ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1993) 

Tezkere 
1. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/796) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1993) 
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Rapor tar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/299) (S. 
Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) (GÜNDEME) 

2. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine 
Dair ICanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) (GÜNDEME) 

3. — 3146 sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238),(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) (GÜN-
DEME) 

4. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanu
nunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/460) 
(S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) (GÜNDEME) 

5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev 
ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

6. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanununun Bir 
Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) (S. Sayısı: 
242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) (GÜNDEME) 

7. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldıran Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
(GÜNDEME) 

8. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu, (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
(GÜNDEME) 

9 .— Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Ge
ri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıt
ma tarihi : 26.1.1993) (GÜNDEME) 

SözJü Soru önergeleri 

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/590) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1993) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, reklam ve ağır
lama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.1.1993) 
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3. — istanbul Milletvekili Haüt Dumankaya'nın, istanbul'un bazı bölgelerinde tahrip edilen 
orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/592) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

4.— Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin uygu
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.1.1993) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Zonguldak, Gökçebey - Hacımusa bölgesinde 

belediye kurulmasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/748) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 15.1.1993) 

2. —Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, Tokat çevre yolunun 1993 yılı programına alı
nıp alınmadığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/749) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.1.1993) 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet özdemir'in, yapımı tamamlanan Tokat Havaalanının ne 
zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/750) (Başkan
lığa geliş tarihi : 15.1.1993) 

4. — Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, Tokat'ın Erbaa ilçesi Karakaya Beldesine ya
tılı ilköğretim Bölge Okulu yaptırmak kaydı ile bağışlanan arsaya ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/751) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1993) 

5. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Şırnak - Güçlükonak ilçesi Koçyurdu Köyünün 
etrafına Jandarma Karakolunca mayın döşendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/752) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1993) 

6. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, Doğu Karadeniz sahil kesimini Ünye üze
rinden iç bölgeye bağlayacak olan yolun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/753) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1993) 

7. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/754) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1993) 

8. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Mardin - Merkeze bağlı Ovalı ve Zeytinli köylerinde 
köylülerin zorla korucu yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/755) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1993) 

9. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Mersin'de gözaltına alınan bir şahısla ilgili ola
rak ileri sürülen iddialara ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/756) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.1.1993) 

10. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, kamu, kurum ve kuruluşlarında ça
lışan özürlülere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/757) (Başkanlığa geliş tari
hi : 19.1.1993) 

11. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 1475 sayılı Kanunun öngördüğü özürlü 
ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenli Bakanından yazılı soru önergesi (7/758) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1993) 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın 21 Ekim 1991'den bu yana Ziraat Bankasından 
100 milyonun üzerinde kredi kullanan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/759) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1993) 
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13. —'İzmir Milletvekili Timur Demir'in, Devlet Bütçesinin sektörler itibariyle dağılımı
na ilişin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/760) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 20.1.1993) 

14. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, hayvancılığı teşvik için verilen kredilere iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/761) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1993) 

15. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, il merkezlerindeki pancar üreticilerine nakli
ye parası ödenmemesinin nedenlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/762) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

16. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batı ülkelerinin diplomatik temsilcilikle
rinin çevresinde "tercüme bürosu" adı altında faaliyet gösteren kişilere ilişkin Dışişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/763) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

17. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Samsun - Çarşamba Halk Eğitim Merke
zi Müdürlüğünce öğreticilerden para toplandığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/764) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

18. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batı ülkelerinin diplomatik temsilcilikle
rinin çevresinde "tercüme bürosu" adı altında faaliyet gösteren kişilere ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/765) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Bakanlığın 27.10.1988 tarih ve 243493 
Sayılı Genelgelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/766) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.1.1993) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim kurumların
da kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/767) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, 7/13269 Sayıu Nüfus Hizmetleri
ne Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/768) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

22. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından mezun 
olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/769) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

23. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul'daki çöplüklerin rehabilitasyon 
projelerine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/770) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1993) 

24. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, paralı yollarda ve köprülerde rüşvet alın
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/771) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 20.1.1993) 

25. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, işkenceye karşı imzalanan iki sözleşme
nin uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/772) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1993) 

26. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bakanlıklar ve kuruluşlar bâzında yapı
lan atamalara ilişin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1993) 
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27. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul'da çalışmalarını sürdüren orman 
tahdit komisyonlarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/774) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.1.1993) 

28. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Türkiye'ye bazı ülkelerden kaçak olarak 
kesici takım uçları geldiği iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/775) (Başkanlığa geliş tarihi : 204.1993) 

29. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, elektronik ve beyaz eşya kaçakçılığında 
artışlar gözlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/776) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.1.1993) 

30. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/777) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

31. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, yapımı tamamlanan Aydın Devlet Hasta
nesinin açılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/778) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

32. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Emlak Bankası Genel Müdürlüğünce alı
nan otomobile ilişkin Başbakanan yazılı soru önergesi (7/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1993) 

33. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, köprü ve otoyollardaki gişelerde yolsuz
luk yapıldığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/780) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

34.— Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde Devlete ait 
araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakanan yazılı soru önergesi (7/781) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

35. •— Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde loj
manını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakanan yazılı soru önergesi (7/782) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1993) 

36. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alinak'ın, Şırnak'ta güvenlik güçlerince gözaltına alın
dıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir şahsa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/783) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1993) 

37. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, yeniden yapılmak üzere 1986 yılında yıkı
lan Tokyo Camii'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.1.1993) . -

38. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına dair 
bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/785) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.1.1993) 

39. — İstanbul Milletvekii Halit Dumankaya'nın, Başbakanlık Konutuna ait telefon nu
maralarının değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/786) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 21.1.1993) 

40. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ulaştırma Bakanının davetsiz gittiği Deniz 
Ticaret Odasının bir toplantısında tartaklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
((7/787) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1993) 
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41.— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, dış ticaret rejimini düzenleyen 32 sayılı 
Karara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/788) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1993) 

42. — tzmir Milletvekili Timur Demir'in, işçilere dağıtılmak üzere İzmir'de bazı ilçe bele
diyelerine gönderilen ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/789) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1993) 

43. — tzmir Milletvekili Timur Demir'in, tzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan sendi
kalı işçilere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/790) (Başkanlığa çeliş tarihi : 21.1.1993) • 

44. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı belediyelerin kurduğu radyo ve tele
vizyon istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önîrgesi (7/791) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.1.1993) 

45. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Muğla'nın Marmaris İlçesinde sağnak yağmu
run neden olduğu zararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/792) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.1.1993) 

46. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, rotasyona tabi tutulan öğretmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/793) (Başkalığa geliş tarihi : 21.1.1993) 

47. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Türk Cumhuriye lerine Eximbank kanalıyla sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/794) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.1.1993) 

48. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, teşvikli özel sektör yatırımlarına ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/795) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1993) 

49. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Olağanüstü Hal Bölgesi için tahsis edilen kadro
lardan Bitlis İline verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/796) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.1.1993) 

50. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Erzincan Sümer Dokuma Fabrikasına ait iplik 
makinelerinin Denizli'ye gönderildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/797) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1993) 

51. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, öğretmen olmayan bir görevlinin çocuğunun İs
tanbul Lisesine alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/798) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1993) 

52. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kadrolara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1993) 

53. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden öğretmen 
Olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/800) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1993) 

54. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında hüküme
tin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru Önergesi (7/801) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Feridun Pehlivan (Bursa), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

0 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, belediyelerde çalışan işçilerin alacaklarına ilişkin 

gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, üç sayın milletvekili arkadaşıma gündem dışı 

söz vereceğim. 

ilk sözü, işçi alacakları konusuyla ilgili olarak, İstanbul Milletvekili Sayın Emin Kul'a ve
riyorum. 

Buyurun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı söz verdiğim arkadaşlarımdan, süreye uymalarını rica 

ediyorum. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle, 43 ilde çalışan belediye işçilerimizin alacak

larını bilgilerinize sunarak, topyekûn işçi alacakları konusunda görüşlerimi arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Gündem dışı konuşma talebimizi is'af ettikleri için değerli Başkana teşekkürlerimi arz 
ediyorum. 

Gerek toplu sözleşmelerden, gerek Tasarrufu Teşvik Fonu gibi, vergi iadeleri gibi zorunlu 
kanunî ödemelerden, gerekse sosyal yardımlar, ikramiyeler ve fazla mesailer gibi, bir kısmı bil
fiil yapılan çalışmalar karşılığı, bir kısmı ise yasalara ve toplu sözleşmelere uygun olarak öden
mesi lazım gelen işçi ücretleri, maalesef, uzun bir süreden beri ödenmemektedir. Hatta, nor
mal aylık ücretler veya günlük ücretler dahi, uzun bir süreden beri, belediyelerimizin önemli 
bir kısmında, ödenmem eye devam etmektedir. . 
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Şu kadarına işaret etmek isterim ki, kadrolu olarak devamlı ve sürekli şekilde çalıştığı hal
de, 6 aydan 22 aya kadar varan fiilî çalışmalarının karşılığını alamayan işçilerimiz mevcuttur. 
Bugüne kadar biriken işçi alacaklarının toplam tutarı çok önemli bir meblağa ulaşmış bulun
maktadır. 1991 yılı sonuna kadar olan alacaklar ve 1992 yılı içinde gerçekleşen alacakların top
lam tutarı 1 trilyon 490 milyar lirayı bulmuştur. 

Tasavvur buyurunuz ki, belediyelerimizde çalışan, 43 ilimizin belediyesinde çalışan 101 
bin işçiye, belediyelerimizin, bu büyük kamu kuruluşlarının, 1 trilyon 490 milyar lira borcu vardır. 

Bu borcun, 1988 yılından bu yana biriktiği ve önemli bir kısmının seçimler öncesinden 
kalmış olduğu maalesef, talihsiz bir beyan olarak, geçen hafta içinde, siyasî iktidarın bir kana
dının sözcüsü tarafından, televizyonda ifade edilmiştir. Oysaki, seçimlerin yapıldığı tarihe ka
dar, belediyelerde çalışan işçilerimizin alacağı 140 milyar liradır ve 40 bin işçiyi kapsamakta
dır. Yani, bugünkü siyasî İktidara devredilen, ödenmesi planlanmış olarak devredilen borç, 140 
milyar liradır ve 40 bin işçiyi kapsamaktadır. Halbuki bugün belediye işçilerinin alacağı, 1 tril
yon 490 milyar liraya ulaşmıştır. , 

Bu belediyeler içinde, geçmişte, işçi alacakları konusu üzerinde, haklı olarak, fevkalade 
hassasiyetle duran ve emekten yana tavır koyan siyasî partilerimizin mensuplarının başında bu
lunduğu belediyeler önplandadır. örneğin, Adana Belediyesi 92 milyar lira, Ankara Belediyesi 
214 milyar lira, Diyarbakır Belediyesi 63 milyar lira, İstanbul Belediyesi 144 milyar lira, tzmir 
Belediyesi 130 milyar lira, Mersin Belediyesi 81 milyar lira işçilerine borçludur. 

Bu alacaklar karşısında, işçilerimiz fevkalade huzursuzdur ve 101 449 işçi arkadaşımız, 
bu tutum karşısında acaba nasıl bir davranışa veya bir eyleme sürüklenmek istenmektedir? 

Belediyelerde çalışan işçiler, çeşitli yolları zorlayarak pasif eylemler yaparak ve Hüküme
tin her kademesine ve Koalisyon İktidarını oluşturan siyasî partilerin genel merkezlerine ziya
retler yaparak, dertlerini anlatmışlar, alacaklarını ortaya koymuşlar, ispat etmişler; fakat, şu 
ana kadar, bu 1 trilyon 400 milyar liralık alacak, maalesef, bir kuruşu dahi ödenmemiş du
rumda bekletilmektedir. 

Aynı zamanda, bu işçilerin sigorta primleri de ödenmemekte, yasal kesintileri de ödene
rek, ilgili yerlere tevdi edilmemektedir. Bunun karşısında belediyeler, kendi ortaklıklarıyla kur
dukları taşeron şirketlere ve burada çalışanlara muntazan ödeme yapmakta ve belediye baş
kanlarıyla bir kısım yandaşları, bu şirketlerin yönetim kurullarında ve başkanlığında görev alarak, 
sadece belediye başkanlığından değil, bu taşeron şirketlerin yönetim kurulu başkanlığından ve 
üyeliğinden muntazaman, her türlü aylık ve ödeneği almaktadırlar. Binlerce işçisi, milyarlarca 
lira alacaklısı olan bir belediye başkanı, acaba nasıl rahat edebilmekte, nasıl bu şirketlerden 
yönetim kurulu başkanı olarak aylık alabilmektedir? 

Diğer taraftan, belediye fen işçilerinin yapabileceği işler, bu saydığım önemli belediyeler 
tarafından, müteahhitlere devredilerek, bunların her alacağı kuruşu kuruşuna anında öden
mekte; fakat, kadrolu ve geçici belediye işçilerinin ücretleri, maalesef, ödenmemeye devam edil
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kul, süreniz doldu, toparlayın lütfen. 
EMİN KUL (Devamla) — Bir taraftan, siyasî istihdamlar yapılarak kadrolar doldurul

makta; diğer taraftan, istihdam, seçim önceleri bir turnike haline getirilerek, seçim öncesi 
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istihdam yapılmakta, bu kişiler seçim sonrası işten çıkarılarak, yeni bir borç yükü belediyele
rin sırtına yüklenmektedir. 

, Belediyeler şiddetle denetlenmeye muhtaçtır. Bu haliyle belediye işçilerinin sokaklara dö
külmesini önlemek için, Belediye tş Sendikasının basiretli yöneticileri, Türkiye'nin her ilinden 
gelen 96 yönetici, geçtiğimiz hafta, bir hafta süreyle Türk - tş Genel Merkezinin ikinci katında 
açlık grevi yapmışlardır. 

Yüce Meclis, bu gelişme karşısında sessiz kalmamalıdır. 
Hükümet, maalesef, bu gelişme karşısında sadece bir bakanını görevlendirip, günü geçiş

tirecek cevaplarla icrayı faaliyet etmekten ötede herhangi bir işlem yapmamaktadır. 
, Yaşanan enflasyon koşulları altında 1 trilyon 440 milyar lirayı bulan işçi alacakları, öden

diğinde, faiziyle birlikte mi ödenecektir? ' 
Belediye işçilerinin, bu alacaklarını tahsil edebilmek için acaba ne yapmaları lazım gelir, 

nasıl hareket etmeleri gerekir? Hükümet yetkilileri bunu cevaplandırmak mecburiyetindedirler. 
Bu alacaklar, acaba ne zaman ödenecektir? Kamu vicdanı da, işçi hareketi de bunun ce

vabını açık seçik, olarak beklemektedir. 
Belediye işçilerinin ve kamu kesiminde çalışan onbinlerce işçinin, birikmiş olan alacakla

rının hâlâ ödenmemiş olması karşısında doğabilecek olayların sorumlusu, zannederim Hükü
met yetkilileri olacaktır. 

Bu konuya acil çözüm bulunmasını saygıyla arz ediyor, Yüce Meclisi saygılarımla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) • • ' . ' » 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kul. 

2. — Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ıri, faili meçhul cinayetlere ilişkin gündem dışı konuş
ması ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in cevabı 

^BAŞKAN — Doğu ve güneydoğuda can güvenliğiyle ilgili olarak, Muş Milletvekili Sayın 
Sırrı Sakık'a gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun. (HEP sıralarından alkışlar) 
SIRRI SAKIK (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; can güvenliğine ilişkin gün

dem dışı sözlerime başlamadan önce, Sayın Mumcu'nun şahsında tüm basın şehitlerini huzur
larınızda rahmetle anarak, Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Ardı ardına işlenen ve her geçen gün giderek artan faili meçhul cinayetler, ülkemizin en 
önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. DYP - SHP Koalisyon Hükümeti, gerek Hükü
met Protokolünde, gerekse Meclisin de onayını alan Programında, faili meçhul siyasal cinayet
lerin açığa çıkarılması ve faillerinin bulunması konusunda vaatlerde bulunmasına rağmen, bu 
vaadini, bugüne kadar yerine getirememiştir; aslında, getirmek de istememiştir. 

Bu konuda getirilen öneriler de dikkate alınmamış, olayların üzerine kararlı bir biçimde 
de gidilememiştir. Örneğin, Sayın Demirel, merhum Maammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye 
Üçok cinayetleri dışında, bütün faili meçhul cinayetlerin aydınlandığını söyleyerek, sayıları 400'ü 
aşan siyasal cinayetlerin faillerini görmemezlikten gelmektedir. 

Ben, şimdi, Sayın Başbakana bir kez daha sormak istiyorum : Aksoy'un, Emeç'in, Üçok'un 
failleri nerede? HEP Diyarbakır il Başkanı Vedat Aydın'ı kimler katletti? Gazeteci - Yazar Mu
sa Anter'i, Sabah Gazetesi Muhabiri İzzet Kezer'i kimler öldürdü? Batman, Silvan, Nusay-
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bin, Cizre, İdil, Midyat, Ergani ve Antalya'da işlenen yüzlerce faili meçhul siyasal cinayetlerin 
suçluları kimlerdir? 

Sayın Başbakanın söylevi doğru ise, Türkiye'de faili meçhul 3 siyasal cinayetlerin dışında
ki cinayetlerin faili belli ise, ya Sayın Başbakan, öldürülen bu 400 insanı, insan yerine koymu
yor veyahut da faillerini biliyor, kamuoyundan saklıyor, söylemiyor. 

O zaman, Sayın Başbakana düşen tek görev, çıkıp, bu Parlamentoda, eğer bu faili meçhul 
400 cinayetin failleri biliniyorsa, bize söylemek durumunda olmasıdır. 
; Değerli milletvekilleri, Gaziantep'te güpegündüz katledilen ağabeyim Abdussamet Sakık'ın 

faillerini de sormak istiyorum. Büyük bir şehrimizde, gündüz saat 12.00'de, sokak ortasında 
birileri elini kolunu sallayarak geliyor, birilerini katlediyor, gidiyor ve o bölgenin milletvekille
rinden Sayın Bakan Batallı da, çıkıp burada, "Bu ülkede 3 tane faili meçhul cinayet var" di
yor, ama, cinayet, kendi ilinde güpegündüz işleniyor... 

Ağabeyimin ölümünün 40 inci gününde, dinî vecibeleri yerine getirmek üzere Muş'a git
miş ve Muş'un büyük bir camiinde mevlit okutmuştum. Mevlidin bitiminden sonra, o bölgede 
görev yapan, Terörle Mücadele Dairesinden polis ve yetkililer, 8 tane din adamını tehdit ede
rek, "Neden mevlit okuttunuz?" diye baskı uygulamıştır. 

Ben şimdi Sayın İçişleri Bakanımdan soruyorum : Dine saygınız bu mudur, inançlarımıza 
saygınız bu mudur?.. ~> 

Ben, Sayın Başbakanın ve Sayın İçişleri Bakanının bu kürsüye çıkıp "kanları yerde kal
mayacak, failleri er ya da geç yakalanacak" şeklindeki sözlerinin, bu sorunları çözmeyeceğine 
inanıyorum. 

"Vatan, millet, Sakarya" nutukları atmadan, gelin, bu kürsüden ülkemizdeki tüm'cina
yetlerin hesabını verin Sayın Bakan. Veremiyorsanız, hakkını veremediğiniz koltukta oturmayınız. 

Birileri ya da birtakım güçler, sizin görev yapmanıza imkân tanımıyorlarsa, gelin, bu kür
süden, "bütün cinayetlerin faillerini ortaya çıkarmak mümkün; ama, bana, bize, Hükümete 
engel ölüyorlar" şeklinde mertçe konuşunuz. Bunları söylerseniz, biz de sizi mertçe savunuruz. 

Hangi konuya ilişkin olursa olsun, ne zaman bu kürsüye bir HEP'li milletvekili çıktıysa, 
bu Hükümetin icraatını eleştirdiyse, o arkadaşımızı bu kürsüye çıkarmamaya, çıktığına piş
man etmeye çalıştınız ve tutanaklardan da anlaşılacağı üzere, siz, bizleri sürekli olarak suçladı
nız, töhmet altına aldınız, bizi tehdit ederek susturmaya, kürsüyü bize kapatmaya çalıştınız. 

Bu parlamentoyu dikensiz bir gül bahçesi haline getirmeye çalışıyorsunuz. 
Bu kürsüden Genel Kurula ilan ediyorum : Sayın Bakan, Türk halkını sizden daha çok 

fazla seviyoruz, bu ülkede yaşayan bütün insanları seviyoruz. Bu ülkede yaşayan tüm insanla
rın özgürlüğünü, eşitliğini, birliğini, kardeşliğini ve bir arada yaşama gerekliliğini, sizden çok 
daha fazla önemsiyor ve bu nedenle diyorum ki : Hodri meydan. 

Hiç kimse, Parlamentoyu ve kamuoyunu, timsah gözyaşlarıyla yanıltma hakkına sahip 
değildir, olmamalıdır. , . 

Gelin, bu güzel ülkede, bütün faili meçhul cinayetlerin faillerini açığa çıkaralım; Aydın'-
da, Edirne'de, İzmir'de dolaştığınız gibi, Hakkâri, Muş, Sımak ve Mardin'de de birlikte dola
şalım, olayların üzerine birlikte gidelim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümete soruyorum : İpekçi cinayeti nasıl gerçek
leşti? Ağca, askerî cezaevinden nasıl ve kimler tarafından kaçırıldı? İstanbul Üniversitesindeki 
katliam neden aydınlatılmadı? İtirafçı Turan özdemir'in beyanları neden dikkate alınmadı?.. 
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Bir itirafçı, basında da yer alan itiraflarında, "1991'de HEP Diyarbakır ti Başkanı Vedat 
Aydın'ın cenaze töreninde itirafçılara görev verildi. İtirafçılar cezaevinden alındı, ellerine silah 
verildi ve halkın üzerine ateş açıldı" diyor. 

Neden bunlara el atmadınız?.. 
Devlet, süreklilik arz eden bir kurum olduğuna göre, 1 Mayıs Taksim katliamının failleri 

neden bulunmadı? 
Bu kürsüde benim ikinci kez gündeme getirdiğim, Silvan Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Bü

lent Eroğlu nerede? Neden halen görevinin başında? 
Bir örnek vermek istiyorum : Cebeci Polis Karakolunda amirine karşı gelen polis memuru 

görevinden alınıyor, gece, uyuyan bir polis memuruna görevinden el çektiriliyor; ama, devlet 
adına kiralık katil tutacaksın, devletin silahlarıyla, parasıyla halkı katledeceksin ve bugün bir 
yerde kamp komutanı olacaksın!.. Yargı dediğiniz, bu değildir. 

Sayın İçişleri Bakanımız,.dün, "Yargı müdahale ediyor" dediniz; ama, bence, bu adama 
görevden el çektirecektiniz, açığa alacaktınız ve yargı öyle devam edecekti. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir örnek daha vermek istiyorum : İçişleri Bakanlığı
na bağlı istihbarat birimlerince hazırlanan ve güneydoğu konusunda öneriler içeren bir etüt, 
faili meçhul cinayetlerin, kara ve gri propaganda yöntemleri icabınca, bölücü örgüte maledil-
mesini istiyor. 

Etütteki öteki öneriler şöyle : "Gönüllülerin de katılımıyla, gece gündüz sivil giysisiyle 
dolaşan bir tür territoriale askerî örgütlenme sağlanmalı; güvenlik güçleri, adam öldürme ve 
adam öldürmeye teşebbüs suçundan mahkemeye çıkarılmamalıdır." 

Bunlar, devletin gizli belgeleri ve "Aktüel" isimli haftalık bir yayında yer almaktadır. 
Bunun arkasından, Batman'dan hemen bir örnek vermek istiyorum : Batman'da, baba 

oğul, Hizbulkontr tarafından sürekli tehdit edilir; oğlu, ruhsatlı silah alır... Olay günü işyerin
den çıkıp otomobiliyle giderken, 22-25 yaşlarında uzun boylu biri, babanın yanında, oğlunun 
kafasına silahı dayayarak, onu katleder. Oğlu cansız bir şekilde otomobilin içine yığılırken, 
baba, oğlunun silahını alarak katilin peşine düşer; 200 metre ileride, çevredekilerin yardımıyla 
katili yakalayıp, göğsüne 5-6 el ateş eder. Bu arada askerler ve polisler gelerek katili götürürler. 
Ancak, ertesi gün, katilin ölmediği; bu kişinin, garajdan bir otobüse binerek, bölgeyi terk etti
ği ve üzerinde çelik yelek olduğu nedeniyle ölmediği iddiası vardır. Basının iddiası bu. 

Ben, Sayın İçişleri Bakanıma bunu da soruyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Batı'dan kopmayan, her gün otoyollar açan, fabrika 

temelleri atan, nikâhlarda tanıklık yapan Sayın Başbakan, ne acıdır ki, 14.aylık iktidarları dö
neminde, Şırnak'a ve bölgeye, doğu ve güneydoğuya bir kez gitti ve sadece bir kez orayı görme 
şansına sahip oldu. Sırtını bölgeye dönen Sayın Başbakan, aralarındaki umut bağı da zaten 
çökmüş, umutları yok denecek kadar az olan bölge halkımızın umutlarını yok etti; boşaltılan, 
yıkılan, yakılan yüzlerce köyden göç eden insanların hiçbir sorununa el atmadı. Nüfusu 50 
bin olan Cizre'nin nüfusu bugün 100 bine; nüfusu 300 bin olan Diyarbakır'ın nüfusu ise 700 
binin üzerine çıktı. Göç eden insanlar ne yer, ne içer; sağlık sorunları nedir, nerede barınırlar? 
Bu Hükümet, bu konuda ne tür bir araştırma yaptı? Sayın Bakan, bunları hiç biliyor musunuz?.. 

Ben Hükümetten bir tek şey rica ediyorum : Eğer konuşmama birileri çıkıp yanıt verecek
se, başkalarının yazıp, ellerine tutuşturdukları kâğıtları okumasınlar; gerçek ne ise, benim an
lattığım gibi onlar da aynı şekilde yanıt versinler. 
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Katledilen; ancak, katledilmekle ölümsüzleşen tüm basın şehitlerini saygıyla anarken, Yüce 
Kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (HEP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sakık. ' 
Konuşmaya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin, buyurun efendim. 

(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de

ğerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; Muş Milletvekili Sayın Sırrı Sakık'ı, gerçekten ibretle ve deh
şetle dinledim. 

Sayın Sırrı Sakık, faili meçhul cinayetlerden ve bu cinayetlerin faillerinin bulunamama-
sından bahsetti. Ayrıca, Hükümetin de bu olayların üzerine kararlı bir şekilde gidemediğinden 
bahsetti. 

Sevgili arkadaşlarım, Hükümetimiz, faili meçhul cinayetlerin bir bölümünü çözmede ba
şarılı olamamıştır; doğrudur. Bunun nedenlerini, en az benim kadar, Sayın Sırrı Sakık da iyi 
biliyor. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın Başbakanımız, Sayın Sakık'ın bahsettikleri gibi, Türkiye'de 
genelindeki faili meçhul cinayetlerin değil, İstanbul ve Ankara'da işlenen faili meçhul cinayet
lerin üç veya dördünün dışındakilerinin çözüldüğünü ifade ettiler. 

Yüce Meclisimizin aziz üyeleri, değerli arkadaşlarım; güneydoğuda birtakım faili meçhul 
cinayetler oluyor. Bu faili meçhul cinayetlerde, ne görgü tanıkları, ne de maktul yakınları gü
venlik güçlerine yardım ediyorlar. Şahit olmaktan, tanık olmaktan, güvenlik güçlerine bilgi 
ve belge vermekten korkuyorlar. 

Güvenlik güçlerimiz, bu şartlar altında, cinayetlerin faillerini bulmada elbette güçlük çe
kiyor. Bilgi bulamıyor, belge bulamıyor, maktul yakınları yardım etmiyor, görgü tanıkları yar
dım etmiyor; öldürülen kişinin annesi, babası, kızkardeşi, eşi ve çocukları dahi, korkudan yar
dım edemiyor ve ondan sonra da olayın adı, faili meçhul kalıyor; doğrudur, 

Sevgili arkadaşlarım, Türk emniyeti, böylesine cinayetlerin dahi faillerinin bulunması için 
gecesini gündüzüne katan bir gayretin içerisindedir. 

Hiç kimsenin endişesi olmasın; Hükümetimiz, sizlerden aldığı ve halkımızın verdiği des
tekle, terörün, anarşinin ve bölücülüğün üzerine, bütünüyle, mevcut siyasal iradesiyle, azimli 
ve kararlı olarak gitmekte, başarılı da olmaktadır. 

Başarılı olamadıklarımız var sevgili arkadaşlarım; güneydoğunun bazı dağlarından bazı 
kişileri indiremiyoruz; onları kulaklarından tutup, adalete teslim edemiyoruz. Bunların bir ta
nesi de, benden önce konuşan bu arkadaşımızın ağabeyidir. (DYP sıralarından alkışlar) 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Bu, suçlama mı Sayın Bakan?..' 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, faili meçhul ci

nayetlerin faillerinin -bu failler ortaya çıktığı zaman görüyoruz- pek çoğu, PKK teröristlerinin 
arasından çıkıyor. Bir bölümü de Hizbullah'ın arasından çıkıyor... Ya iç çekişmelerden çıkıyor 
ya hizip çatışmalarından çıkıyor ya da etki - tepkiden doğan birtakım örgütler arasındaki kar
şılıklı çatışmalardan çıkıyor... 

Gene tekrar ediyorum : Büyük kentlerimizde faili meçhul cinayetlerin üçü, dördü hariç, 
tümünün faili bulunmuştur ve bu Üçünün dördünün failinin bulunması için de, Türk polisi, 
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gecesini gündüzüne katan bir gayretin içerisindedir. Bu cinayetlerin faillerini de çok yakında 
bulacağız sevgili arkadaşlarım. 

Sayın Sakık, hiç endişe etmesinler, mevlit okutulmaya karşı bir baskı yoktur; mevlidin sö
mürülmesine karşı dahi baskı yoktur sevgili arkadaşlarım. Yani birisinin cenazesi, bîr diğeri
nin mevlidi bahane edilerek, bunun sömürülmesine dahi Türk güvenlik güçleri seyirci kalmak
ta ve bunun vatandaşa inikasını önlemeye gayret etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın Sırrı Sakık, bir de tehdit edildiğinden bahsetti. 
Bu nasıl tehdittir ki, her gün gazetelere beyanat verebiliyorlar?!. Sadece Türkiye gazetele

rine beyanat verseler iyi... Batı'da, Avrupa'da, Avrupa'nın muhtelif kentlerinde yaptıkları muh
telif toplantılarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti aleyhine beyanat vermekten 
de çekinmiyorlar!.. Tehdit nerede kaldı sevgili arkadaşlarım?!. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Hangisinde?.. Hangisinde? Açıkla... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — İstediğiniz belgeyi getiririm, sizin yü

zünüze vururum. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Açıklayın... Açıklayın... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, biz ve hiçbir 

iktidar, bir gül bahçesi istemez, gül bahçesinden medet de ummaz. Biz, gülü, dikeniyle beraber 
seviyoruz; dikensiz gülü de kabul etmiyoruz; dikensiz gülün olabileceğini de zannetmiyoruz. 

Faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarılmasında, Sayın Sırrı Sakık ve değerli arkadaşlarının 
bizlere yardımcı olmalarını rica ediyoruz; bize yardımcı olsunlar. 

"Biz bölücü değiliz" diyorlar. 
Gelsinler, bu kürsüden, "Biz, PKK'ya yardım etmiyoruz, bizim PKK ile ilgimiz yok" de

sinler... 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Bizim, PKK ile ilgimiz yok. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — "Biz, bölücü değiliz" desinler... 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Siz de, kontrgerillaya karşı olduğunuzu söyleyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Her şeyden önce, arkadaşlarımız, ya

kınlarını dağdan indirsinler, dağdan... Dağdan indirsinler... (DYP sıralarından alkışlar) 
SIRRI SAKIK (Muş) — Biz, PKK'lı değiliz, bölücü değiliz; bu ülkeyi de, sizden daha çok 

seviyoruzi 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Halkımızın umutlarının yok olduğu

nu söylüyor. 
Biz, halka umut vermeye çalışıyor, gayret ediyoruz. Biz, umutları kırılan halkımıza, yeni 

umutlar, ona yeni ufuklar, ona yeni hayat tarzı aşılama uğraşı veriyoruz. Bölücülere karşı, dev
letin tekliğine, ülkenin bütünlüğüne, ulusun birliğine karşı saldıranlara karşı mücadele ediyo
ruz. Halkımıza, o yepyeni umutları veriyoruz sevgili arkadaşlarım. 

Sayın Sakık, göç eden birtakım insanlardan bahsetti. 
Tabiî, bu göç, korkunun eseri sevgili arkadaşlarım. Bu göç, korkunun eseri ve tabiatıyla, Muş'taki 

insan göç etmeye çalışıyor; Şırnak'taki insan göç etmeye uğraşıyor ve Diyarbakır'a şu veya bu şeh
re göç ediyor. Neden? Dağdan birisi gelip, beni öldürecek diye de, ondan sevgili arkadaşlarım. 
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Aziz arkadaşlar, bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Biz, hepimiz bir gemideyiz ve 
batarsak, hep beraber batarız. 

RlFAT SERDAROĞUU (izmir) — Batmayız, korkma, batmayız... 
tÇÎŞLERÎ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — İnanın sevgili arkadaşlarım, hepimi

zin gayreti, devletimizi, musallat olan bu musibetten kurtarmaktır. Gelin, bize yardımcı olun. 
. Gelin, devletin birliği için, ulusun birliği için, devletin tekliği için, ülkenin bütünlüğü iç\n ve 

burada Marksist ve Leninist bir devlet kurmak isteyen, kökü dışarıda bu cereyanlara karşı, bi
zimle birlikte mücadele edin sevgili arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. 

(DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Sayın Başkan, kardeşimle ilgili olarak Yüce Parlamentoya bilgi 

sunmak istiyorum. Sayın Bakan, PKK'lı olduğumuzu söyledi; o konuda da cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz? 
PKK'lı olmadığınızı dün bir daha ifade ettiniz. Oradan, yerinizden de bağırdınız, "ilgi

miz yok" dediniz; "bölücü de değiliz" dediniz. Bende, bölücü olmadığınız inancındayım. Bu 
ülkede birlikte yaşayacağız, bu ülkede kardeşçe yaşayacağız ve akan bu kanı durduracağız. Bu 
ülkeyi de bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. ("Bravo" sesleri ve alkışlar) 

SIRRI SAKIK (Muş) — Kardeşimle ilgili bilgi vermek istiyorum. Sadece benim değil, bu 
Parlamentoda,.bölgede politika yapan herkesin yakınları şu anda dağdadır; kendi partisinde 
milletvekili olan arkadaşlarımızın çocukları dağdadır. Yani, tek taraflı itham olmaz; ben cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam, anlaşıldı Sayın Sakık, buyurun. 
MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) — Sayın Başkan, adımdan bahsedildi, açıklama yapmak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, kimseyi itham etmedi; bölgede yaşanan, hepimizi de derin

den üzen bir acıyı ifade etti. 

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli perso
nel ücretlerindeki dengesizliklere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son sözü, kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin 
ücretleriyle ilgili olarak konuşmak üzere Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Ünal. (RP sıralarından alkışlar) 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu kuruluşlarında, 
özellikle Devlet Planlama Teşkilatı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında çalışan sözleşmeli 
personel ücretlerindeki dengesizlikleri dile getirmek amacıyla söz almış bulunuyorum. Hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Koalisyon Hükümeti, 1993 yılının ilk altı ayı için devlet 
memurlarının ücret artışlarını yüzde 28 ila yüzde 30 olarak tespit etmiştir. 
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KİT personeli, bilindiği gibi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi
dir. Bu kuruluşlarda çalışan ve 1 No. lu cetvelde belirtilen personel 657 sayılı Kanuna göre üc
ret almakla birlikte, bunların ücretleri yüzde 28 oranında artırılmıştır; 2 sayılı cetvele dahil per
sonelin tavan ücreti ise, bütçe kanununun 43 üncü maddesinin (c) fıkrasıyla 16 milyon lira ola
rak tespit edilmiştir. 

özelleştirilen kuruluşlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında tu
tulan kuruluşlarda çalışan personelin tavan ücreti, Yüksek Planlama Kurulunca 29 milyon lira 
olarak belirlenmiştir. 

Oysa, aynı Hükümet, ülkenin iktisadî, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasını sağlamak 
amacıyla alınacak kararlarda ve yapılacak işlerde çok önemli fonksiyonlar üstlenen Devlet Plan
lama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı personeline ortalama yüzde ll'lik bir artışı 
uygun görmüştür. Bu Hükümet, KİT'lerde çalışan bir şube müdür yardımcısı, bir mühendis, 
hatta bir hizmetli için tespit ettiği 16 milyonluk ücret tavanını, devletin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasını kendisine emanet ettiği Planlama Teşkilatının, uzmanlarını, daire başkanlarını 
ve genel müdürlerini bir tarafa bırakınız, müsteşarına bile layık görmemiştir. 

Bugün, Devlet Planlama Teşkilatında ve Hazinede müsteşarlık yapan bir üst düzey bü
rokratın ücret tavanı 15 milyon, müsteşar yardımcısının tavanı 13 milyon 300 bin, genel müdü
rün tavanı 12 milyon 250 bin, daire başkanının tavanı 11 milyon 500 bin, uzmanın tavanı 11 
milyon, şube müdürü ve uzman yardımcısının tavanı 9 milyon 300 bin lira olarak belirlenmiş
tir. Bu ücretlerin tavandan verildiğini kabul etsek bile, bunlar brüt ücret olduğu için, kişilerin 
eline ancak yüzde 60'ı geçmekte ve her iki ayda yükselen vergi dilimi sebebiyle de yüzde 5'lik 
bir kayıp sözkonusu olmaktadır; neticede bu ücretler, altı aylık ortalamada, ancak yüzde 50 
nispetinde, hak sahiplerinin eline geçmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu durum, Hükümetin ekonomiye bakış açısının en tipik örneğidir. 
Bu hükümet, ülkenin kalkınmasını emanet ettiği insanlara, asgarî bir hayat seviyesini bile sağ
lamayacak ücret teklif etmiştir. Bu ücret takdiri, yıllarını memleket kalkınmasına vermiş, gece
sini gündüzünü bu uğurda feda etmiş cefakâr insanlara bir hakarettir. Bu insanlar, sahipsiz 
bırakılmışlardır; durumlarının düzeltilmesi için hangi kapıya gitmişlerse, hiçbir olumlu sonuç 
alamamışlardır. Bu tutumla, ekonomik ve sosyal hedeflerin yakalanması da mümkün değildir. 

Kaldı ki, ortada yeni bir kararname ve hukuk skandali vardır. Basına yansıyan haberlere 
göre, Bakanlar Kuruluna, yüzde 28'in üzerinde artış sağlayan bir kararname sunulmuş, Maliye 
Bakanı dışında bütün bakanlar bu kararnameyi imzalamış, Maliye Bakanı ise bu kararnameyi 
bir tarafa atarak, yeni bir kararname hazırlamış ve bunu diğer bakanlara imzalatmadan yürür
lüğe koymuştur. Hukukî geçerliliği olmayan bir düzenlemeye dayanılarak işlem tesis edilmeye 
teşebbüs edilmiş, hukuk devleti kaidesi ihlal edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu bir hukuk skandalidir ve bu konuda Hükümetin şu suallerime 
cevap vermesini bekliyorum : 

Birincisi : Basına da yansıdığına göre, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Dış Ticaret 
Müsteşarlığı personeline yüzde 28 ücret artışını öngören kararname, bütün bakanlarca imza
landıktan sonra, gerçekten, bir değişikliğe uğratılmış mıdır? 

İkincisi : Uğratıldı ise, bunu hangi bakan veya hangi bürokrat yapmıştır? 
Üçüncüsü : Ortalama yüzde 11 artış öngören ve diğer bakanların da imzalamadıklarını 

açıkladıkları kararname, neye göre tatbikata konmuştur? 
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Son olarak : Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Başbakanlığa bağlı diğer kuruluşlara 
yapılan haksızlık ne zaman giderilecektir? 

Bu vesileyle, hepinizi tekrar saygıyla selamlar, teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ünal. 
Sayın milletvekilleri, sığır vebasının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek amacıyla kuru

lan Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 2 Şubat 1993 Salı günü 
saat 14.00'te, ikinci kattaki Tarım, Orman ve Köyişlerı Komisyonu salonunda toplanarak, baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını önemle rica ediyorum. 

Gündeme geçiyoruz : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, 10/10 esas numaralı Meclis Araştırması Ko

misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/129) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(10/10) numaralı "Ülkemizde görülen sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tes
pit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapı
sını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek" amacıyla teşkil olunan Meclis Araştırması Ko
misyonu üye adaylığından istifa ediyorum. ' 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz : 

V. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyeliğe, Re
fah Partisi Grubunca, Erzurum Milletvekili Sayın Abdulillah Fırat aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Bir saat süreyle sözlü soruları görüşeceğiz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi ku

rulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

BAŞKAN —- 1 inci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde 
küçük sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık 
yayınlarına ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
ilgili bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal 
inönü'nün cevabı (6/88) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcüle
rin Artvin'e yerleştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
İlgili bakan?.. Buradalar. -
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına dela

letlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Artvin İlinin sanayii, yok denecek kadar az olan tarımsal ekonomik potansiyeli, kırsal 
ve dağlık coğrafi yapısı nedeniyle mevcut nüfusun geçimini zor temin edebildiğinden, devamlı, 
sahilden uzak ilçelerde nüfus göçü mevcuttur. 

Halen mevcut insanlar bile geçimini çok zor olarak karşılamaktadırlar. 
15 Ocak 1992 tarihli Artvin'in Sesi Gazetesinde bir siyasî yetkili, terk edilen yerlere, Gür

cistan'dan gelen Rusların yerleştirileceğini açıklamıştır. 
Bu nedenle : 
1. Sovyet Rusya Federasyonuna bağlı Gürcistan Bağımsız Cumhuriyetinden gelen Gür

cülerin Artvin'e yerleştirileceği doğru mudur? 
Doğruysa; 
a) Artvin'in hangi ilçelerine yerleştirilecek? 
b) Nekadar insanın nakli düşünülüyor? 
2. Böyle bir göçe nasıl bakıyorsunuz? Dış politikamızda bir değişiklik mi oldu? 
3. Bu konuda yöre halkı ve yapısında bir araştırma yapılmış mıdır? 
4. Diğer ülkelerdeki (Türk Dünyası) Türklerden de böyle bir teklif gelirse, tutumunuz 

ne olacaktır? 
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BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal tnönü, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Hatinoğlu'nun bu sorusuna cevap vermek üzere söz aldım; 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Bu soruya Dışişleri Bakanımızın cevap vermesi gerekir; ancak, ben de konuyu biliyorum 
ve bu sorunun, günlerdir -belki de daha çok zamandır- gündemimizde olduğunu bildiğim için, 
bir an evvel, sorunun gerçek bir olaya dayanmadığını, -yani, soruda söylenen şeyin gerçek 
olmadığını- söylemek için söz aldım. 

Bu, bir gazetede çıkmış ve tamamiyle, aslı olmayan bir haberdir. Böyle bir şey sözkonusu 
da değil, dolayısıyla böyle bir şey yok. Sorunun cevabı sadece budur. 

Değerli arkadaşlar, şunu da eklemek istiyorum : Bir an evvel İçtüzüğümüzde bir değişik
lik yapıp, böyle, hiçbir şekilde devamında fayda olmayan soruların, yani hemen o gün kürsüye 
gelip de "böyle bir şey yoktur" diyerek sonuçlanabilecek konuların günlerce, aylarca Meclis 
gündemini işgal etmesinin, bütün çalışmalarımız açısından yanlış bir şey olduğunu tekrar gö
rüyoruz. Bir an evvel bunun çaresi bulunmalıdır diye düşünüyorum, 

Bunu da ifade etmek v6 sayın milletvekiline "böyle bir şey yoktur" diyebilmek için söz 
aldım. 

Tekrar hepinizesaygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Buyurun Sayın Hatinoğlu. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş

bakan Vekilinin bir yıl önce vermiş olduğum soru önergeme verdiği cevaplarından dolayı ken
dilerine çok teşekkür ediyorum. 

Gerçekten de Türkiye için böyle bir olayın düşünülmesi mümkün değildir. Ancak, tabiî 
ki, biz bu olayı, yakinen, kendi bölgem, vilayetim olması dolayısıyla ve Artvin'in Sesi Gazete
sinde 15 Ocak 1992'de çıkan bir haber üzerine soru Önergesi haline getirmiştik. Haber, Türki
ye'deki gazetelerde yayımlanmıştı ve İktidara mensup bir milletvekilinin fotoğrafıyla beraber 
yayımlanan bir yazıydı. Bu yazı, yabancı bir basın organından alınmamıştı; Türkiye'de yayım
landığına göre, elbette ki, bunun bir yanlışlığı varsa, bunun tekzip yönü de vardı, tekzip edile
bilirdi; fakat, bu konuda en ufak bir cevap verilmedi. 

Artvin, yöresel bölge itibariyle, "Gürcü ve Laz" diye, hiçbir zaman için bir ayırımcılığa 
hedef olmamıştır, aileler iç içe yaşamaktadır. Sovyetler Birliğindeki Gürcü kardeşlerimizden 
Müslüman ve Türk kökenli olanlarla hiçbir ihtilafımız olmadığı gibi, her türlü örf ve âdetleri
miz de aşağı yukarı birbirlerine benzemektedir. Ancak, Sovyetler Birliğindeki Gürcülerin bü
yük bir kesiminin Hıristiyan kökenli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. İşte, bunların Artvin'e yer
leştirileceğine dair gazetede böyle bir haber çıkması, Artvin halkını rencide etmiştir. 

Sayın Başbakan Vekilimiz, bu konuyu aydınlattığından dolayı kendilerine teşekkür edi
yor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatinoğlu. 
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Sayın inönü'nün dileğine Başkanlık olarak biz daha çok katılıyoruz. Bu sözlü soruların 
ya zamanı geçiyor ya da zamanı geliyor, soruyu soran bulunmuyor veya ilgili Bakan bulunmu
yor; dolayısıyla, çok yanlış bir görüntüyü birlikte yaşamış oluyoruz. Gruplar bir an önce bu 
yeni İçtüzüğü kabul ederlerse, böyle bir görüntüden, Meclisimizi de, Başkanlık Divanını da 
kurtarmış olurlar. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Gündemde var zaten. Öncelikle ele alsınlar. 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren
cilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için 
cezalandırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Yok. 
ilgili bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı 
iddia edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Yok. 
Sayın Sağlık Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ilinde kaç kişi
nin tapu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükü
met Binasına ilişkin içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Halkalı - Sefaköy yolunu 

kestiği noktada kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından so
rusu ye Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı (6/134) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Hal
kalı - Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Pamuk?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Saygılarımla, 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Soru : İstanbul - Edirne E-5 Karayolunun Halkalı - Sefaköy yolunu kestiği noktada köp
rülü kavşak ne zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan, buyurun. 
DEVLET BAKANI ŞERÎF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hü

kümet Sözcüsü ve Parlamento ilişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen'in ve
kili sıfatıyla bu sözlü soru önergesini cevaplandırmak için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un sorusuna ait cevabımı arz ediyorum : Halkalı - Se
faköy yolunun D-100 karayoluyla kesiştiği bölümde yapılacak köprülü kavşağın proje ve ka
mulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Köprülü kavşak inşaatı ise Küçükçekmece Belediye
since sapılacak olup, Karayolları Genel Müdürlüğü de, Birinci Bölge Müdürlüğü olarak, işin 
sadece teknik denetim ve kontrollerini yürütecektir. Bunun için, belediye ile Karayolları ara
sında bir protokol düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
YUSUF PAMUK (istanbul) — Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pamuk. 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon ili Bolvadin - Sul
tandağı - Bayat ilçeleri devlet hastanelerine ilişkin Sağtık Bakanından sorusu vardır. ? 

Sayın Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Yozgat Milletvekili,Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'Iulardan 
danışma ücreti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Orhon?.. Burada. 
İlgili bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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11. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan - Karakuz Barajı
nın inşaatına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın 
cevabı (6/143) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbis
tan - Karakuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hasan Dikici buradalar mı? Buradalar. 
Cevap verecek ilgili bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Afşin - Elbistan ovasında toplam 13 876 hektar araziyi sulayacak olan ve kati projesi hazır 

olan Karakuz Barajının inşaatına ne zaman başlanacaktır? 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan, buyurun. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Kahraman

maraş Milletvekili Hasan Dikici'nin sorusuna cevap arz ediyorum : 
Kahramanmaraş ili Afşin İlçesinin 37 kilometre kuzeyinde, Hurman Çayı üzerinde, kaya 

dolgu tipinde, temelden 67 metre yükseklikte inşa edilecek olan Karakuz Barajında depolana
cak 58 milyon metreküp suyla, toplam 13 876 hektar tarım arazisine sulama hizmeti götürüle
cektir. 

Toplam 264,5 milyar liralık bir yatırımı gerektiren ve kesin projeleri hazırlanan sözkonusu 
baraj, yatırım programında yer almadığı için, bu hususta şimdilik çalışma yapılamamıştır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Dikici, buyurun. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

sözlerime, Sayın Bakana teşekkür ederek başlıyorum. 
Karakuz Barajı, Yukarı Ceyhan Havzasında bulunmaktadır. Barajın inşaat sahası Afşin 

İlçemize bağlı Akdere Köyüne 3 kilometre mesafededir. Baraj, Hurman Çayı üzerinde kurula
caktır ve sadece sulama amaçlıdır. 

Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki bu barajın yüksekliği 56 metre ve drenaj alanı ise 437 
kilometrekaredir. Toplam 16 222 hektar araziyi sulayacak olan Karakuz Barajının sulama tipi, 
kanalettir. 

Karakuz Barajının kati projesi 1987 yılında bitirilmiş olup, Afşin - Elbistan - Karakuz su
lama sahasında, projesiz koşullarda, buğday, arpa, nohut, patates, fasulye, şekerpancarı ekimi 
yapılmaktadır. Arazinin yarısından fazlası ise, bir ekim mevsimi sonrası için nadasa bırakıl
maktadır. Projeli koşullarda ise, buğday, arpa, nohut, patates üretimi azalacak; bunun yerine, 
daha çok verim getirecek olan şekerpancarı, fasulye, sebze, meyve ekilecek, kavakçılık arta
caktır. Toprağın nadasa bırakılmasından vazgeçileceği için de verim çok daha artacaktır. Projeli 
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koşullarda, şekerpancarı ekimi üç katına, fasulye beş katına, meyve üç katına, kavakçılık ise 
tam altı katına çıkacaktır; dekar başına verim iki katına çıkacaktır. 

Karakuz Sulama Projesinden, yaklaşık 6 500 çiftçi ailesi faydalanacaktır. Bunun manası, 
32 500 nüfusun gelir düzeyinin iki veya üçe katlanması demektir. 

Karakuz Barajı Sulama Projesinin inşaatı süresince geçici olarak, bölgede 2 milyon işgü
nü meydana çıkacaktır. Dört yıl sürecek olan inşaatta 1 320 işçi çalışacaktır. Bu da, bölgedeki 
işsizliğe bir noktada çözüm getirecektir. Diğer yandan, projenin işletmeye açılışıyla bölge çifçi-
lerimize devamlı olarak, yıllık 1 milyon işgünü iş verilmiş olacaktır. 

Şu ânda, Karakuz Barajı sulama sahasındaki çiftçi, emeğinin karşılığını bile zor alabil
mektedir. 

' Kati projesi beş yıl önce tamamlanan barajın ihalesi bugüne kadar bir türlü yapılamamış
tır. 6 500 çiftçi ailesinin gelirini yaklaşık ikibuçuk katına çıkaracak, bölgedeki işsizliği bir oranda 
azaltacak olan sözkonusu barajın inşaatına bir an önce başlanması, bölge çiftçimiz ile halkı
mızı çok memnun edecektir. Dev projelerle büyük sulama projelerini devam ettirirken, orta 
ve küçük dereceli baraj ve sulama projelerini de ihmal etmemek şarttır. Karakuz Barajı inşaa
tının bir an önce başlatılması, işsizlik ve geçim sıkıntısı açısından, her yönüyle mecburiyet ha
line gelmiştir. Bölge halkı ve çiftçimiz, Karakuz Barajı ihalesinin yapılarak inşaatına başlanıl
masını sabırsızlıkla beklemektedir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikici. 

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

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile 
Kalealtı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 

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

BAŞKAN — 12, 13 ve 14 üncü sıralarda yer alan, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ha
san Dikici'nin soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 15 inci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un sorusu, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

16. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili kanun ta
sarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sü
mer Oral'ın cevabı (6/160) 

BAŞKAN — 16 nci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezala
rının affıyla ilgili kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Göktaş?.. Buradalar. 
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Cevap verecek ilgili bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gere

ğinin yapılmasını arz ederim. 
17.2.1992 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Hükümet Programında şeffaf karakol, şeffaf Hükümet ve şeffaf Meclis olacağını açıkla
mıştınız. Buna göre; 

1. Mecliste görüşülmekte olan Vergi Cezalarının Affına İlişkin Kanun Teklifinden kar
deşiniz, yeğeniniz veya diğer akrabalarınız yararlanıyorlar mı? 

2. Yararlanıyorlarsa, ne kadar vergi cezaları affediliyor? 
3. Eğer bu aftan yakınlarınız yararlanacaklarsa, devlet eliyle kendi yakınlarınızı koru

muş olmuyor musunuz? 
BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral, buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; bilindiği gibi, Tahsilatın Hızlandırılması ve Matrah Artırımına İlişkin Kanun 
Tasarısı görüşüldüğü sırada bu tür konular da dile getirilmişti. Esasen, öyle sanıyorum, bu so
ru da, sözkonusu bu tasarı kanunlaşmadan önce verilmişti. Dolayısıyla, artık kanun yürürlük
te olduğuna göre, buradan kimlerin yararlanabileceği, kimlerin yararlanamayacağı da gayet 
sarih bir şekilde ortadadır. Nitekim, kanuna eklenen bir maddeyle, milletvekillerinin, bakan
ların ve onların muayyen derecedeki akrabalarının bu kanundan yararlanmayacağı Yüce Mec
lisçe hükürtı altına alınmıştı, öyle sanıyorum ki, değerli arkadaşımızın sormak istediği sualin 
cevabı kanunda açık bir şekilde ifade edilmektedir. 

Yüce Meclise saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. ; • . 
Sayın Göktaş söz istemiyorlar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

17. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane masrafları
na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı (6/166) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşla
rın hastane masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın özsoy?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu ̂ okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

. I I . İbrahim Özsoy 
Afyon 
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Gelininin apandist ameliyatı için istenen yüklüce tedavi ücretini maddî imkânsızlıkları se
bebiyle bulamayarak ödeyemeyen ve gelinini tzmir Karşıyaka Devlet Hastanesinden erkek kı
yafetiyle kaçırmak zorunda kaldığını ve bu şartlar karşısında hasta olmaktan korkar hale gel
diklerini ifade eden tdris Ekin'in acı dramı bir gazetede yer almaktadır. 

Sorular : 
1. TV'deki ve basındaki ifade ve açıklamalarınız, "Fakir fukaranın, sadece hastaneye 

gittiğinde, beyanı kafi gelecektir" şeklinde olmasına rağmen, devam edegelen bu tür tutum 
ve davranışlar karşısında, bu beyanınızın geçerliliğine kendiniz de hâlâ inanıyor musunuz? 

2. tdris Ekin'in ve benzeri durumlarla hastanelerde karşılaşan vatandaşlarımızın çilele
rinin halen devam etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Hasta vatandaşların sorunlarına ne zaman 
çare bulacaksınız? 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı Sayı Yıldırım Aktuna, buyurun efendim. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet

vekilleri; Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy arkadaşımızın sorusunu cevaplandıra
cağım; ancak, çok geride kalmış bir sorudur, aşağı yukarı bir yılı tamamladı. 

O günün koşullarında, Yeşil Kart uygulaması henüz başladığı için, beyan üzerine uygula
ma yapılmaktaydı ve tabiî, beyan üzerine yapılan uygulamada zaman zaman aksaklıklar olabi
lirdi; ancak, benim bu vakayla ilgili olmak üzere yaptığım tespitte bulduklarımı size kısaca özet
leyeceğim ; 

31 Ocak 1992 tarihinde 908 protokol numarasıyla İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesine ya
tırılarak appandektomi ameliyatı olan Hediye Ekin'in, önergede ileri sürüldüğünün aksine, has
taneden kaçırılmayıp, kendisinin hastane ücretini ödeyemeyeceğine dair yazılı beyanda bulun
ması üzerine, 7.2.1992 tarihinde, 1 milyon 927 bin Türk Lirası tutan tedavi ücreti, hastanece, 
Bakanlığımızdan istenerek, ücretsiz olarak taburcu işlemi yapılmıştır. Senet ve hüviyet alma 
gibi bir durum sözkonusu olmamıştır. 

Hastaneden tebdili kıyafetle kaçışını yazan Türkiye Gazetesine de bu durum, 19.2.1992 
tarihli yazıyla bildirilmiş ve haberin asılsız olduğu, hastanın ücretsiz tedavi edildiği, kendileri
ne açıklanmıştır. , 

Hastanın ücretsiz taburcu ediliş tarihi 7.2.1992 olduğu halde, önergede sözü edilen gazete 
haberi 16.2.1992 tarihli olduğuna göre, iddiaların, yanlış bilgilenmeye dayandığı görülmektedir. 

O günden bugüne, zaten, bu beyan usulü artık hemen hemen kalkmış, Yeşil Kart uygula
masına geçilmiştir. Şimdi Yeşil Kart uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürümesi için çalışmala
rımızı sürdürüyoruz. 

Bir kere ifade-etmiştim, ama bu vesileyle bir kere daha kısaca açıklamak istiyorum : Yeşil 
Kart uygulaması, yasa ve yönetmeliğe göre, hastaların yatırılarak yapılacak tetkik-ve tedavile
rini kapsamaktadır. Ancak, Sosyalizasyon Yasasının 35 inci maddesini dikkate alarak, Yeşil 
Kart sahibi olan vatandaşlarımız için hastanelerde ve sağlık ocaklarında yapılan muayene ve 
her türlü tetkikleri de gene ücretsiz tedavi "kapsamı içerisine aldık ve bir genelgeyle bunu du
yurduk. Ancak, Yeşil Kart sahibi vatandaşlarımızın, gerek sağlık ocaklarında ve gerekse, özel
likle devlet hastanelerindeki tedavilerinin de ücretsiz yapılabilmesi için gene Sosyalizasyon Ya
sasının aynı maddesine bağlı olarak, her hastalığa yönelik temel ilaçların listesi hazırlanmıştır. 
Aşağı yukarı bir hafta on gün içinde illere tahsisat göndererek ihalesi yapılacak bu ilaçlar, her ilde 
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hastanelerde ve sağlık ocaklarında bulunacaktır ve Yeşil Kart sahibi hastaların hastalığına göre 
doktor tarafından hastalara ücretsiz olarak verilecektir. Yani, bu uygulamayla, Yeşil Kart sahi
bi hastaların, hem ayakta tetkik ve tedavisi hem de hastaneye yatarak, tetkik ve tedavisi ücretsiz 
olarak karşılanmaktadır. Bunun maliyeti ise, bütçemize konmuş olan 800 milyarlık fondan kar
şılanacaktır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın özsoy?.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Teşekkür ederiz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özsoy. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN r— İ8 inci sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin sorusu, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

19. — Şanlıurfa Milletvekili Eyyttp Cenap Gülpmar'm, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Devlet 
Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa 
- Birecik İlçesi Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından so
rusu vardır. -

Sayın Cenap Gülpınar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci kez hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 20 nci sırada Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Türkiye Öğretmenler Ban
kasının 1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın İsmet Attila buradalar mı?.. Yok. 
Cevap verecek bakan buradalar mı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 21 inci sırada, Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını des
tekleme primi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın İsmet Attila?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — TYabzon Milletvekili Kemalettin Gök taş'in, seçim dönemi bakanlarına sağlanan malî 

ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) • 
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BAŞKAN — 22 nci sıradaki Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın sorusu, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. . ' 

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

BAŞKAN — 23 üncü sırada yer alan Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin 
sorusu da, gene İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi 1\p Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sorusu. 
vardır. 

Saynı Mustafa Dağcı buradalar mı?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. ^ 

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

BAŞKAN — 25 inci sırada, Kayseri Milletekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Ko
nağı, Sarıoğlan ve Yemliha Barajlarıyla Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Mustafa Dağcı?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, Kayseri iline doğalgazın ne zaman ve nasıl 
getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalga
zın ne zaman ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dağcı?.. Yok. 
İlgili bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/205) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine 
ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın İsmail Sancak buradalar mı?.. Buradalar. 
Cevap verecek ilgili bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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28. — istanbul 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 — 28 inci sırada, istanbul Milletvekili tsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım 
ve Maliye Okulu binası, Kâğıthane beresinin iştahıyla Sadabat Projesine ilişkin İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Sancak?.. Buradalar. 
Cevap verecek ilgili bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. ' \ • 

29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu 'mm, Giresun Sağlık A kademisi ve Piraziz Sağlık 
Meslek Lisesi ile Giresun • Espiye Devlet hastanelerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldı
rım Aktuna'nm cevâbı (6/209) , 

BAŞKAN — 29 uncu 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?.. Buradalar. 
ilgili Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rasim Zaimoğlu 

•, • • Giresun 

Sorular : 
1. Giresun'a sağlık akademisi kurulmasını düşünüyor musunuz? 
2. Giresun Devlet Hastanesine diyaliz ve hemodiyaliz cihazı ile Tirebolu Devlet Hasta

nesine röntgen cihazı ne zaman verilecektir? 

3. Giresun Devlet Hastanesinde AİDS ile ilgili bir klinik açmayı düşünüyor musunuz? 

4. Espiye Devlet Hastanesi ne zaman hizmete girecektir? 

5. Piraziz Sağlık Meslek Lisesinin inşaatına ne zaman başlanacaktır? • 

. BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna, buyurun efendim. 

SAĞLIK BAKANI YILÖIRIM AKTUNA (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu arkadaşımız tarafından, Giresun'da sağlık 
akademisi kurulup kurulmayacağı ve Giresun ilinde bulunan bazı ilçe devlet hastanelerimizle 
ilgili sorular sorulmaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı, akademi seviyesinde yüksekokul bulunmamaktadır; ancak, 555 sa
yılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunuyla Ankara, istanbul, Kayseri, Konya, Erzurum 
illerinde kurulan ve sağlık meslek lisesi eğitimini' almış olanlara, üç yıllık eğitim veren sağlık 
eğitim enstitülerimiz mevcuttur. Bu enstitülerinhizmete açılmasında ise, Bakanlığımızın yetiş-

— 234 — 



T.B.M.M. B : 60 27 .1 .1993 0 : 1 

miş kalifiye insan gücü ihtiyacının yanında, enstitünün açılmak istenildiği il merkezinde, sağ
lık eğitim enstitüsüne«ğitimci temininde katkı sağlayabilecek seviyede bir üniversite bulunma
sı da gerekmektedir. 

Öte yandan, sağlık insan gücü eğitiminde niteliği artırıcı tedbirler doğrultusunda uygula
nacak programlar paralelinde, Bakanlığımız ile Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı arasında 
10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol hükümleriyle, Giresun Sağlık Meslek Lisesi bina
sında, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulma
sı karara bağlanmış ve sanıyorum ki uygulamaya geçmiştir/ . 

Sağlık akademisi kuruluş çalışmaları 1992 - 1993 öğretim yılı itibariyle henüz sonuçlan
madığından, herhangi bir yerde bu tür bir okul açılması yoluna gidilememektedir. 

Diğer bir soru, "Giresun Devlet Hastanesinde diyaliz ve hemodiyaliz cihazıyla, Tirebolu 
Devlet Hastanesine röntgen cihazının ne zaman verileceği?" şeklindedir. Giresun Devlet Has
tanesinde halen 3 adet diyaliz cihazının bulunduğu bir diyaliz merkezi vardır. Bu merkezin ih
tiyacına göre, yani 3 cihazın yetmemesi durumunda, bunu her zaman için 4'e, 5'e veya 6'ya 
çıkarmaya da açığız. 

Tirebolu Devlet Hastanesi röntgen cihazı ihtiyacı ise binilmekte ve kayıtlarımızda yer al
makta olup, bu hastanemize alınacak röntgen cihazının planlaması 1993 yılı için yapılmıştır 
ve sanırım ki, en geç üç ay veya iki ay içerisinde bu ihtiyaç karşılanacaktır. 

Gene, Giresun Devlet Hastanesinde AİDS kliniğinin açılıp açılmayacağı sorulmaktadır. 
Bunu, talebe, AİDS hastası sayısına bağlı olarak düşünüyoruz. Trabzon'da bugün halihazırda 
tespit edilmiş AİDS hastası yok. Giresun'da, Rusya'dan gelen bir yabancı uyruklu kişinin AİDS 
olduğu ifade edilmişti ve onun Eliza testi müspet çıkmıştı; ama Ankara'ya doğrulama testi için 
geldiğinde, kendisinde AİDS olmadığı tespit edildi; yani, doğrulama testi, Eliza testini doğru
lamadı; çünkü, Eliza testi sonuçları zaman zaman başka faktörlerle de müspet çıkabiliyor. Do
layısıyla, bunun AIDS'li olmadığı anlaşıldı. AİDS vakasının ortaya çıkması, bunun tespiti ha
linde konuyu düşünebiliriz. Tabiî, Karadeniz Bölgesi, özellikle Rusya'dan ve Gürcistan'dan ge
len kişiler dolayısıyla belli bir riske de maruzdur. Nitekim, zaten bu bölge hastanelerinin hep
sine, en son Hopa da dahil olmak üzere, Eliza testi cihazı temin edilmiştir; ama, bir talep veya 
bir ihtiyaç doğması halinde, AİDS kliniği de tabiî ki açılacaktır. Bunun Trabzon'da mı, Gire
sun'da mı, Rize'de mi açılacağı, bölgesel ihtiyaca göre saptanacak ve hastanenin de yapısı dik
kate alınarak açılması sağlanacaktır. 

, Bu arada, Giresun'da yeni bir hastane yapımına giriştik, herhalde onu biliyorsunuz. Bu 
hastane planlı projeli bir hastane olacağına göre, AİDS kliniğinin de burada açılması ve ileriye 
yönelik düşünülmesi de makul olacaktır. 

Espiye Devlet Hastanesinin ne zaman hizmete gireceği sorusuna gelince : Giresun tli Espiye 
ilçesinde belediyeye ait olan ve beş kattan ibaret bulunan bina, hastane olarak kullanılmak 
üzere Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Teknik elemanlarımızca yapılan inceleme sonucunda dü
zenlenen raporda, 1991 yılı içerisinde gönderilen 275 milyon lira ödenekle, binanın hastane olarak 
kullanılması için tadilat ve onarımlara başlanıldığı, ancak ödenek yetersizliğinden dolayı biti
rilemediği, 1992 yılında hizmete açılabilmesi için -ki, o tarihteki cevaptır bu- gerekli paranın 
tahsisinin gerektiği belirtilmiştir. 1992 yılında da bu çalışmalar devam etmiştir. Şu anda Espiye 
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Hastanesi ne durumdadır, bilmiyorum. Bununla beraber, Espiye Hastenisinin tamamlanabil
mesi için 700 milyon lira daha gönderilmesi talep edilmişti; bu da belki yetmeyebilir; ama, Espiye 
Hastanesinin, 1993 baharına,kadar, zannediyorum en geç nisan ayına kadar bitirilmesi plan
lanmıştır. -

RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) — Kesin bitirecek misiniz Sayın Bakanım? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Kesin... . 
RASÎM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Teşekkür ederim. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Son olarak, Piraziz Sağlık Mes

lek Lisesinin inşaatına ne zaman başlanacağını sormaktasınız. 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plan hedeflerinde belirilen hekim dışı sağlık elemanı sayısına 

ulaşılabilmesi amacıyla, Bakanlığımız, yeni yatırımlar yanında, diğer kurum ve kuruluşlara ait 
olan ve atıl bulunan fizikî kapasiteleri bu doğrultuda kullanmayı tercih etmektedir. 

Bu politika paralelinde, Giresun ili Piraziz İlçesinde, Millî Eğitim Bakanlığına ait Piraziz 
Lisesinin bir bölümünde, 1989 -1990 öğretim yılında hizmete açılan Sağlık Meslek Lisesi faa
liyet göstermekte olup, ilçede yeni bir sağlık meslek lisesi hizmet binası yaptırılması, 1992 yılı 
yatırım programı teklifimizde yer almamaşıtır; dolayısıyla, okul binası inşasına başlanmasını 
düşünmüyoruz. 

Bir de şundan dolayı düşünmüyoruz : Şimdi, hemşire eğitimini liseye dayandırdık, liseye 
temellendirdik, yani, bugüne kadar, ortaokulu bitiren öğrenciler, sağlık meslek okullarına alı
nıyor ve dört yıl okuduktan sonra -hem kültür dersi hem meslek dersi gördükten sonra- hemşi
re oluyor idiler; ama, gördük ki, hemşirelerimizi yeteri kalitede, nitelikte yetiştiremiyoruz. Bir 
kere, yaşlarının küçük olması nedeniyle -13 -14 yaşlarında geldikleri için sağlık meslek okullarına-
insan sağlığı gibi gerçekten önemli bir bilinç gelişmesini gerektiren olayda, bu bilinci, o yaştaki 
çocuklar, beyin ve sinir sistemi gelişmesi itibariyle kavrayamıyor. 

Nitekim, bu noktadan hareketle, birçok batı Avrupa ülkesinde, bu eğitim, yıllardan beri, 
liseden sonra uygulanmaktadır; yani, bunların asgarî 17 yaşında olması istenmiştir. 

Biz de, biraz gecikmiş olmakla beraber bu sistemin içerisine girdik ve bu sene -1992 -1993 
öğretim yılı için- 27 tane sağlık meslek lisesi, sağlık meslek yüksekokulu haline getirildi ve eği
tim hizmeti, bir protokolle üniversiteye devredildi. Önümüzdeki yıl için 30, öbür yıl için 28 
- 30 civarında bir okulu devretmek suretiyle, dört sene içinde, hemşire eğitimi tamamıyla üni
versitelere devredilmiş olacaktır. 

Tabiî, üniversitelere devrettiğimiz bu okulların yüksekokul olarak eğitim verebilmesi için, 
üniversitelere yakın ve üniversitelerle beraberlik içinde olan yerlerde olması gerekir. Dolayısıy
la, üniversiteye uzak, tıp fakültelerine uzak bölgelerde yeniden sağlık meslek lisesi inşa etmek, 
binasını yapmak, bu politikamıza ters düşecektir; o açıdan böyle bir değerlendirme yapılmıştır. 

Sanıyorum ki, hemşire okullarına getirdiğimiz yeni düzenle, liseyi bitiren öğrenciler, iki 
yıl hemşirelik yüksekokulunda okuyacaklar, ondan sonra da bir veya birbuçuk yıl, branlaşma, 
yani ihtisas eğitimi görecekler, -kroner bakım ünitesi hemşiresi, yoğun bakım ünitesi hemşiresi 
cerrahi hemşiresi, psikiyarti hemşiresi gibi- ve sanıyorum bu eğitimin oturmasından, yerleşme
sinden sonra, artık, önümüzdeki yıllarda, "doktorumuz iyi, aletimiz edevatımız, cihazlarımız 

I 

da iyi; ama ameliyat sonrası bakımlarımız yetersiz, yoğun bakımda hemşire bakımı yetersiz" 
• ' . • i 
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gibi şikâyetler ortadan kalkmış olacak ve kaliteli bir hemşire hizmeti, branşlaşmış bir hemşire 
hizmeti, hekim ve doktor hizmetiyle bütünleşmiş ve entegre olmuş hale gelecektir. 

Teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Zaimoğlu. 
RAStM ZAİMOĞLU (Giresun) — Teşekkür ediyorum.« 
BAŞKAN — Sorunun cevabı verilmiştir. 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller 'in, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Li
sesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve Devlet Bakam Şerif Ercan'ın ceva
bı (6/212) 

BAŞKAN — 30 uncu sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, beden eği
timi ve spor meslek lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusuna geçiyoruz. 

Sayın Şendiller?.. Buradalar. • • , 
Cevap verecek ilgili bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemizin Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
2.3.1992 

ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Beden eğitimi ve spor lisesi olarak açılan ve daha sonra beden eğitimi ve spor meslek lisesi 
olarak değiştirilen okullardan mezun olan gençlerin akibeti ne olacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ercan. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; oku

nan sözlü soru önergesiyle ilgili olarak, zamanın önemine binaen, sadece cevap arz ediyorum. 
Beden eğitimi ve spor meslek lisesi okulu mezunlarına, üniversite giriş sınavlarında, ilave 

puan verilmektedir. Aynca, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce, bu okul mezunlarına, branş
larına uygun monitör belgesi de verilmektedir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Şendiller, buyurun. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Sayın 

Bakanın verdiği cevaptan tatmin olmadım. 
Sayın Bakan, onlara üniversite imtihanlarında ek puan verildiğini ifade etgtiler. 
Bu okullar, 1984 yılında, beden eğitimi ve spor lisesi olarak açıldı. Bu okulların adı, 1985 

yılında, beden eğitimi ve spor meslek lisesi olarak değiştirildi. 1988 yılında da bu okullar, fen 
dersleri kaldırılarak iki beden eğitimi branşına ayrıldı ve aynı yıl çocuklar buralardan mezun 
oldular. . 
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önce, buçocukîarın beden eğitimi öğretmeni olarak yetiştirilecekleri ifade ediliyordu; son
radan okulun adı da değiştirilerek, bunlar, yardımcı antrenör olarak mezun oldular. Ancak, 
bunlara,.ne Millî Eğitim Bakanlığı ne de Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı sahip 
çıkıyor. Gençler bu konuda feryat ediyor. Yani, bunlar üniversiteye hazırlık için değil. 

Mesela, 1988 yılında, Kahramanmaraş'ta bu okullar mezun vermiştir; şu anda çocukların 
durumu belli değil. Yani, bu okulların mezunlarına beden eğitimi öğretmenliği görevi mi, yok
sa yardımcı antrenörlük görevi mi verilecek? Ben, Sayın Bakanın bunu açıklamasını arz etmiş
tim. Ancak, Sayın Bakan, bana, çocukların sorduğu soruyu tekrar etti. Ben bu cevaptan tat
min olmuş değilim. Bu çocuklar, şu anda bizden cevap bekliyorlar. Bu sorunun daha iyi cevap
landırılması lazım, özellikle, buralardan mezun olanlar, beden eğitimi öğretmeni olarak mı, 
yoksa yardımcı antrenör olarak mı görevlendirilecekler? Çocuklar bizden bunu soruyorlar. Arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ŞendiIIer. 
Bu sorunun da görüşülmesi tamamlanmıştır. 

31. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara - PTT Başmüdürünün görevden 
alındığı ve Kuruma girmesi erigellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından' sorusu ve 
Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı (6/213) 

BAŞKAN — 31 inci sıradaki, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Baş
müdürünün görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Mahmut Orhon?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

2.3.1992 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
Soru 1. Bazı basın organlarında, Ankara PTT Başmüdürü Ali Zor'un Aydın'a tayin edil

diği, kendisinin raporlu olması sebebiyle de bu görevine başlamadığı, bu durum üzerine Teftiş 
Kurulu Başkanının Kurum personeline 24.2.1992 gün ve 111 sayılı bir genelge göndererek, Baş
müdürün sakıncalı biri olduğu, Kuruma gelip gitmesin diye çeşitli tedbirlerin alınmasını iste
diği, bu gerekçeyle de bekçilerin ve diğer görevlilerin nöbet tuttukları haberi yer almaktadır. 
Adıgeçen Başmüdür hakkında yapılan bu işlem doğru mudur? 

Soru 2. Bir hukukçu olarak, hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadan, bir 
bürokrat için "sakıncalıdır, kuruma giriş ve çıkışı tehlikelidir" ifadesinin kullanılmasını nasıl 
izah ediyorsunuz? Bu tutum, insan haklarını ihlal değil midir? 

Soru 3. Bu davranışı, demokratikleşme ve şeffaflık politikalarınızla nasıl bağdaşürıyorsunuz? 
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BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un sözlü soru önergesine cevap vermek 
üzere, Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yoz
gat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un sözlü soru önergesine Hükümet adına cevap vermek 
üzere huzurunuzu işgal ediyorum. 

Konuyla ilgili olarak PTT tşletmesi Genel Müdürlüğü müfettişlerince yapılan soruşturma 
sırasında düzenlenen önraporda; Ankara PTT Başmüdürü Ali Zor'un, Muğla Başmüdürlü
ğünde görevlendirilmesine rağmen, buraya gitmemek ve Ankara'dan ayrılmamak için sıhhî ra
por aldığı; raporlu iken, Başmüdürlükteki 4 milyar liralık taşıt ihalesiyle ilgilendiği ve bazı per
sonele emir ve talimatlar vererek, onları baskı altında tuttuğu; 20 Ekim milletvekili seçimleri
ne Nevşehir tlinden katılan PTT eski Genel Müdürü Emir Başer'in seçim propagandalarına 
katılmak üzere gizlice ve defalarca Nevşehir'e gidip geldiği, Başmüdürlük Taşıtlar Amirliğine 
bağlı garaja sık sık ve saklıca girdiği; sözü edilen yerde soruşturma nedeniyle aranılan taşıt 
görev emirlerinin aranılmasına rağmen bulunamadığı veya yok edildiği görülüp anlaşıldığın
dan; adıgeçen Başmüdür ve bir kısım personel hakkında yürütülen soruşturma sırasında alı
nan önlemlerin, tahkikatın güvenliği ve selameti bakımından, görevden alındığı mahalle gir
memesi müfettişlerce istenildiğinden, yasaklanmıştır. 

Görüleceği üzere, adıgeçen hakkında hukuk dışı herhangi bir işlem yapılmadığı gibi, in
san haklarını ihlali de sözkonusu değildir. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN -- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Orhon. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sevgili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. Sayın Bakana da, verdiği cevap için teşekkür ediyorum; daha doğrusu, vermediği 
cevap için(I) Çünkü, benim sorduğum sorulara cevap olarak, buraya geldi, müfettiş raporunu 
aynen okudu gitti; ama, benim sorularıma cevap vermedi; zaten vermesini de beklemiyordum. 
Çünkü, bugünkü Hükümetin, kanuna uygun olmayan pek çok uygulaması yanında, bu da, 
kanuna uygun olmayan uygulamalarından birisidir. 

Mahkemeye intikal edip, suçu sabit olmadan bir insanı suçlamak -Sayın Bakanın burada 
açıkça da okuduğu gibi- bu Hükümetin yaptığı işlerden birisidir. Daha evvel de aynı suçlama
ları birçok insana yapmışlardır; ama, sonuç tabiî ki boş çıkmıştır. 

Müfettiş raporunu burada okumak, tabiî ki, bize cevap vermek değil. 
Bu insanın hasta olduğuna dair raporu doktorlar vermiştir. 
Doktorların raporuna inanmıyorlarsa, başka bir tarafa götürüp, hasta olmadığını tescil 

ettirebilirlerdi; ama, bu cevapla, sadece Ali Zor değil, aynı zamanda doktorlar da suçlanmak
tadır; yani, Hükümet, önüne gelen herkesi bir bahaneyle suçlayıp, işi geçiştirmek istemektedir. 
İnşallah bundan sonrabu tür uygulamalara son verilir. 

"Bu, insan haklarını ihlal değildir" dedi Sayın Bakan. 
Bu kişinin Kuruma giriş çıkışı yasaklanıyor, aracını park etmesi yasaklanıyor; hasta olan 

adama "sen hasta değilsin" deniliyor. Bunların hiçbirisi, bu adamın, bu insanların hakkı de
ğil; ama, Hükümetin veya müfettişlerin, suçu sabit olmadan söyledikleri her şeyin doğru oldu
ğu görülüyor (!) Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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Sayın Orhon, sorurîuz cevaplandırılmış oldu. 

32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon 'un, SAMKA Karton Sanayii hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

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

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

BAŞKAN — Sayın Orhon'un 32 ve 33 üncü sıralardaki sorularıyla 34 üncü sıradaki Sayın 
Şendiller'e ait soru, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

35. — 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 — 35 inci 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. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. , 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

36. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesine iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı (6/219) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orga
nize Sanayi Bölgesine ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Soru 1. Proje çalışmaları geçen yıl yapılan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi için 1992 
yılında yeterli ödenek ayrılmış mıdır? 

BAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Tahir Köse, buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Kütahya Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma işlemleri tamamlan
mıştır; projelendirme işlemlerine de başlanmıştır, sonuçlanmak üzeredir. Proje işlemleri sonuç
landıktan sonra, büyük bir ihtimalle, 1993 yılı içerisinde Kütahya Organize Sanayi Bölgesinin 
ihalesini de yapacağız. 

Saygıyla arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Ertekin, söz almak istiyor musunuz? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ertekin, tatmin olmuşlardır. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sözlü soru önergelerinin görüşülmesini burada bırakıyoruz. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
VII. ^- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 4 

BAŞKAN — Önce, sırasıyla, yarım kalan işleri görüşeceğiz. 
Gündemin 1 inci sırasındaki Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak

kında Kanunde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor
ta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülme
sine, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — Bütçe Kan ununda Yer A lan Bazı Hükümlerin İlgili Kan unlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) 

BAŞKAN — Gündemin 16 ncı sırasındaki, Bütçe Kanununda Yer alan Bazı Hükümlerin 
İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu ra
porunun görüşülmesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Gündemin 17 nci sırasındaki, Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (1) 

BAjŞKAN —• Gündemin 9 uncu sırasındaki, tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görü
şülmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Geçen birleşimde, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine ge

çilmesinin oylamasında kalmıştık. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı 

arayacağım. ' 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Kapanma Saaü : 17.05 

(1) 139 S. Sayılı Basmayazı 21.1.1993 tarihli 58 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.25 

BAŞKAN : Raşkanvclali Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Feridun Pehlivan (Bursa), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

, o • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

. 4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Thsarısı ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Devam) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bilindiği gibi, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelere geçilmesi 

hususu oylanırken karar yetersayısı istenmiş, aranmış, bulunmadığı için ara verilmişti. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu tekrar oylayacağım ve karar yetersayısı 

arayacağım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Bakanlar Kurulundan 33 el kalktı Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Bir önceki dönemde, bütün bakanlar iki elini kaldırıyordu. Bu, bizim Meclis düzenimizin 

gereği. • 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 33'ü geçmesin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geçmiyor efendim, Başkanlık bu hususa dikkat ediyor. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini te

min etmek; insan haklarının kurumsallaştırılması için gereken önerileri oluşturmak, ulusal ve 
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uluslararası düzeyde insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek, kamuoyunu ve yetkilileri bil
gilendirmek; insan hakları konusunda koordinasyonu sağlamak; bu konuda eğitim önerileri 
hazırlamak ve yapılacak eğitime yardımcı olmak; insan hakları ihlallerini belirlemek ve çözüm 
önerilerinde bulunmak üzere İnsan Haklan Bakanlığının kurulmasını, teşkilat ve görevlerine 
ait esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Eyüp Aşık, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tasarının 1 inci maddesinde, İnsan Hakları Bakanlığının kuruluş amacı tarif ediliyor. Tümü 
üzerindeki açıklamalarımda da izah ettiğim gibi, insan hakları ihlalleri bütün dünyada, Türki
ye'ye mahsus bir şey değil... Genellikle idare tarafından yapılır... Yani, siz, eğer insan akları 
ihlallerini önlemek istiyorsanız, bununla ilgili bir teşkilat kurmak istiyorsanız, kuracağınız teş
kilatın, idarenin bünyesinde olması hiçbir şey ifade etmez, yaptığınız işin hiçbir manası olmaz. 

Şimdi, burada tarif edilen ve hedeflediğimiz amaçlara ulaşmak için, Hükümet disiplini 
içerisinde, devlet disiplini içerisinde bir bakanlık çalışacak ve bir başka bakanlıkta olan insan 
hakkı ihlalini önleyecek!.. Bu, mümkün değil. 

Eğer bunu gerçekten istiyorsak, bakınız, samimî olarak söylüyorum -parti farkı gözetmek
sizin, siyasî gözle bakmadan- bununla ilgili bir anayasal kurum oluşturmak lazım. Yani, Ana
yasada da, görevleri, yetkileri tarif edilen bir kurum oluşturulması lazım ve bunun kesinlikle 
Hükümetin dışında olması lazım. Ben burada tekrarlamak istemiyorum ama, dün de tekrar
landı, burada bir olay anlatıldı, bir sayın milletvekili bir olay anlattı ve "Bir ölüm emrinin 
verildiğini içişleri Bakanına ispatladık, netice alamadık" dedi. 

tnsan hakkı ihlali yapan idarenin içindeki bir organı, yine idarenin içindeki bir organla 
denetleyeceksiniz!.. Bu, mümkün değildir. Türkiye'de, gerçekten ileriye dönük, torunlarınıza, 
çocuklarınıza miras kalacak bir kurum oluşturmak istiyorsanız, (600 kişiye kadro bulmak isti
yorsanız ayrı mesele, taahhüt ettiğiniz, Koalisyon Protokolüne koyduğumuz sözümüzden dön
meyelim diyorsanız, ayrı mesele) Türk Devleti bünseyinde insan hakları ihlallerini önlemek is
teyen, önlenmesine yardımcı bir kurum oluşturmak istiyorsanız, Anayasada da yetkileri tarif 
edilmiş ve idarenin dışında bir organ oluşturmanız lazım. Bu, ne olabilir?.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Senin partin oy verir mi? 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Veririz, katılırız. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Vereceksiniz!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Biz, buna da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belki buradan bir 

şey çıkar diye, buna bile yardımcı olmaya çalışıyoruz Sayın Gürkan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Ona oy vereceksiniz değil mi? Tamam o halde. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Evet. Böyle bir kuruma katılırız. 
Bakınız, daha evvel Mecliste kurulmuş bir İnsan Hakları Komisyonu vardı, geçen dönem

de iyi çalışmadı. Yani, samimî söyleyeyim, geçen bir yıl içerisinde iyi çalışmadı; ama yine bir
çok görev yaptı. 
- MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Hiçbir zaman iyi çalışmadı. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Çalıştırmadık mı? 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Cezaevlerine bile giremediniz. 
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EYÜP AŞIK (Devamla) — Yaşa! Bakın ne diyor; cezaevlerine giremedik. 
FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Hayvan pisliği yedirdiniz... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Benim Başkanlığım zamanında giriyordu; nasıl oluyordu bil

miyorum. Benim Başkanlığım zamanında cezaevlerini denetledik; raporları var. Benim Baş
kanlığım zamanında siyasî şubeyi denetledik. 

Bakınız, bu sene Türkiye, Avrupa Konseyi tnsan Hakları İşkenceyi önleme Sözleşmesine 
imza koymuş ve onların Türkiye'deki işkenceyle ilgili denetimini kabul etmiş. Bu denetime yar
dımcı olmak üzere bizim tnsan Haklan Komisyonundan yardım istenmiş; tnsan Hakları Ko
misyonunun görevlendirdiği 3 üye, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Siyasî Şubesinde göz
lem yapamamış -denetim değil- kabul etmemişler. Üye arkadaşlarımız buradalar, Ankara Em
niyet Müdürlüğü kabul etmemiş... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Öyle değil. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Gürkan, doğru; üye arkadaşlarımız buradalar. Ankara 

Emniyet Müdürlüğüne gidiyorlar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tnsan Hakları Komisyonu 
üyesiyiz" diyorlar. 

Ayrıca, Türkiye, İşkenceyi önleme Sözleşmesine taraf olmuş ve Avrupa'dan görevlilerin 
gelip denetim yapma yetkileri var. Bizim Komisyon onlar adına gidiyor ve Ankara Emniyet 
Müdürlüğü, "Sizi buraya sokmayız, böyle bir gözlem yaptırmayız" diyor. 

Siz, şimdi bu şartlarda ve bu olayları yaşamışken, bir tnsan Hakları Bakanhğı kurmak 
istiyorsunuz ve o tnsan Hakları Bakanlığı, diğer bir bakanlığı görevlendirecek, üstelik bu da 
müstakil bakanlık olacak; (yani devlet bakanlığı olsa ve Başbakanlık adına bu görevi yapsa 
daha iyi.) eşit yetki ve protokoldeki bir başka bakanlığı denetleyecek!.. Bu, mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, bu tasarının gerekçesine konmuş olan bir iki cümle fevkalade 
yanlıştır ve en azından, bu cümlelerin gerekçeden çıkarılması lazımdır. Bunlardan bir tanesini 
okuyorum : "Çünkü, insan haklan konusunda dünyadaki gelişmeler ülkemiz yasalarında da 
yer almasına karşın ihlal iddiaları yalanlanamaz hale gelmiştir," 

Yani, bakanlık kurulacağına göre, şimdi kolayca yalanlayabileceğiz ihlal iddialarını! Bu 
maksatla bir bakanlık kuruyoruz; ama sebebi ne? "Artık ihlalleri yalanlayamaz hale geldik..." 

Böyle bir gerekçe, kurulacak olan bakanlığın da, Türk Devletinin de, bizim de ayıbımız 
olur. Bu bakımdan, gerekçenin bu kısmının tasarıdan çıkması lazımdır. 

Gerekçeden gene ikinci bir cümleyi okuyorum : "Ülke ve Dünya Kamuoyundan gelen bu 
yoğun baskı ve istekler sonucu; ülkemizde resmî insan hakları kurumları oluşturma gereği kendini 
göstermiştir" deniliyor. 

Muhterem arkadaşlar, insan hakları konusunda, demin dediğim gibi, anayasal bir kurum 
oluşturulmasına taraftarız. En azından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tnsan Hakları Komis
yonunun yetkilerini genişleten, ona bir genel sekreterlik ve uzman çalıştırma imkânı veren bir 
şekle getirilmesine taraftarız; ama ne tnsan Hakları Komisyonunu, ne de bu konudaki bütün 
çalışmaları böyle bir gerekçeyle yaptığımızı kabul edemeyiz; yani dünya kamuoyundan gelen 
-herhalde bunun özeti de, "Bizi Avrupa Topluluğuna almazlar" gibi- baskılarla tnsan Hakları 
Bakanlığı kuruyoruz demek, herhalde bu Hükümetin kabul edemeyeceği bir gerekçedir. 

Hükümet bunun farkında değildir, böyle bir gerekçeyle geldiğini kabul etmiyorum. Bu 
bakımdan, en azından bu iki cümlenin tasarı gerekçesinden çıkması lazımdır. 
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Tekrar ediyorum -arkadaşlarımızın bu konuda vermiş oldukları önergeler de vardır- geli
niz, bu bakanlık kurma işinden vazgeçelim. Çünkü, tamamen işi çıkmaza sokacaktır, "bakan
lık var" diye, artık kimse bu işlerle ilgilenmeyecektir. Anayasada değişiklik yaparken, bu ko
nuda bir anayasal kurum oluşturulması yönünde düşünceleri de bir gözden geçirelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aşık. 
Grupları adına başka söz isteyen var mı? 
ALİ OĞUZ (istanbul) — Grubum adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ne adına söz istiyorsunuz? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Şahsı adına söz alanları okutuyorum -biliyorsunuz 2 kişiye söz verebileceğiz-

1. Yusuf Bozkurt Özal, 2. Seyfi Şahin, 3. Lütfi Doğan, 4. Mahmut Kılınç. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Sungurlu da söz istiyorlar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsı adına zaten 2 kişiye söz verebileceğiz; ama Sayın Sungurlu da ismini 

yazdırabilirler. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ALÎ OĞUZ (istanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlar; 

insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun tasarısı üzerinde bir ta
mamlama çalışması yapıyoruz. Malum, daha evvel tasarının tümü üzerindeki görüşlerimizi Yüce 
Heyetinize arz ettik, şimdi de maddeleri üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. 

Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım, "gaye" maddesine şöyle bir göz attığımız za
man, çok şeyleri ihtiva ettiğini görüyoruz; çok geniş kapsamlı olarak ele alınmış. 

Birinci derecede bu kanunun amacı, insan haklarını korumayı temin edecek. Mühim bir 
hadise, geniş ve şümullü bir arzu bu. insan haklarının korunmasını temin edecek, bir taraftan 
da gelişmesiyle uğraşarak, gelişmesini ve insan haklarının kurumsallaşmasını temin edecektir. 

Madde "gereken önerileri oluşturmak; ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları ala
nındaki gelişmeleri izlemek, kamuoyunu ve yetkilileri bilgilendirmek; insan haklan konusun
da koordinasyonu sağlamak; bu konuda eğitim önerileri hazırlamak ve yapılacak eğitime yar
dımcı olmak; insan hakları ihlallerini belirlemek ve çözüm önerilerinde.bulunmak üzere..." 
diyerek devam ediyor. 

Çok şey yüklenmiş olan bu Bakanlığın, tabiî ki, başarılı olmasını gönülden diliyoruz. Memle
ketimizde, insan haklarının ihlali konusunda gerekli tedbirleri alarak, bunları önleyeceğini iddia 
ederek huzurunuza gelecek olan bu Bakanlık, kuruluş kanunuyla bunları yapabileceğini zannedi
yor; ama nasıl yapacak? Nasıl yapacağı hususunda ise, bakıyoruz ortada bir şey yok. ihlal edenleri 
ne yapacak? Yani, bir bakanlık, diğer bakanlığın hizmetleri üzerinde bir baskı mı yapacak, bir 
cezaî müeyyide mi getirecek; ne yapacak da bunları temin edecek?.. Kanunun içerisinde bunu arı
yoruz, bunu bulmak mümkün değil. Tavsiyeden ileriye gitmeyen, sadece tavsiye hudutları içerisin
de kalan, bu seviyede olan bazı tedbirler getiriliyor. Acaba bunlarla, bu gerçekleşebilir mi? 
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Anayasa Komisyonunda bunun üzerinde arkadaşlarımızla uzun uzun tartıştık. Bunu na
sıl yapacaksınız; elinizde bir yaptırım imkânı yok, sadece tavsiyelerle bu olacak mıdır? 

Memleketimizde bugün "insan haklarının ihlali" dendiği zaman, hemen aklımıza en bü
yük mesele olarak, işkence meselesi geliyor. Şu tnsan Hakları Bakanlığı Kanun Tasarısının Mec
liste oylandığını ve bir an evvel çıkarıldığını ve tatbikata geçildiğini kabul edelim; karakolları-
mızdaki işkence meselesi bir anda bitecek mi? Ben zannediyorum ki, bitmeyecektir. Bitmediği 
takdirde, bu Sayın Bakan ne yapacak acaba? Elinde hangi imkânlar var ki, bununla insan hakları 
ihlalini engelleyecek, insan hakları ihlali olmayacak; üstelik yapanlar da bundan ceza görecekler? 

Ben, kanun metninde buna dair bir şey göremiyorum; sadece gaye maddesinde buna ait 
bir iddia var; açlık var; bu da, insan hakları ihlali. 9 milyon insan kahvehanelerde oturuyor, 
akşam evine bir kilo ekmeği götüremiyorsa, bu da insan hakları ihlali; bunu ne yapacaksınız? 

Büyük çapta ahlak zaafı ve büyük çapta Türk kadınının ırzını, namusunu ihlal eden, şe
refini ihlal eden mesele var. Kadın haklarıyla ilgili Sayın Bakan burada oturuyor; ama bir gün 
bu kürsüye çıkıp da, kadın haklarıyla ilgili bir şey söylediğini duymadık, gerçek manada. 

Evet, kadın, bakan olsun, milletvekili olsun, kaymakam olsun, vali olsun diye herşeyi söy
lüyoruz; ama buraya çıkıp da, "Türk ve Müslüman kadını ayşeler, fatmalar, zeynepler satıl
masın; buna ait bir tedbir getireceğiz" demedi. Beyoğlu seçimlerinde, arkadaşlarımız oralara 
kadar girdi, gözleri yaşlı olarak o kadınlar, "Bizi, ancak siz kurtarırsınız" dediler; "tnsan Hakları 
Bakanlığı kanunu çıkıyor da, gelecek ve bizi kurtaracak" diyemediler. 

Sayın Bakan, yine bir gün olsun çıkıp bu kürsüden, "Müslüman Türk kadınının bacağıy
la reklam yapılmasın" demedi. 

En büyük insan hakkı budur. Siz, bu milletin namusunu, iffetini korumazsanız, hangi 
insan haklarını koruyacaksınız?!. 

tşsizlik, fukaralık... Say sayabildiğin kadar. Bunları neyle önleyeceksiniz? Buna ait bir ön
lem, tedbir olmadığına göre, bunu nasıl yapacaksınız? Ama, "Biz, daha bunun başlangıcın
dayız, müesseselerini kuruyoruz, kurumlaştırıyoruz; yarın geliriz, bunun müeyyidesini de bu
luruz, bununla da insan haklarını kâmil manada memleketimizde oturturuz. Bir başörtüsü zulmü 
olmaz; kızlarımız üniversite kapılarında ağlamazlar, imtihanlara girmeleri önlenmez; eğer de
kanlar ve rektörler onları imtihana sokmaz, laboratuvara almaz, imtihanı verdiği halde diplo
masını vermezse, biz de onların hakkından geliriz" diyemiyorsunuz. Bunun tedbiri ne olacak? 

Benim aklıma şöyle bir hikâye geliyor : Kızın birine "kızım, kocan çok çirkin" demişler, 
o da "merhamet edin, babamın evinde o da yoktu" demiş. 

Kanunun başlangıcı geldi, sonunda acaba müeyyidesi de gelir mi? Bu ümitle, inşallah, 
bu temenniyle bekliyoruz. 

Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. , 
Sosyaldemokrat,Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mümtaz Soysal; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Eyüp Aşık'ın konuşması üzerine ve genel olarak da muhalefet partilerinin tutumları üzerine 
bir iki söz söylemek üzere kürsüye geldim. 
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Sayın Eyüp Aşık'ın söylediklerinde doğru taraflar elbette var. Gerçekten de, insan hakla
rının yeryüzünde baş ihlalcisi devletler ve hükümetlerdir. Gerçekten de, dünyanın çok az ülke
sinde -hiç yok demiyorum- insan haklarını korumak üzere bir bakanlık kurulmuştur; ama, Sa
yın Aşık'ın söylemediği bir şey daha var ; Dünyanın demokratik hiçbir ülkesinde de, bugünkü 
Anayasa gibi, insan haklarını ikinci plana iten, devletin haklarını birinci plana getiren ve va
tandaşı, bireyi düşünmeyi ikinci plana, hatta üçüncü plana iten bir anayasa da yoktur. 

Elbette gönlümüz isterdi ki, Anayasanın kendi içinde, gerçekten özerk, gerçekten, devlet
ten ve hükümetten özellikle bağımsızlaştırılmış yüce bir kurul, insan haklarının korunması için 
birtakım önlemler alsın ve birtakım da -Sayın Oğuz'un dediği gibi- yaptırımlar uygulayabilsin; 
ama şu Mecliste Anayasayı değiştirmek için, hem de mevcut koşullar içinde, biraz şurasından 
burasından değiştirebilmek için -çünkü, tamamiyle değiştirmeye gücümüz yetmiyor- küçük adım
lar atmaya kalkıyoruz; muhalefet, bu adımları baltalamak için ne mümkünse yapıyor. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Mesela?.. 
HALÎL tBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Hocam, üç - dört tane değişiklik getiriyor

sunuz. Biz, "şunu, şunu yapalım" diyoruz, siz istediğiniz maddeleri değiştirmeye çalışıyorsu
nuz. O zaman, karşı çıkınca, muhalefet mi yapmış oluyoruz? 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Bütünü için getirmeye kalktığımızda da,4 'Hayır, Ana
yasa değişikliğini siz yapmayacaksınız, biz yapacağız" diyoruz! Halbuki, bizim tezimiz "hep 
birlikte yapalım" oluyor. Hep birlikte yapmaya da yanaşmıyorsunuz, onun başlangıç noktala
rına dahi yanaşmıyorsunuz, önce, bir iki noktasında niyetleri görelim, ondan sonra da, eğer 
bu uzlaşma olursa, bütün Anayasayı değiştirmek işi de kolaylaşacaktır; ama en küçük dene
yimlerimiz bile, şimdiye kadar başarısızlıkla sonuçlandı. 

Bu tablo içinde, mümkünse ne yapılabilir; ona bakıyoruz. Bir yasa tasarısı getirdik, o ya
sa tasarısının içinde -biraz daha yakından incelerseniz, göreceksiniz- bir bakanlık içinde ne ka
dar bağımsızlaştırılabilecekse, o ölçüde bağımsızlaştırılmış bir yüksek kurul da var. 

Bu, bir deneme olacaktır; bu denemenin, ilk deneme oluşunu da kabul ediyorum. Bunları 
okutan bir kişi olarak, dünyanın bir iki ülkesinde bulunan insan hakları bakanlıklarının ters 
yönde çalıştırıldığını da kabul ediyorum; ama bizde henüz Anayasa değiştirilmemişken, henüz 
köklü bir Anayasa değişikliği; yani insan haklarını devleti temeli haline getiren bir Anayasa 
değişikliğini gerçekleştirememiş bir durumdayken, bu koşullar içerisinde bir deneyim olarak 
bunu yapmaya kalkıştığımız zaman da, bu defa bu kanun baltalanıyor. 

Onun için, sayın muhalefet üyelerinden rica ediyorum; kanunun maddelerini söyledikleri 
anlayışla teker teker ele alalım; mümkün olduğu kadar devletin güçlerini denetleyebilecek, bir 
bakanlık çerçevesinde, mümkün olduğu kadar özerkleştirilebilecek kurumlar kurmaya çalışa
lım ve eğer bir gün Anayasayı, dediğimiz felsefeyle değiştirirsek, bunlara gerek kalmayacak 
bir ortamı yaratalım. O bakımdan benim ricam, Grubumuz adına ricamız, bu yöndeki çalış
maların ve bu kanun üzerindeki çalışmaların, mümkün olduğu kadar olumlu bir yaklaşımla 
ele alınması olacaktır. 

Teşekkür ederim. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Soysal. 
Grup adına başka söz istemi yok. 
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DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, gruplar adına 
başka söz isteyen yoksa, söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman, buyurun, 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN {Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, tnsan HaklarrBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısı görüşülürken özellikle, bu tasarının komisyonda da görüşülmesi sırasında ve bugünkü-
görüşmelerde gelen eleştiri, ihlallerin, yürütme tarafından yapıldığı ve yürütmenin kendi ken
dini denetlemeyeceği ve bunda samimî olamayacağıdır, özellikle, hükümet dışı bir resmî kuru
luş veyahut sivil örgütler tarafından bu işin daha etkin götürülebileceği görüşleri var. 

Şimdi, şöyle düşünelim; bunu, bütün hukukçu arkadaşlarımız, bütün detayıyla şöyle bir 
değerlendirsinler : Aslında, Anayasa değişikliğinde, bir anayasal kuruluş olarak, insan hakla
rıyla ilgili bir kuruluşun olması, insan haklarının Türkiye'de gerçekten kurumsallaşmasına ve 
insan haklarının gerçeğiyle uygulamasına büyük katkısı olacak. Ben de buna inanıyorum; an
cak, bugün muhalefette olan Anavatan Partisi, geçmişte büyük çoğunluğa sahip iken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bu Anayasa değişikliğine yanaşmadılar. Bugün de, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini oluşturan hatta Türkiye Büyük Millet Meclisinde,temsilcileri bulunmayan si
yasî partilerin tümünün konsensüsüyle, Anayasanın güzel bir şekilde ve tümüyle değişikliğinin 
yapılması hepimizin temennisidir. 

Ancak, böyle bir kuruluşa bir yetki verdiğiniz zaman, bu kuruluş ne yapacak? Bu kurulu
şa bir yargı yetkisi verdiğiniz zaman, yargılama ve hüküm yetkisi verdiğiniz zaman, kuvvetler 
ayrılığı prensibine ters düşer ve bugün yargının yetkisini o kuruluşa vermiş olursunuz; resmî 
kuruluş -dahi olsa, o kuruluşa vermiş olursunuz. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde, insan haklarının icraî fonksiyonu, bir kuruluşa verilmemiştir; 
ancak, ihlali tespit konusunda, kuruluşlar yetkili kılınmıştır ve bu kuruluşlar, ihlal edilen bi
rimlerde veya ülkelerde veyahut hususlarda, o ihlallerin giderilmesi yönünden yaptırım güçleri
ni kullanmışlardır, o kurumları faaliyete geçirmişlerdir. 

Bu nedenle, tasarının 1 inci maddesinde açık ve net olarak söylüyoruz, diyoruz ki, "Bu 
ihlalleri tespit etmek, önerilerde bulunmak ve ihlalin olduğu birimde, o birimin bünyesinde 
çözüme kavuşturmak. İhlal, eğer cezaî bir müeyyide ise, onu yargı önüne götürüp, yargıda ce
zaî müeyyideyi uygulamak." Eğer hukukî ise, hakkın tevdii yönünden, onu da mercilerine gö
türecek; eğer yürütmenin halledebileceği bir konu ise, onu yürütme organının önüne götüre
bilecek. 

Önemli olan şu : önemli olan, Koalisyon Hükümetinin kendi bünyesinde, kendi, kendini 
denetleyebilecek, yürütmenin hukuka uygun hareket edip etmediğini kontrol edebilme istenci 
ve isteğidir; mesele budur. Bu istekle başta tüm insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması 
mümkün mü olacak? Hayır. Toplumda yine olacak; ama, insan hakları ihlalinin müeyyidesiz 
kalmaması için uğraş verilmesi yönünden yetkiler isteniyor ve çalışmalar o düzeyde olacak. 
Bütün arkadaşlarımın bu şekilde değerlendirmesini istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
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Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal; buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce 

Sayın Hocamız Mümtaz Soysal'ı dinledim ve gerçekten gönlümden geldi ki, bu işte yardımcı 
olalım. Samimiyetle ifade ettiler, "bu bir denemedir" dediler, "emsali olmayan bir durumdur" 
diye bunu ifade ettiler ve ben de samimiyetle, hakikaten iyiniyet olduğu sürece, bu yardımı yap
maya hazırım. 

Ancak, Sayın Hocamız da buradalar, biraz önce Sayın Bakanı dinledik ve tahmin ediyo
rum, bu. konuşmadan sonra, bu denemenin, herhalde Sayın Hocamızın istediği yönde olmaya
cağı da açık ve bizim korktuğumuz yönde gelişeceği güç kazandı. 

Nitekim» bakıyoruz bakanlık -tasarının daha sonraki maddelerinde de göreceğimiz gibi-
dallı budaklı bir şekilde taşrada da teşkilatlanıyor; her yerde teşkilat kuruyor, her yere kolları
nı uzatıyor. 

Aslında, bu kuruluşun, merkezî bir yerde, her duruma müdahale edecek çeviklikte bir ku
ruluş olması lazım; dünyadaki emsalleri de böyledir. Her yere kol atmış, her yere yerleşmiş; 
her yerde adamlardan müteşekkil bir bakanlığı düşünün, hantal... 

O zaman gaye anlaşılıyor, yani bu bir kadrolaşma, teşkilatlanma, insan yerleştirme... Bir 
sürü insanı, getirip bu bakanlığın içine yerleştireceğiz, Sayın Hocam. Yani, sizin iyiniyetinizi 
ben kabul ediyorum, bu denemeye de razıyım; ama, keşke böyle olsa!.. Maalesef öyle olmadığı 
görülüyor. ' 

Biz, burada yazılan sözlerin hepsine karşı değiliz; çoğunda aslında müttefikiz; ama, yapılış 
tarzına karşıyız, yaklaşım tarzı yanlış. Adalet Bakanlığı var, Sayın Bakanımız da burada oturu
yor... Adalet Bakanlığını ilgilendiren pek çok görevler buraya geliyor; anlamak mümkün değil. 

Aslında, daha önceki yaptığım konuşmamda da açıkça ifade ettiğim gibi, tekrar söylüyo
rum, hiçbir organ, kendi kendini denetleme durumunda olamaz; yanlıştır. Zaten bunu, kuv
vetler ayırımı prensibi otomatik olarak getirmiştir. Meclis, icrayı, yargı, Meclisi, icabında icra
yı denetler. Bütün idare hukuku da böyledir. Biz bunu böyle öğrendik; mesleğimiz olmasa bile, 
edindiğimiz tecrübe bunun böyle olduğunu gösterir. 

Ama, şimdi burada, "deneme" mi diyelim, yoksa, "işgüzarlık" mı diyelim, yoksa, "dün
yaya değişik görüntü vermek" mi diyelim, bu işe girişilmiş... 

Yanlıştır, sayın milletvekilleri; bu işten vazgeçin. Geliniz, önergeler hazırladık, bu işi dü
zeltelim; biz de size yardımcı olalım. 

Bunu, tnsan Hakları Komisyonuna bağlı bir genel sekreterlik olarak kuralım; merkez teş- , 
kilatı olan însan Hakları Komisyonuna birçok çalışmaları getirecek ve bu Komisyonun kararı
na arz edecek bir çalışma grubu olarak kuralım; Meclis bu işi yürütsün, Meclis, insan hakları 
konusunda icrayı denetlesin. • ' ', 

Geçen gün de söyledim, nasıl ki, Sayıştay, devletin hesaplarını inceler, Plan ve Bütçe Ko- . 
misyonuna getirir -hesaplar konusunda bu böyledir- insan hakları ihlali konusunda da, geli
niz, bu kuruluşu bir genel sekreterlik olarak kuralım. Bu genel sekreterliğe fevkalade yetişkin 
insanlar konulabilir, bu çalışmalar yapılabilir; ama, böyle dallı budaklı taşra teşkilatı, kadro
laşma olmaz. Bunlardan vazgeçelim, bunlar ileride herkese sıkıntı getirir. 
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İnsanoğlu en iyi şekilde yaratılmıştır, öyle bir şekilde yaratılmıştır ki, yaratan Cenabı Hak 
diyor ki, "Ben ona kendi irademden verdim." İcabında, o insanoğlu, kalkıp Allah'ı bile inkâr 
edebiliyor!.. Yani, Cenabı Hak insana bu yetkiyi dahi vermiş; ama biz hâlâ ülkemize, insanla
rın serbestçe konuşma özgürlüğünü getirememişiz! Bakın, Cenabı Hak, bir insanın kendisine 
karşı gelmesini kabul ediyor, insanı öyle yaratmış, isyan etmesini fıtratına vermiş; fakat, biz 
diyoruz ki, insanlar, düşündüklerini ifade edemezler! 

önce bunları tesis etmemiz lazım; bunun için de bakanlık kurmaya gerek yok; bu, bir uy
gulama meselesidir. Hükümet elinizde, Mecliste çoğunluğunuz var, bunların hepsini yapmak 
mümkündür. 

Bakanlık kurduğunuz takdirde, bu bakanlık, meydana gelecek ihlalleri örtbas etmek için 
bir vasıta olarak kullanacaktır, kesin olarak söylüyorum. Çünkü, icra sıkıştığı zaman "rapo
runuzu şöyle değiştirin, raporunuzu böyle yapın, başımıza iş açmayın" diye baskı yapacaktır. 
Bu sebeple, inanınız, bu iş yanlıştır. "Zararın neresinden dönülürse kârdır" prensibine uygun 
olarak, geliniz, bu işi düzeltelim. 

Ben şurada etrafa bakarken de görüyorum ki, bu kadar önemli bir konuda, lütfen parti 
disiplinini bir tarafa bırakın, ileride bunun hesabını herkes bizden sorar. Onun için, tekrar ifa
de ediyorum, bu konuda, parti disiplinini bir tarafa bırakalım, arkadaşlarımızı serbest bıra
kın; herkes, kendi vicdanından gelen sese göre hareket etsin ve bu konuyu sağlam bir esasa 
bağlayalım derim ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. 
Sayın Seyfi Şahin?.. Yok. 
Sayın Lütfi Doğan buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
LÜTFt DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; görüşülmekte 

olan 139 sıra sayılı Kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üze
re yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

önce şunu arz etmek istiyorum : İnsan haklarının korunmasını ve bununla ilgili bir ba
kanlık teşkilini, şahsen takdirle karşılıyorum. 

İnsan hakları ne kadar iyi korunur, bu hakları korumada mükemmel bir teşkilat kurulur, 
bir devletin yönetiminde buna gereken itina gösterilirse, o devletin yönetimi altındaki insanlar 
bunun huzurunu elde etmiş olur. Bu da, bir devlet için hakikaten kıvanç kaynağıdır. 

Bizim milletimiz, geçmişinden bugüne -benim bilebildiğim- yapısı itibariyle, insan hakla
rına saygılıdır. Zaman zaman millet olarak acı hadiselerle karşılaştığımız da bir vakıadır; ama, 
insan hakları mevzuunu yeteri kadar tahlil eder, inceler, ona lazım gelen önemi, itinayı göste
recek olursak, öyle zannediyorum ki, bu büyük millet, dünya milletlerine örnek olacaktır. Bu 
inancı taşıyorum. 

Burada hemen şunu da arz etmek istiyorum : Zaman zaman bazı dış mihraklar, ülkemize 
gelerek, insan hakları ihlali -bilhassa bu 12 Eylülden sonra ülkemizde olmuştur- var mı, yok 
mu diye birtakım incelemeler yaptılar. Hatta geçenlerde, "Türkiye, insan hakları mevzuunda 
son derece geri noktalarda yer alıyor" diye beyan de edildi. 
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Bunlara Üzülmemek elde değil. Bunların hepsi kasta makrundur. tnsan hakları mevzuun
da birçok eksikliklere, üzüntü veren durumlara rağmen, naçiz kanaatim odur ki, inşallah Bü
yük Millet Meclisimiz ve aziz milletimiz, kendisinin şahsiyetinde mevcut itinayı gösterdiği tak
dirde, Türkiyemiz, insan hakları bakımından, dünya milletlerine -benim kanaatimdir, şahsîdir-
örnek olacaktır ve bu özelliği -Allah'ın inayetiyle- haizdir. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığın ve Hükümetin getirdiği bu tasarıyı takdirle karşılamakla 
birlikte, bendenizin kanaati şudur : Bu konuda yeterince inceleme, araştırma yapıp, neticede mü
kemmel bir senteze gidilmediği görülmektedir. Yani, şunu arz etmek istiyorum : Eğer üniversite
lerimizin, eğitim müesseselerimizin, yargı organlarımızın ve Diyanet tşleri Başkanlığımızın -
insanımıza hizmet için kurulmuş ne kadar ilmî müesselerimiz varsa, hepsinin- görüşleri alına
rak, bu görüşlerin ışığı altında, 139 sıra sayılı kanun tasarısı tedvin edilseydi, öyle zannediyorum 
ki, mükemmel bir hale gelirdi, hem kuruluşu itibariyle, teşkilat itibariyle hem de insan haklarını 
koruma bakımından -öyle zannediyorum ki- Yüksek Heyetinizin takdirine mazhar olurdu. 

Müsaade ederseniz, bendeniz bir hususu arz etmek istiyorum, o da şudur : Mesela, 1 inci 
maddenin birinci bendinde "Bu kanunun amacı, insan haklarının korunmasını ve geliştirilme
sini temin etmek..." diyor. 

Fevkalade güzel, fevkalade mükemmel. Daha sonra, "...bu konuda yapılacak eğitimlere 
katkıda bulunmak" diye devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, insan hakları konusunda grup adına konuşan değerli arkadaşlarım, 
Sayın Bakanımız ve şahsı adına konuşan arkadaşlar, son derece güzel fikirler ortaya koydular. 
Fikirlerine saygı duyuyorum. Sayın hocamız, "bu bir başlangıçtır, ileride daha mükemmel ha
le gelebilir" diye buyurdular. 

Şimdi arz etmek istediğim nokta şudur : "Hak" kelimesi geçiyor. Hakikaten son derece . 
önemli. Eğer bir toplumda, hak, adalet, iyilik mefhumları iyi anlaşılmış, onların eğitimi mü
kemmel bir şekilde o toplumun fertlerine kazandırılmış ise, o zaman, û toplum, gereği gibi 
insan haklarına saygılı olacak, şikâyetler asgariye inecektir. Bunun için ne gerekiyor? Şu uç
ana esasın tespit edilmesi ve bunun -bir toplumun fertlerinin hepsinin hakkı olduğu için- hep
sinin gönüllerine yerleştirilmesi lazım geliyor. Nedir onlar? 

1. İnsanın değerine inanmak. • 
Hepimiz inanıyoruz ki, insan çok değerli varlıktır; ama, şunu bilmemiz lazım : İnsanın 

değeri, onun şahsiyetinden dolayı gelmektedir; buna inanmak lazım, tşte, toplumun bütün fertleri 
bu gerçeğe inandığı takdirde, problem, oldukça müspet olarak çözülmüş olur. Çünkü, insanın 
şahsiyetine inanmış olmak, insanı müspet aktivitelere, olumlu çalışmalara sevk edecektir. 

2. İnsanın şahsına saygı göstermenin zaruretine; insana baskı ve zulüm yapmanın, hak
ları ihlal etmek olduğuna inanmış olmak. 

O halde, insanın şahsına saygı gösterilirse, bu fikir, toplumun fertlerinin gönüllerine yer
leştirilmiş olursa, o zaman, herhangi bir zorlama, baskı ve zulüm sözkonusu olmayacaktır. 
Buna inanan insan için kendi hakları ne kadar mukaddesse, başkan insanların -inansın 
inanmasın- hakları da o kadar mukaddes, o kadar muhteremdir. Ona inanacaktır ve ona inan
dıktan sonra, bir insanın, bile bile iradî olarak inandığının zıddına hareket etmesi sözkonusu 
değildir; meğer ki, iradesi elden gitmemiş olsun. 

— 252 — 



T.B.M.M. B : 60 27 .1 .1993 0 : 2 

3. İnsanın evrendeki yeri ve değeri. 
Allah'a çok şükür, burada arkadaşların hepsi insan haklarını, bir inanç meselesi olarak 

ortaya koydular. " 
Biz, bu aziz milletin fertleri olarak şuna inanıyoruz : İnsanın yeri evrende çok üstündür, 

hatta -sağolsunlar, arkadaşlar belirttiler, arkadaşınız olarak bendeniz de izninizle arz etmek 
istiyorum- âlem, insan için yaratılmıştır, insan da Allah için yaratılmıştır. O halde, bütün varlı
ğıyla evren, insanın hizmetindedir; buna inanmak lazım geliyor 

Bu Üç âna esası, herhangi bir insan, ailede, okulda, cemiyette, devlet dairesinde, Parla
mentoda gereği gibi kavradıktan sonra, o toplumu teşkil eden fertlerin arasında iradî olarak 
insana baskı yapılması sözkonusu değildir. 

Tekrar arz ediyorum : Eğer bu mesele burada halledilmiş olursa, bu kanun tasarısı ileri 
atılan bir merhaledir; ama, bunlar halledilmedikten sonra, bu tasarıdan beklediğimiz faydayı 
elde etme imkânı -zannederim ki- kolay kolay hâsıl olmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan... 
LÜTFt DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım, müsamahanızı suiistimal ettiğimi fark 

ediyorum. Sözlerimi -müsaade ederseniz- şu cümlelerle noktalamak istiyorum, vakti gelince 
diğer maddeler üzerinde de maruzatım olacaktır : 

1 inci maddeye dönüyorum. Hak, adalet, iyilik, insanın yaradılışında vardır ve bütün in
sanların da hakkıdır; ama aile, cemiyet, okul, cami» devlet daireleri, hepsi, buna gereği kadar 
saygı gösterdiği takdirde, ümit ediyorum ki, Tür ki yemiz, inşallah, insan hakları konusunda da 
dünyaya örnek olacaktır ve "Türkiye'de insan haklarına nasıl saygı gösteriliyorsa, biz Türki
ye'yi örnek alıp öyle yapalım" denilecektir. İnşallah o günler yakındır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(S. S. 139) insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

madde l'inin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal Mustafa Kalemli 
Malatya « Kütahya 

Mahmut Oltan Sungurlu Güneş Taner 
Gümüşhane İstanbul 

Melike Tugay Haşefe Ülkü Güney 
İstanbul Bayburt 

Gerekçe : İnsan hakları, icranın uygulamasına karşı savunulmalıdır. Bir organ, kendi uy
gulanmasını kendisi kontrol etmez. Bu kontrol ancak yargı veya Yasama Organı tarafından ya
pılır. Bu bakımdan, kanun, dolayısıyla bu madde Anayasanın ruhuna aykırıdır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Sıra Sayısı 139) İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa

rısının madde Tinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 1. — Bu kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Hakları Komisyo

nunun çalışmalarına yardımcı olmak üzere bir büronun teşkilatlanmasıdır, 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler Metin Emiroğlu 
Malatya Konya Malatya 

Güneş Taner Kâmran İnan Engin Güner 
İstanbul - Bitlis İstanbul 

Gerekçe : Yürütme organının sebep olacağı insan hakları ihlalleri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından denetlenmelidir. Bu denetlemeye yardımcı olacak daimî bir büronun kurul
ması faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Sıra Sayısı 139) İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısının Madde Tinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — Bu kanunun amacı, insan haklarının korunmasını temin etmek üzere olayla
rı ve gelişmeleri takip önerileri ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komis
yonuna rapor edecek, Yürütme Organında müstakil İnsan Hakları Komisyonuna bağlı bir ge
nel sekreterliğin kurulmasıdır. * 

Yusuf Bozkurt Özal İsmail Safa Giray Kâmran İnan 
Malatya İstanbul Bitlis 

Recep Ercüment Konukman Halil İbrahim özsoy Gürhan Çelebican 
İstanbul Afyon İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu Engin Güner 
Artvin İstanbul 

Gerekçe : İnsan hakları ihlallerinin yürütme organının faaliyeti sırasında doğduğu ve bu 
gibi ihlallerin ancak Yasama Organının denetimi sayesinde izale edilebileceği tüm uygar dün
yadaki uygulama ile sabittir. Yürütme Organına bağlı bir bakanlığın sadece göstermelik olaca
ğı ve yürütme organından müstakil hareket edemeyeceği açıktır. Bu bakımdan, kurulmak iste
nilen teşkilatın Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonuna rapor veren müsta
kil bir genel sekreterlik olması netice verecektir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Sıra Sayısı 139) İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısının madde Tinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — Bu kanunun amacı, insan haklarının korunmasını temin etmek üzere olayla
rı ve gelişmeleri takip edip önerilerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Ko
misyonuna rapor edecek, bu komisyona bağlı bir birimin teşkil edilmesidir. 
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Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler Metin Emiroğlu 
Malatya Konya Malatya 

Güneş Taner Kâmran tnan Engin Güner 
İstanbul Bitlis İstanbul 

Gerekçe : İcranın, insan hakları ihlallerini ancak Yasama Organı denetler ve bu konuda 
tedbir alır, 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Önerge sahipleri, önergeler hakkında Yüce 
Meclise bilgi versinler. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Sıra Sayısı 139) İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa- * 

rısının madde l'inin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Yusuf Bozkurt özal t 

Malatya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Şimdi sıra, Sayın Ergüder'in aydınlanmasına geldi! 
Sayın Engin Güner, buyurun efendim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan İn

san Hakları Bakanlığı kurulmasına ilişkin yasa tasarısı, gerçekten, gündemimizdeki en önemli 
maddelerden birini oluşturmaktadır. Ben, sadece bu Mecliste değil, Türkiye'nin hiçbir yerin
de, Türkiye'de insan hakları ihlallerinin bütünüyle ortadan kaldırılmasına karşı çıkacak her
hangi bir kimsenin bulunduğu inancında değilim. Ancak, hepimizin de bildiği gibi, Türkiye-
mizde insan haklan konusunun arzu edilen mükemmellikte olduğunu savunmak da mümkün 
değildir. Şunu da hemen ilave etmek istiyorum ki, bu konuda dünyada hiçbir ülke de mükem
mel durumda değildir. 

Şimdi, kurulması düşünülen bakanlık konusunda şahsî fikirlerimi arz etmek ve verdiği
miz önergenin gerekçesini açıklamak istiyorum. Benden önce konuşan diğer arkadaşlarım gibi 
ben de amacın belki iyiniyetli olduğu, ancak metodun, usulün son derece yanlış olduğu fik
rindeyim. 

Bir kere, yasa tasarısının gerekçe bölümünde, Türkiye'de yaygın şekilde insan hakları ih
lallerinin olduğu intibaı verilmektedir ki, bu son derece yanlıştır. 

Bu, Türkiye'yi insan hakları konusunda içeride ve dışarıda maksatlı olarak yaralamak is
teyenlere verilmiş iyi bir silahtır. 
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Diğer bir husus ise, insan hakları konusunda Türkiye üzerinde ağır baskı olduğunun ifa
de edilmesidir. 

Bu, belki birincisinden daha da kötüdür. Çünkü, sâ nki, Türkiye, tnsan Hakları Bakanlı
ğını dışarıdan gelen baskılar üzerine kurmaktadır intibaı verilmiş olmaktadır. 

Dünyanın hiçbir yerinde tnsan Hakları Bakanlığı diye bir bakanlık yoktur. Türkiye'nin 
bu işe soyunmasının nedenini de anlamak mümkün değildir. 

Ben, Avrupa Konseyi gibi, kuruluşunun temel hedeflerinden biri demokratik ülkelerde de
mokrasiyi korumak ve insan haklarına sahip çıkmak olan bir kuruluşta, naçizane, Yüce Mec
lisimizi temsil etme durumunda bulunmuş ve insan hakları konusunda dış ülkelere karşı Türk
iye'yi savunma durumunda kalmış bir arkadaşınızım. 

Bu konuda gerçekten de üstümüzde baskı vardır, Avrupa Konseyi, Türkiye'de bir tnsan 
Haklan Bakanlığı kurulmasını sabırsızla beklemektedir. 

Ancak, dışarıdan gelen her türlü talebi kabul edersek, dünyada eşi bulunmayan bir meka
nizmayı Türkiye'de yaratmaya çalışırsak, demin söylediğim gibi, her şeyden önce, Türkiye'de 
yaygın insan hakları ihlalleri olduğunu doğrulamış olacağız, tasdik etmiş olacağız. İkincisi de, 
bu bakanlığı dışarıdan gelen baskılar üzerine kabul etmek durumunda kaldığımızı bir nevi iti
raf etmiş olacağız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Partinden istifa ettin, Avrupa Konseyi Parlamentosu üyeli
ğinden de istifa etsene, madem insan haklarından bahsediyorsun!.. 

ENGİN GÜNER (Devamla) — İşin dışarıyla ilişkili kısmı bu. 
tşin esasına geldiğimiz takdirde, insan hakları ihlallerinin kaldırılmasını hepimiz arzu edi

yoruz. tşkence gibi, insanlık dışı davranışlar gibi hareketlerin Türkiyemizde artık'yer almama
sı gerektiğine vicdanen ve samimî olarak inanıyorum; ama, acaba bir bakanlık kurmak, bir 
hizmet bakanlığı kurmak -yasa tasarısındaki ifadesiyle- bu işin çözüm yolu mudur? 

Ben, kesinlikle bu kanaatte değilim. Çünkü, bu gibi işleri, bakanlık kurmakla hallede
mezsiniz. Maalesef, ülkemizde.çok yanlış bir düşünce var : Çevre sorunlarını mı halletmek is
tiyorsunuz, çevre sorunları dünyanın gündemine mi girmiş, çok güncel bir konu mu olmuş, 
işin kolayı var, hemen bir bakanlık kurarsınız! Çünkü, devlet teşkilatındaki en yüksek makam 
odur; bir bakanlık kurduğunuz takdirde de bu işleri halledersiniz(î) 

Acaba uygulama da öyle mi oluyor? Bunun birçok örneği var... Çevre Bakanlığı kurmak
la, çevre sorunlarını halledemediğimiz, daha geçtiğimiz günlerde, tstanbul gibi, Türkiye'nin 
en büyük şehrinde yaşanan- hava kirliliğinin -Allah'ın himmetiyle, bir şans eseri- bir faciaya 
dönüşmesinden kıl payı kurtulmamız da açık bir şekilde ortadadır. Ben çok samimî olarak 
ifade ediyorum, bütün insan hakları ihlalleri -Sayın Mümtaz Soysal Hocamın da bu kürsüden 
ifade ettiği gibi- devletten gelmiştir, yürütmeden gelmiştir, hükümetlerden gelmiştir. Zaten .13 
üncü yüzyılın başından beri de bütün demokrasi mücadelesinin temeli, ferdi, devlete, yürüt
meye karşı korumak olmuştur. Bu bakımdan, bu gibi ihlalleri icranın içinde yer alan'bir ba
kanlığın denetlemesi mümkün değildir. Yani, burada Adalet Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı
nın, Dışişleri Bakanlığının pozisyonu ne olacaktır, bu bakanlık karşısında? Bunlara da cevap 
vermek ŝon derece güçtür. 

Bu önergeyi veriş nedenimize geliyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Güner, zamanı çok aştınız, itirazlar var. 
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ENGtN GÜNER (Devamla) — Hemen toparlıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Bu önergeyi verişimizin, yani 1 inci maddenin tasarıdan 

çıkarılmasını isteyişimizin temel nedeni de budur. Biz, bunun yerine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde zaten mevcut olan tnsan Hakları Komisyonunun gerçekçi bir yaklaşımla güçlendirilme
si, altına kadro verilmesi, çok güçlü kılınması, böylece de, yürütmenin, insan hakları konu
sundaki ihlalleri gün ışığına çıkarması taraftarıyız. Bu bakımdan da, 1 inci maddenin metin
den çıkarılması, böylece çok büyük bir yanlışlığa düşmekten, ülkemizi bir nevi komik duruma 
düşürecek bir uygulamadan kaçınmamızı teklif ediyoruz. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi tekrar okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Sıra Sayısı 139) tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa

rısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 1. — Kanunun amacı insan haklarının korunmasını temin etmek üzere olayları 

ve gelişmeleri takip ve önerilerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi tnsan Hakları Komis
yonuna rapor edecek, yürütme organından müstakil,.tnsan Hakları Komisyonuna bağlı bir 
genel sekreterliğin kurulmasıdır. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

. v e arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI tLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Yusuf Bozkurt özal, buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; iç

tüzüğün verdiği imkânlara göre tasarının hemen hemen her maddesinin, her fıkrasında 4 öner
ge vermiş bulunuyoruz. Bunların her birinde de çıkıp tek tek konuşacağız. Sebebi de, işin ba
şında arz ettiğim gibi, bu işin tamamen yanlış bir yaklaşım üzere olduğu kanaati bende kesin
lik kazanmıştır. Hele bu birinci önergenin reddinden sonra, bu konuda tamamen fikrim pekiş
tirilmiştir. 

"tnsan Hakları Bakanlığı diğer bakanlıkları denetleyecek" deniyor. 
Bu bakanlıklarda yapılan icraatlarda insanların hakları ihlal ediliyor mu edilmiyor mu; 

bunu kontrol edecek ve bu yaptığı kontrollar neticesinde bir ihlal görmüşse, icabında bu ba
kanlıklar hakkında savcılıkça takibat açılacak, soruşturma yapılacak(!) 
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Sayın milletvekilleri, siz bunun böyle olacağına gerçekten inanıyor musunuz?.. Hele bir 
Koalisyon Hükümetinde, Koalisyonun bir kanadına bağlı bir bakanlık, Koalisyonun diğer ka
nadına bağlı bakanlıkları denetleyecek; oradaki insanları, insan haklan ihlalleriyle suçlayacak, 
ondan sonra da Sayın Başbakan Süleyman Demirel yerinde oturacak; hiçbir şey söylemeyecek; 
öyle mi?.. Gerçekten buna inanıyor musunuz? Elbette inanmazsınız, bunun olacağı yoktur. 
Sayın Demirel diyecek k i : "Kardeşim, bu işlere fazla burnunuzu sokmayınız. Sizin vazifeniz, 
düzgün raporlar yazmak. İnsan haklarının ihlal edilmediğine dair rapor yazın da, biz bunları 
dışarıdaki milletlerarası kuruluşlara delil olarak gösterelim, bu işleri örtbas edelim." 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Bırakın da onu Sayın Demirel söylesin, siz niye söylüyorsunuz? 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Başka yolu yoktur, çünkü biz Sayın Demirel'i 
tanıyoruz efendim. Başka türlü olamaz bu iş, bunu siz de biliyorsunuz. Yani, şimdi kalkıp da 
Sayın Demirel, diyecek mi ki... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Akşam akşam insanın asabını bozma. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Akşam akşam asabınız bozulabilir; ama, bakı
nız, ben bir tek şey söyleyeyim size : Amerika'da Adalet Bakanlığına bir tayin yapıldı... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Nasıl konuşuyorsun? 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — ...Sayın Clinton tayini yaptı, Meclise gitti. Sa
yın Bakan geldi, Mecliste ifade verdi ve bir müddet sonra ortaya çıktı ki o bakan kanunsuz 
olarak Amerika'da bulunan bir aileyi yanında çalıştırmaktadır. Sayın Bakanı sıkıştırdılar, bu
nun üzerine Sayın Bakan da görevinden affını istedi. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Siz de böyle yaptınız mı? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Çağlar dayaptı mı acaba?! Ziraat Banka

sında ne yaptı?.. 
Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Bakın, soruyorum size, hangi insan, haklarından bahsedi

yorsunuz? Ziraat Bankasının kredileri ne hale geliyor?.. (DYP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bir kere, senin soyadın özal! 
BAŞKAN — Sayın Özal... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bakanlıklar arasında, bir bakan kalkıp da, öbür 

bakana şunu yapacak, bunu yapacak... Bu mümkün müdür?.. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Özal... ' . ' . ' 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır efendim, mümkün değildir. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Anayasayı delen senin ağabeyin değil miydi? 
BAŞKAN — Sayın özal, önergeniz üzerinde konuşacaksınız... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Önergem üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, izah edeyim o zaman. 
BAŞKAN — Hayır, izah etmeyin, zaman kaybetmeyin. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Neden önerge üzerinde konuştuğumu, Sayın Baş
kana izah edeyim. Çünkü, önergem şudur : Bu kuruluş, icraya bağlı olarak kurulduğu takdir
de, bırakın insan haklarını ihlal edenleri bulup ortaya çıkarmak, denetlemek; bunları örtbas 
etmek için kullanılacaktır diyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Başka türlü olamaz, 
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başka türlü olması da mümkün değildir. Bakınız, bir şahıs hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisine soruturma önergesi getiriliyor, onun oylaması sırasında, burada 40 tane fazla, yani 
bulunmayan milletvekilinin oyu çıkıyor. Millet Meclisini denetlettirmiyorsunuz. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Onu siz yapıyorsunuz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır efendim, bu Mecliste oldu, gazeteler yaz

dı. Burada bulunmayan kişiler oy verdiler... Sayın Çağlar'ın o gün yapılan oylamasında, bura
da bulunmayan kişiler oy verdiler efendim. 

ÎBRAHtM GÜRDAL (Bursa) — Çağlar ile senin... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet efendim... 
Şimdi açık konuşayım... , 
BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Has bahçenin güllerini ne çabuk unuttun?! Senin soya

dın ne? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim süremi geçmedim. 
BAŞKAN — Bağlayın diyorum ben de. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ne çabuk unuttun geçmişteki on seneyi! 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Demirel adını konuşmak, sana mı düştü?! 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Süresi doldu Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bağlayın efendim, süreniz doldu. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet, sözlerimi bağlayacağım Sayın Başkan... 
ADİL AYDIN (Antalya) — Lojmanda oturmak senin hakkın mı? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bir şey mi söylediniz?.. 
ADlL AYDIN (Antalya) — Evet. Niye lojmanda oturuyorsun? 
BAŞKAN — Sayın özal, müsaade eder misiniz!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Duymadım, bir daha söyle... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz!.. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Niye lojmanda oturuyorsun, diyorum? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Çıkmam mı gerekiyordu?.. 
BAŞKAN — Sayın Özal... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Çıkmam mı gerekiyordu? 
ADlL AYDIN (Antalya) — Oturmak senin hakkın mı? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet hakkım, evet hakkım. 
BAŞKAN — Sayın Özal... 
ADlL AYDIN (Antalya) — O zaman biraz da biz oturalım. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sen nerede oturuyorsun? 
ADlL AYDIN (Antalya) — Ben lojmanda oturuyorum; ama sen çıkacaksın oradan. 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır efendim, çıkmıyorum... Ben oraya bir ba

kan olarak girmedim, ben oraya bir devlet memuru olarak girdim. Sen ne biliyorsun?.. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Çıkacaksın oradan, işin bitti senin. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bu hırçınlığın niye, niye böyle konuşuyorsun?.. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) -^ Konuyu bilmediğin zaman konuşma, ben oraya 
devlet memuru olarak oturdum. 

BAŞKAN — Sayın Özal... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bilmediğin konular hakkında konuşma. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Saati doldu Sayın Başkan, saatini çok geçti, lütfen bi

tirsin. 
BAŞKAN — Efendim, kendisi susmuyor ki, susturayım; sözünü kestim, hâlâ konuşuyor!.. 

Sayın özal, amacınız... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, bana hiç ilgisi olmayan konular

da laf atılırsa... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu açıldı) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Laf atarsa cevâp veririm. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. . 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Amacınız bu yasanın müzakeresini engellemek olabilir. Ben sizin engelleme 

hakkınızı İçtüzüğe göre güvence altında tutarım, onu korurum. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ama, engellemenin ötesine çıkar, Meclis müzakerelerini başka bir yöne gö

türmek isterseniz; size bu imkânı vermem; vermemem gerekiyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, Genel Kuruldan, bana, hiç ilgisiz 

: konularda laf atılırsa... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz!.. ; 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hiç ilgisiz konularda laf atılırsa, ben de cevap 

veririm Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, süresi bitti, indirin bu arkadaşı artık. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Süre doldu efendim. 
BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlar... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hiç ilgisiz konularda bana laf atıyorlar... 
BAŞKAN — Sayın özal, bir dinleyin beni... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şimdi, ifadenizden de anlaşılmıştır ki... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Süresi doldu, süresi... 
BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlar... 
Bu yasayı, içtüzüğün size verdiği bütün yetkileri ve hakları kullanarak engelleyeceksiniz... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır efendim, o sizin düşünceniz. ' ' 
BAŞKAN — Siz söylediniz efendim. 
YUSUF BOZKURT, ÖZAL (Devamla) — Hayır, "engelleyeceğim" sözünü kullanmadım 

Sayın Başkan, zabıtlara bakınız. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz... Müsaade eder misiniz... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — "İçtüzüğün bana verdiği imkânları kullanacağım" 

dedim ve "her önergede de konuşacağım" dedim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Müsaade eder misiniz... Müsaade eder misiniz... 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla)'— Lazım olan, gerekli gördüğüm yerde konuşaca

ğım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder misiniz!., önce bir dinleyeceksiniz. 
Yani diyorsunuz ki, "Ben, her maddenin her fıkrası için 4 önerge verdim..." 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Her fıkra için, her madde için değil. 
BAŞKAN — Müsaade edin; "Her fıkra için 4 önerge verdim, 4'ünde de konuşacağım" 

diyorsunuz... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Konuşma hakkımı kullanacağım diyorum. 
BAŞKAN — tşte bu, engelleme... Ben de diyorum ki, Başkanlık olarak size sürenizden 

fazla söz vermem. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tamam efendim, sürem kadar konuşurum o 

zaman. 
BAŞKAN — Bitmiştir, buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bitmiştir, buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun, bitmiştir efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL*(Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Meclise saygılarımı arz et

meden ayrılmam, rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, arz ediniz efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yüce Meclise de, Sayın Başkana da saygılarımı 

arz ediyorum. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
HÎLMÎ YÜKSELEN (Kırşehir) — Babanın çiftliği mi burası? 
BAŞKAN — Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
HtLMt YÜKSELEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, millet bunlara sekiz yıl dayandı, yazık

lar olsun; nasıl dayandı bu millet?! 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Sıra sayısı 139) İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa-

. rısının madde Tin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 1. — Bu Kanunun amacı, insan haklarının korunmasını temin etmek üzere olayla

rı ve gelişmeleri takip edip, öneriler ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Hakları 
Komisyonuna rapor edecek, bu Komisyona bağlı bir birimin teşkil edilmesidir.. 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Keçeciler; süreniz 5 dakikadır efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; önemli 

bir konuda bir yanlışlığa mani olmak için, arkadaşlarımızla birlikte sık sık önergeler verip, 
bu önergelerle maksadımızı arz etmeye, ifade etmeye çalışıyoruz. 

Her şeyden evvel, daha önce konuşan arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, icranın içe
risinde bir İnsan Hakları Bakanlığının bulunması, dünyada emsali menendi görülmemiş ve hiçbir 
gelişmiş ülkede bulunmayan bir tatbikattır. İnsan hakları önemsiz mi; elbette ki önemli. Her 
önemli saydığımız konuda bir bakanlık kurma, teşkil etme fikri yanlıştır. Türkiye'nin üç tarafı 
denizlerle çevrilidir, bir denizcilik bakanlığı kuralım; belediyelerin durumu sıkıntıdadır, bir be
lediyeler bakanlığı kuralım; insan hakları önemlidir, bir insan hakları bakanlığı kuralım... Bu
nun sonunda, Türkiye'yi demokrasiden çıkarır bürokrasiye götürürsünüz ve her şeyi bürokrat
ların eline teslim edersiniz, çok sıkıntıya girersiniz. 

Anayasa Komisyonunda görüşülürken muhalefet şerhim olduğu için çıktım kürsüye ve bu
rada özellikle ifade ediyorum; icranın içerisinde, yürütme organının içerisinde teşkil edilecek 
bir insan haklan bakanlığı, insan haklarını korumaya kifayet etmez efendim. Çünkü, bakan
lıklar birbirlerine eşittir. Şu andaki, insan haklarından sorumlu Bakanın konumu, kurulacak 
bir teşkilatlı insan hakları bakanından çok daha iyi durumdadır; çünkü, devlet bakanı Başba
kan adına hareket eder ve bakanlıklar arasında koordinasyon görevini Başbakan adına sağla
ma imkânına sahiptir; ama siz, bunu müstakil bir bakanlık haline getiriyorsunuz ve sonra, bu 
yeni kurulan bakanlığı, Adalet Bakanlığıyla, İçişleri Bakanlığıyla yüz yüze, karşı karşıya geti
riyorsunuz, bu bakanlığa "oradaki ihlalleri durdur" diyorsunuz. 

Bu, kendi kendimizi aldatmak olur. Burada büyük bir yanlışlık yapılmaktadır ve bu yan
lışlık düzeltilmelidir. 

Eğer Türkiye'de insan hakları gerçek manada, hakikaten korunmak isteniyorsa, Meclisin 
bünyesindeki İnsan Hakları Komisyonu takviye edilmelidir, o Komisyona eleman verilmelidir, 
o Komisyonun'yetkilerini artırıcı manada değişiklikler yapılmalıdır ki, bu konuda önergeleri
miz de var. O takdirde, yasama organı yetkisiyle, icra kontrol altına alınabilir. Başka yollarınız 
da var, onları da tatbik edebilirsiniz. Bugün, poliste veya jandarmada, hazırlık tahkikatı sıra
sında veya herhangi bir muamele sırasında suimuamele olur ise, Memurin Muhakematı Hak
kında Kanuna tabi; evvela izin alacaksınız, ondan sonra adliye harekete geçecek, savcılar resen 
harekete geçemiyor. Kaldırın o maddeyi ve "hazırlık tahkikatı sırasında insan hakları ihlali 
sözkonusu olursa, iddiası varit olursa savcılar resen takibata geçer" deyin; böylece, insan hak
ları bakanlığının yapacağı işten çok daha fazlasını gerçekleştirmiş olursunuz; ama, insan hak
ları bakanlığı kuruyoruz diyorsunuz; bakanlıklar birbirine eşit. 

İnsan hakları bakanlığı diğer bakanlığın içerisine nasıl girecek, onun memuru hakkında 
takibat yapacak, emniyet müdürü hakkında, jandarma komutanı hakkında takibat yapacak 
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ve o takibattan netice alınacak(!) Bu olacak şey değil arkadaşlar. Bunu yapmak mümkün de
ğil, doğru değil. Burada bir yanlışı icra ediyoruz; durup dururken devlete büyük bir külfet ge
tiriyoruz. Sonunda bunu kaldırmak, bunu bir diğer bakanlıkla birleştirmek fevkalade zor ola
caktır. Onun için, hiç kurulmaması çok daha hayırlıdır. 

Çıkmışken, bir noktaya daha -vaktim var- temas edip ineceğim, tnsan hakları bakanlığını 
kurmak için, elbette ki, gayret göstereceksiniz; ama, yazdığınız gerekçe yanlıştır. Hele, gerek
çede bir madde vardır ki, onun mutlaka çıkarılması lazımdır, önümüzdeki metnin 6 ncı sayfa
sından aynen okuyorum : "tnsan haklarının ihlal edildiği iddiaları gerek yurt içinden gerekse 
yurt dışından yapılan başvurularla oldukça yoğun bir şekilde gündemdedir. Uluslararası plat
formda suçlanmamızın ve kendimizi savunamaz duruma gelmemizin nedeni de, ihlal konusu
dur." Yani kanun tasarısının gerekçesinde, Türkiye'de insan haklarının sistematik olarak ihlal 
edildiğini kabul ediyoruz.-

Böyle bir şey olsa bile, bunun, tasarının gerekçe metninde yer alması, Hükümeti çok zor 
durumda bırakır; bu memleketi dışarıda savunan insanları çok zor durumda bırakır. Hele al
tında bir fıkra var ki, hiç söylenecek gibi değil. 

BAŞKAN — Sayın Keçeciler, süreniz doldu. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Hemen tamamlıyorum Başkanım. 
"Türkiye'de polis, jandarma ve diğer bazı devlet güçleri tarafından işkence yapıldığı, kişi

nin yaşam hakkına ve bedensel bütünlüğüne tecavüz edildiği iddiaları vardır. Bu iddiaların ciddî 
bir şekilde yalanlanamadığı da bir gerçektir. "Yani, bu iddialar vardır, doğrudur diyorsunuz; 
bunu kanunun gerekçesinde yazıyorsunuz. Bu, iktidar olarak sizin vazifeniz, varsa işkence, ön
leyin beyler. Hükümetin görevi, bunu önlemek. Bunu buraya yazamazsınız. Tasarı metnine, 
"Türkiye'de sistematik işkence vardır" diye yazmak, Türk Devletine bühtandır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar ve ANAP sıralarından alkışlar) 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Döneminizde çok sistematik biçimde oldu. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Keçeciler. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(S. Sayısı 139) İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı

sının madde l'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 1. — Bu kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyo

nunun çalışmalarına yardımcı olmak üzere bir büronun teşkilatlanmasıdır. 

. Yusuf Bozkurt özal 
• / . . - • Malatya 

. . ' • "" v e arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN -— Sayın Yusuf Bozkurt özal, buyurun. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan, o devlet memuru olarak lojmanda oturuyor-

muş, buraya çıkamaz. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi tartışmamızın konusu o değil. 
Buyurun efendim. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Devlet memuru 5 yıldan fazla lojmanda oturamaz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, gördüğünüz gibi, ben daha kür

süye gelmeden bana sataşma yaptılar. 
BAŞKAN — Ben sizin hakkınızı savunuyorum efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Dikkatinizi çekerim. 
Kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde vermiş bulunduğumuz bu önergeyle -olur ya, 

insan Hakları Komisyonuna bağlı bir genel sekreterlik değil de, adına "büro" diyebilirsiniz, 
yani Yüce Mecliste farklı düşünceler olabilir- İnsan Hakları Komisyonuna bağlı bir büro ku
rulması, Yüce Meclisçe tasvip edilebilir diye, "büro" kelimesini koydum buraya. Netice aynı
dır, yani şunu söylemek istiyorum : Benden önce konuşan arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
insan hakları konusunda yapılacak denetlemelerin Meclis bünyesinde yapılması lazım. Yürüt
me içerisine vuku bulacak ihlallerin, ancak yasama organında denetlenmesi mümkündür. Bu
nun için de kurulmuş bir komisyon vardır zaten. Ancak, komisyonun sıkıntısı, komisyonun 
imkânlarının darlığından kaynaklanmaktadır. Komisyonun üyeleri vardır, bir de çok küçük 
sekreterya imkânı vardır, çok zayıf imkânları vardır. Ben de tnsan Hakları Komisyonunda kısa 
bir süre çalıştığım için, durumu biliyorum. İmkânları dar olan böyle bir komisyonla, elbette 
ki, Türkiye'de mevcut bulunan bazı sıkıntıların üzerine gitmek mümkün değildir. 

Bu bakımdan, bizim burada düşüncemiz, eğer bu komisyona imkân verilmiş olusra, yani • 
bunlara müşavirler, belli bir teşkilat, bir çalışma düzeni, bu işleri yapacak eğitilmiş insanlar/ 
verildiği takdirde, komisyon bu işi bir bakanlıktan çok daha iyi yürütür şeklindedir. Nitekim, 
komisyon, yürütmenin başı olan Başbakana bağlı olmayacağı için, direkt Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bağlı bulunduğu için, otonom bir komisyondur. Yani, yetkileri daha fazladır; nor
mal, Anayasadan gelen yetkileri vardır. Ayrıca, Meclisin denetleme yetkilerine sahiptir. Bu ta
sarıyla da bu Komisyona yetki verildiği takdirde, ümit ediyoruz, kurulan büroyla birlikte, in
san hakları konusunda Türkiye hakikaten başarı elde edebilir. 

Aksi takdirde ne olur? Aksi takdirde, bir bakanlık kurarız. Yurt dışında bize, "Türkiye'de 
insan hakları ihlal ediliyor" diye çeşitli platformlarda, Avrupa Parlamentosunda vesair yerler
de hücum geldiği takdirde belki diyebiliriz ki, "bakın bizde insan hakları bakanlığı var; siz 
ne diyorsunuz, biz bu işi hallettik." Onlar yine konuşmalarına devam ederler; "sizin insan hakları 
bakanlığınız var; ama bu hadiseler olup bitiyor, bakanlığınız da hiçbir şey yapmıyor. Bakanlı
ğınızın büyük teşkilatı var; çünkü, ihlaller bizatihi icranın içerisinde oluyor. İhlaller icranın 
içinde olduğu için de bu bakımdan bu geçersizdir" derler ve hatta bize gülerler; "siz bir insan 
haklan bakanlığı kurmakla, insan hakları meselesini hallettiğiniz konusunda bizi nasıl 
inandırabilirsiniz" derler. 

Yani bu, Amerikalıya, Avrupalıya, Türkiye'de insan hakları meselesini hallettik anlamın
da bir gösteri ise, bu işten vazgeçin. Hiç kimse inanmaz; hatta, bilakis bu, gelişmemiş ülkelerin 
uyguladığı taktiktir. Gelişmemiş ülkelerde bir bakanlık kurarlar, oraya gider, diktatöre derler 
ki, "sen insan haklarını ihlal ediyorsun", o da "bakın bizim insan hakları bakanlığımız var" der. 
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Yapmayın, bizim Türkiyemizi de bu hale getirmeyin. Batının, çağdaş uygarlık seviyesine 
gelmiş ülkelerinde bu işler nasıl yapılıyorsa, öyle yapalım. Bunun çözümünün Yasama Organı 
içerisinde bulunması lazım. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, herkes biliyor. Hatır
larsanız, Koalisyon Protokolünün hazırlandığı günlerde çeşitli baskılar vardır, bir an evvel hü
kümetin kurulması gerekiyordu, tavizler verildi. 

Bu da, verilen tavizlerden biridir; ama, yanlış bir tavizdir. Bu işten vazgeçin. 
Sayın Bakan, Devlet Bakanı olarak daha fazla yetkiye sahiptir. Buyursun, bulunduğu yer

den bu işleri halletsinler. Bu bakanlık sıkıntı çıkaracaktır, ben size söylüyorum; bu bakanlığı 
kurduktan sonra da, kaldırmak büyük sıkıntıdır. Bir şeyi kurarsınız; ama, ondan sonra da kal
dıramazsınız. Bu işin bir sürü problemleri olur. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (Bağımsızlar ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. ; 

1 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
Çalışma süremiz dolmuştur. Bu itibarla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 28 Ocak 

1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul'da sahil dolgu alanlarının beledi

yelerce farklı amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sümer Oral'ın cevabı (7/516) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

istanbul 

Soru : istanbul'da sahil dolgu ile kazanılan alan Millî Emlak tasarrufundadır. Bu arazi
nin esas kullanma amacı; ulaşımın kolaylaştırılması ve yeşil alandır. Buna rağmen sahil beledi
yeleri bu arazi üzerinde rant tesisleri kurmaya çalışmaktadır. 

1. Belediyelerce sahil dolgu alanında kurulan hangi tesisler için Maliye Bakanlığından 
müsaade alınmıştır. 

2. Hangi tesisler için Maliye Bakanlığı, Millî Emlaktan müsaade alınmamıştır. Hangi 
tesisler Millî Emlak arazisini işgal etmişlerdir. 

3. işgalciler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 
4. işgalci belediye başkanları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 26.1.1993 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü 
Sayı : B,01.0.MEG.0.9/3211-12446 

Konu : istanbul'daki dolgu alanları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 27.11.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/516-2964/14389 sayılı yazınız. 

. b) 23.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/516-2964/14389 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılma
sı isteği ile vermiş olduğu yazılı soru önergesi, fotokopisi ekli 28.12.1992 gün ve 54687 sayılı 
yazımızla cevaplandırılmıştır. 

Bu defa aynı konuyla ilgili olarak, istanbul Valiliğinden (Defterdarlık) alınan ek bilgiler
de aşağıda sunulmuştur. * 

1. Bakırköy ilçesi dahilindeki Ataköy Turizm Merkezi alanında kalan ve denizden dol
durulmak suretiyle oluşturulan 564 ada, 137 ve 142 parsel No. Iu 2 adet taşınmazmal 2634 sa
yılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Turizm Bakanlığına tahsis edilmiş ve 1 100 yat kapasiteli 
bu saha 49 yıl süre ile Ataköy Marina Yat işletmeciliği A.Ş. lehine irtifak hakkı tesis edilmiştir. 

Eminönü İlçesi dahilindeki Kumkapı yöresinde, denizden doldurulan saha üzerinde 32 adet 
balıkçı dükkânı, lokanta, kafeterya, tuvalet ve kahvehane olarak belediyece inşa edilen tesisler, 
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Eminönü Belediyesi ile yapılan protokol uyarınca kira bedelinin % 25'i Hazineye irat kayde
dilmek üzere, Belediyece şahıslara kiraya verilmiştir. 

2. tstanbul tünde bulunan diğer dolgu alanları üzerinde belediyelerce veya şahıslarca ya
pılan rant tesisleri bilgimiz dışında yapılmıştır. 

3. Kartal Belediye Başkanlığı tarafından Wanderland Şirketine kiraya verilen 15 000 m1 

lik sahada inşa edilen su kayağı ile ilgili tesisler için mahkemece tedbir kararı olduğu halde, 
yapımına devam edildiğinden, Kartal Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, 
ayrıca meni müdahale davası açılması hususunda tstanbul Muhakemat Müdürlüğüne talimat 
verilmiştir. 

Kadıköy İlçesinde, Kalamış İskelesinden Fenerbahçe Yarımadasına.kadar olan kısımda 
TEK.ART. Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından mendirek, kule, 
bar, pastane, cafe, lokanta, tuvalet vb. şekilde 46 adet tesis inşa edilmiş, bu tesislerle ilgili ola
rak Kadıköy Belediyesi aleyhine meni müdahale, kal ve tahliye davası açılmıştır. 

Yine Kadıköy İlçesinde 89 pafta, 427 ada, 6 parsel, 2 950 m1 sahalı Fenerbahçe Plajı vasıf
lı taşınmazmal tmar Kanununa göre yeşil alan olarak kullanılmak üzere belediye lehine tapu 
kütüğünden terkin edilmişken, Kadıköy Belediyesince yap-işlet-devret sistemi ile 10 yıllığına 
PtMTAŞ A.Ş. adlı özel şirkete verilmiş ve bu şirket tarafından taşınmazmal üzerinde MAGÎC 
CENTER adı ile eğlence merkezi inşa edilmiş olup, bahse konu taşınmazmal terk amacı dışın
da kullanıldığından, yıkımı cihetine gidilmesi, tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından 
istenilmiş, ayrıca müdahalenin meni ve binanın kal'i için, dava açılması hususunda tstanbul 
Muhakemat Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. -
Sümer Oral 

v Maliye ve Gümrük Bakanı 
TC. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı .28.12.1992 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MEG.0.9/3211-12446/54687 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 27.11.1992 gün ve 00.02-7/516-2964/14389 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, tstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kah

veci tarafından sorulan ilgi yazı eki soru önergesinde belirtilen sorulara verilen cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur. 

tstanbul tli, yerleşim itibarı ile Karadeniz ile, Marmara Denizini birbirine bağlayan tstan
bul Boğazı çevresi ile Marmara Denizi kıyılarına yerleşmiştir. 

Sahilde oluşturulan dolgu alanları tstanbul Boğazı ve Marmara Denizine kıyısı bulunan 
ilçelerde oluşmuş bulunmaktadır. 

Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Küçükçekmece, Adalar, Beşiktaş, Sarıyer, Kadı
köy, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinin denize kıyısı bulunan alanlarında Büyükşe
hir Belediyesi ve ilçe belediyelerince çeşitli tarihlerde dolgu işlemleri gerçekleştirilmiş, Bakanlı
ğım elemanlarınca yapılan tespitlerde, dolgu işlemlerinin mevcut imar planlarına uygun olarak 
gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 
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Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince imar planına uygun olarak yapılan dolgu alan
larının büyük bir kısmının, kıyı şeridi düzenlemesi ve plan dahilinde park, yeşil alan, yürüyüş 
alanları olarak düzenlenmiş, denizin doldurulması ile oluşturulan dolgu alanlarının bir bölü
mü 3030 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 8 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediyesine terkin 
işlemleri gerçekleştirilmiş, bir kısmının da terkin işlemleri gerçekleştirilmek üzeredir. 

Dolgu alanlarının bir kısmı üzerinde çeşitli ilçe belediyelerince, halı saha, spor,tesisleri, 
idare binası, büfe, balıkçı dükkânları, lokanta, kafeterya, kahvehane, tuvalet vs. binalar yapıl
mak suretiyle muhtelif kişilere kiraya verildiği tespit edilmiş, tespit edilen bu gibi yerlerin bir 
çoğundan ecrimisil tahakkuk ve tahsilatı yapılmış, bir kısım belediye başkanlığı ve Bakanlığı
mız arasında düzenlenen protokol gereği, Bakanlığımız kontrolünde ihale suretiyle kiralama 
işlemlerinin yapılması gerçekleştirilmiştir. 

Rıhtım olarak kullanılan yerler, Bakanlığımın onayın ile Denizcilik Bankası T.A.O. Genel 
Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Bir kısım dolgu alanları intifa hakkı kurulmak suretiyle, bir kısım yerler de tahsis suretiy
le ilgili belediyelerin kullanımına bırakılmıştır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından tamamına yakın bölümü 1990 
yılı ve öncesinde yapılan dolgu işlemleri imar planlarına uygundur. Ancak doldurulmaya baş
lanmadan önce Bakanlığımdan izin alınmamıştır. Esasen 4.4.1990 gün ve 3621 sayılı Kıyı Ka
nununa göre Bakanlığımdan izin alınmasına da gerek bulunmamaktadır. Bunların eski haline 
getirilmesine yasal imkân da olmadığından, bu alanlar üzerinde belediyelerce yapılan tesisle
rin mevzuat çerçevesinde idaresi sağlanmaktadır. ' 

Bilgilerini arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'in, Sımak'ta güvenlik kuvvetlerinin kanunsuz dav
ranışlarda bulundukları iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/671) ( 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımı İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Selim Sadak 

Şırnak 

Biz seçim bölgelerine gittiğimizde, bizi karşılayan, bizim bölge gezilerine eşlik eden, şo
förlük yapan, bizi yemeğe davet eden insanları gözaltına alıp çeşitli işkencelerden geçirmekte
dirler. 

Bunun açık ve somut örneği, 1992 Ağustos ayı sonlarında Şırnak'ın İdil İlçesinde bana 
yakın 18 - 20 kişi gözaltına alınmış, 25 - 33 gün arası gözaltında kalmışlar. Çeşitli işkence tez
gâhlarında geçirilmiş, çeşitli hakaretlere uğramışlardır. Bu gözaltı süresi müddetince, PKK ve
ya başka bir şeyle ilgili herhangi bir soru kendilerine yöneltilmemiş. 

Sadece ve sadece, milletvekillerle niye gezdiniz, niye beraberlerinde yemek yediniz veya 
çay içtiniz, ya da şoförlük yaptınız. Ancak mahkemeye sevk ettiklerinden, kendilerine başka 

— 268 — 



T.B.M.M. B : 60 27 . 1 . 1993 0 : 2 

suçlar isnat ederek o şekilde sevk etmişlerdir. Ancak mahkeme olayın ciddiyetsizliğine inana
rak onları tahliye etmiş; bilahara haklarında takipsizlik kararı vererek beraat etmişlerdir. 

1. Böyle bir uygulamadan haberiniz var mıdır? 
2. Yok ise, kanunsuz davranan bu görevliler, yetkilerini nereden alıyorlar? 
3. Bu olayın doğruluğu için, gözaltında bu tip soruşturmaya tabi tutulan kimselerden 

bilgi almasını düşünüyor musunuz? 
4. Bu tip yasa dışı ve saptırılması mümkün olmayan soruşturma şekilleri halkın tepkisi

ne neden olmaz mı? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı ' • • . 26.1.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.029661 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : T.B.M.M. Başkanlığının 24.12.1992 gün ve Kan. Kat. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

7/671-3282/15402 sayılı yazısı ' 
Sımak Milletvekili Selim Sadak tarafından T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ye tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılması istenen soru Önergesinin cevabraşağıya çıkarılmıştır. 
Yasadışı bölücü örgütün, dağ kadrosunda bir süre faaliyette bulunduktan sonra güvenlik 

kuvvetlerine teslim olan itirafçı elemanca verilen bilgiler doğrultusunda, 1992 yılı Ağustos ayı 
içinde Şırnak tli tdil İlçesinde 14 şahıs gözaltına alınmıştır. 

Sözkonusu şahıslar gözaltına alındıktan sonra adlî makamlara şevkleri sırasında doktor 
kontrolünden geçirilmişlerdir. Şahıslardan üçü serbest bırakılmış, diğer 11 şahıs tevkif edilerek 
cezaevine gönderilmişlerdir. 

Soru önergesinde iddia edildiği gibi gözaltına alınan şahıslara işkence yapılması ve haka
ret edilmesi sözkonusu olmadığı gibi, kaldıkları bölümlerde ısıtma, yatak, battaniye ve aydın
latma gibi insan sağlığının ihtiyacı olan malzemeler bulundurulmaktadır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş 'ta bir avukatın 
arabasının çalınması olayında emniyet mensuplarının davranışları hakkındaki iddiaya ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/680) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan soru önergemin İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi saygıyla arz ederim. -
- Ahmet Dökülmez 

Kahramanmaraş 
17 Kasım 1992 günü Avukat Abdullah Şirikçi'ye ait 1992 model kırmızı renkli Doğan L 

tipi 46 AV 101 plakalı otomobil Kahramanmaraş'ta bir hile ile alınıp kaçırılmıştır. Kaçırılma 
olayından itibaren yarım saat içinde olay emniyet birimlerine intikal ettirilmiştir. Emniyette 
konuyla alakadar olunmadığı gibi "Avukatın arabası çalınır mı?", "Sen de çok saf adammışsın" 
vs. gibi sözlerle alay edilmiş, müracaattan tam 3 gün sonra diğer illere faks çekilmiştir. Otomo
bil bugüne kadar bulunamamıştır. • • 
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Kahramanmaraş'a en yakın il Gaziantep 83 Km. olup, en çabuk 1 saatte gidilebilir. 
Soru': Kıymetli emniyet mensuplarına, hırsızlık şebekesiyle ortak çalışıyormuş gibi yanlış 

bir görüntü veren bu laubalilik ve görevi savsaklama olayı karşısında, ne yapmayı düşünü
yorsunuz? . 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 26.1.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.029662 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : T.B.M.M. Başkanlığının 30.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/680-3316/15549 sayılı yazısı 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez tarafından T.B.M.M. Başkanlığına sunu

lan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çı
karılmıştır. ' . . 

Avukat Abdullah Şirikçi, Kahramanmaraş'ta bir dolandırıcı tarafından 46 AV 101 plakalı 
kırmızı renkli Doğan L tipi arabasının çalınması nedeniyle 18.11.1992 günü saat 15.40'ta Çarşı 
Karakol Amirliğine müracaat etmiştir. 

Adıgeçen şahsın karakolda ifadesi alınmış, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne telefonla, 
Kahramanmaraş il merkezi ve ilçelerindeki tüm birimlere telsizle gerekli talimat ulaştırılmıştır. 

Konu ile ilgili ve bağlantılı 15 kişi tespit edilmiş, tamamının ifadeleri alınmıştır. Olay ge
nel hatlarıyla aydınlatıldıktan sonra, şahsın dolandırıcı olduğu ve tüm aramalara karşın Kah
ramanmaraş tünde bulunamadığından 20.11.1992 günü konu ile ilgili olarak tüm emniyet mü
dürlüklerine teleks çekilmiştir. 

önergede iddia edildiği gibi, Emniyet Müdürlüğünde konu ile ilgilenilmemesi ve mağdur 
avukat Abdullah Şirikçi ile alay edilmesi sözkonusu değildir. 

Arz ederim. 

İsmet Sezgin * 
İçişleri Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

©^© 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Bitlis Milletvekili Kâmran tnan ve 30 Arkadaşının, Son Irak Bunalımında, Ana
yasayı İhlal Ederek Türkiye'yi Savaşa Taraf Haline Getirdikleri ve Gerçekleri T.B.M.M. 
ve Kamuoyundan Gizledikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Ku
rulu Üyeleri Hakkında Anayasanın 99 uncu İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi. (11/14) (Görüşme Günü : 2.2.1993 Salı) 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletve
kili H. Uluç Gürkan'ın, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müdahalede İncirlik 
Üssünün Kullanılmasına Göz Yumarak Anayasaya Aykırı Hareket Ettikleri İddiasıyla, 
Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Anayasanın 99 un
cu, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi (11/15) 
(Görüşme Günü : 2.2.1993 Sah) 

3. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuz-
han Asiltürk'ün, T.B.M.M. Kararına Aykırı Bir Şekilde Çekiç Güç'e Mensup Uçakların 
Irak'ı Bombalamalarına Göz Yumarak Millî Menfaatlerimize Zarar Verdikleri İddiasıy
la, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Anayasanın 99 
uncu, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi 
(11/16) (Görüşme Günü : 2.2.1993 Salı) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER _ _ ^ _ 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954" 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

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

6. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) » 

7. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) ( 

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

10. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — 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) 

12. — 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
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13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — 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 uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

15. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 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) 

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

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

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mefclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

20. — 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) 

21. — 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) 

22. — 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) 

23 .— Ankara Milletvekili t. 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) 

24. —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) 
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25."— Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 

çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — 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) 

27. — 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) 

28. — 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) 

29. —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) 

30. — 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) 

31. _ 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) 

32. — 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) 

33. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

34. — 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) 

35.—- 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) 
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36. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. _ 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) 

40. _ Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

41. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

42. —. istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) . 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

44. —- Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

45. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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47. — 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

48. — 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 102ye 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — 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) 

50. — 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) 

51. — 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) 

52. _ Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
ti Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Haşan 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) 

54. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

55. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yüfüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ündü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

56. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — 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> 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

58. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

59. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin (taraflı ve key
fi tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın'98 inci, 
İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

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

61. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

62. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

63. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

64. — 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) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

66. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

67. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

68. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün J02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis' araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 

69. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 
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70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

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

72. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, IçtÜzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

74. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) \ 

75. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

76. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 19 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ye Güneydoğu Anadolu'daki faili meçhul diğer cinayetleri açıklığa kavuşturmak, emni
yet güçlerine yardımcı olmak ve olayların nedenlerini ortaya koymak amacıyla, Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/87) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin tünde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

2, — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

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

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

*7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

*8. — 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) 

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

*10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme'suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

13. — 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) 

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

15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli 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) 

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

*17. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Babanından sözlü soru önergesi (6/166) 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

*19. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'tn, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Devlet 
Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) 

*20. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

*2l. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) -

*22. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın,* seçim dönemi bakanlarına sağ
lanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

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

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

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

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

27. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

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

*29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pi
raziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/209) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes-
Jlek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

*31. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*33. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "istisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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*35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

*36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

*37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eski
şehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) -

, 38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*40. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/223) 

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

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

43. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) • , 

44. — 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) 

45. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

47. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*48. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

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

50. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

51. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nm ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
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52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ye işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

56. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağa'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Köyü
nün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

57. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

58. — 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) 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

62. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

63. — 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) 

64.' — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
Iardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

65. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

69. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/257) 

70. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'mn zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) • 

76. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) ' 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

78. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

81. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

82. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

83. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/272) 

85. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

86. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

87. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

88. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

89. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

90. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

92. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen 'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

93. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir izine Çıkmış" başüldı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

94. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, TARtŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

95. — istanbul 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) 

96. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

97. — 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) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

99. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'Ie-
rin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

; TTİl —— — 
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100. —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) 

101. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

102. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

103. — 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) 

104. — 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) 

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

106. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

108. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

109. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır r Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

110. — 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) 

111. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

112. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık --
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

113. — 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) 

114.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, 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) 

115. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 
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116. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

117. — 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) , 

118. — İstanbul 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) 

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

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

121. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

122. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

123. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

125. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskûn Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

126. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük- Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
- ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/316) 

128. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

129. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

130. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

131.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

16 — — : ——. 
(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

133. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul 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) 

134. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

135. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

136. —İstanbul 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) 

. 137. — 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) , 

138. — 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) 

139. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

. 140. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

142. — 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) 

143. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

144. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

145. — 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) 

146. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

147. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine kaüldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

148. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 
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149. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

150. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa ilinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından, sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

151. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

152. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

153. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

154. — 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) 

155. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağhkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin il
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zamanhizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

158. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

159. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

160.— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

161. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

163. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin* Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

164. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

165. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik işbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

166. — 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) 
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167. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

168. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

169. — 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) 

170. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

171. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada Önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

172. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGÎK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) v* ' • 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'Iü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

176. — 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) 

177. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

179. — 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) 

180. — 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) 

181. — 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) 

182. — 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) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

184. — 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) 

185. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

187. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

188.—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) 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

19,0. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

191. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

192. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

193. —r Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

194. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özspy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

195. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

196. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

199. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta tline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

200. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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201. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

202. — Bursa Milletvekili Mümin Gcnçoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

203. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta îline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

205. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

206. —Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

207. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

208. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

209. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

210. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

211.-— Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

212. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

213. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

214. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

215. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

216. —Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

217. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

218. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) . 

219.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 
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221. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 

meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 
222. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 
223. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle

re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 
224. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver

mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 
225. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-

pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

226. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

227. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

228. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

229. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

231. -— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlü'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

232. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

233. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

234. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

235. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

236. -— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

237. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyaana ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

238. -— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

239. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426^ 
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240. — 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) 

241. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

242. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

243. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) / 

244. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'Iı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'Iı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

251. — 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) 

252. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Sımak olayının sorumlularına ilişkin ^ 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

253. — 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) 

254. — 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) 

255. — 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) 

256. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

257. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet v 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 
258.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla

nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 
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259. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/543) (1) 

260. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

261. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan ' 'Hayali ihracat 
Komisyonu, SAĞLAR'rgündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

262. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı işleri ve Afet işleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

263. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

265. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, istanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

266. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

267. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

268. •— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan istanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/453) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

270. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1991 yılında çıkarılan küçük esnafa 
yazarkasa sağlanmasına yönelik Kanunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/565)(l) 

271. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

273. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

274. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın tünde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

275. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

_ [24İ r— : : i • 
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276. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

277. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

278. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

279. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. —• Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

282. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin'iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

287. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul ti 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

289. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

290. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

291. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

292. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

293. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

294. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

• 296. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 
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297. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

298. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

299. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

300. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

301. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

302. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

303. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

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

305. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16-Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

306. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) , 

307. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

308. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

309. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan.Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

310. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu DemirePi izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

311. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

312. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

26 
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313. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

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

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet D'ökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

316. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihaleler
le ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/579) (1) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

319. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

320. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

321. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

322. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

323. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan bar 
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

324. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

325. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

326. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 
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332. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına İlişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

334. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ye Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

335. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

336. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, izmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) , 

337. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

338. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

339— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

340. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

341. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

342. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstü'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

343. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

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

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

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

347. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

348. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) „ 

349. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

350. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

351. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca ilçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

352.—Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

— H—— ' 
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353. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

354. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

355. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

356. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

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

358. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

359. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağında 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

360; —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

361. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen sağlık 
hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/560) 

362. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

363. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

364. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

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

366. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

367. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

368. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

369. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

370. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

371. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına îlişkin 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 ye59'a l 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'c 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 Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişildik 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 tarihi : 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 (İ/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtıma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

9. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi 
:30.6;1992) 

10. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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11. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ye Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

12. — 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) 

13. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-. 
vekili tçel 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) 

14. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 233) 
(Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 15. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 16. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

17. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

18. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

19. _ Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 20. — 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) . , 

•21. — 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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22. — 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 Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

23. — 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) 

24. — 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) 

25. — 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 26. -— 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 27. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmaj, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Haya Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'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) 

30. — 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) 

32 
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X 31. — 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 32. — 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 33. — 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) . ı 

34. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

35. — 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) 

36. — 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 (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

37. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ye 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) 

38. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

39. - - Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile-Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

X 40. — 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 41. — 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) 
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X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına tlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarih! : 25.5.1992) 

43. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine tlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

44. —- 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. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. —• 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 46. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) J 

47. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (İ/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına tlişkin 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 49. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

50. — 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 BayındUk, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

51.— Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine tlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 
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X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve tyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 54. — 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 55. — 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 56. — 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) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

58. — 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) 

59. — 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) 

60. — 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) 

61. — 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) 

62. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve İ3 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) 

63. — 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) 
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X 64. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9:1992) 

X65. — 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) 

66. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 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) 

67. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma idaresi 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) 

X 68. — 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 69. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

70. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler 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 71. —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 72. — 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 73. — 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) 

l 
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X 74. — 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 75. — 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 76. — 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 : 23.9.1992) 

77. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
iç 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 78. — 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) 

79. —r 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 80. —- 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 81. — 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 82. — 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) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı 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) 

84. — 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) * 

85. — 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) 
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86. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler 
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) 

87. —• 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) 

88. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

89. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

90. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

92. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

95. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

96. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

97. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98 — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) (S. 
Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

30 
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99. — îçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve içişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı; 190) (Dağılma tarihi: 5.11.1992) 

100. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul Ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve içişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ye 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

102. — izmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun izmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in)» Af fi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

105. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

106. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

107. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı imar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

108. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

109. —- Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. VeHbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 
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X 110. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237,, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242,1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi: 
11.1.1993) 

X 111. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 112. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 

. Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 113. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlan ra
porları-(1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 114. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

. X 115.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan, Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 116. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

117. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve MİIlî Savunma Komisyor 
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

118. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
1.1.1.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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