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2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk'ün, (10/89) esas numaralı Meclis araştırması önergesini geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/131) 

3. — (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığı
nın, komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimini yaptığına iliş
kin tezkeresi (3/813) 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Tahir Köse'nin cevabı (6/83) 

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

- 3. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırı
lan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 
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ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) . 
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8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kalealtı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/145) 
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su ve Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın cevabı (6/220) 

25. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
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27. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Niğde yörelerinde 
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yacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 
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Aktuna'nın cevabı (6/224) 
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öncelikli iller arasına alınmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/541) 

2. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Hükümeti devraldığından bu 
yana artan fiyatlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in 
yazılı cevabı (7/613) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bosna-Hersek Cumhuriyetine 
silah satılmamasının nedenlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/617) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Burgaz Başkonsolosluğuna göç
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Künun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin 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. Sayısı: 59 
ve59'a 1 inci Ek) 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. 
Sayısı: 71)' 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'nun 1989-1990-1991 yıllan hesaplan hakkında Çevre Bakan

lığı Müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda düzenlenen soruşturma raporunun, Çevre eski 
Bakanı Ali Talip Özdemir'i de ilgilendirmesi nedeniyle, Başbakanlığın yazılanna ekli olarak, Ana
yasanın 100'üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere TBMM Başkanlığına intikal ettirildiğine; 

Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergelerin sadece milletvekilleri tarafından ve en az 
45 imzayla verilebileceğine; böyle bir önerge olmadan, TBMM Başkanlığının, söz konusu raporla 
ilgili olarak Meclis soruşturması açılmasına ilişkin bir işlemi.resen yürütmesine imkân bulunmadı
ğına; 

Konunun Genel Kurula sunulmasına ve dosyanın, milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine 
açılmasının uygun mütalaa edildiğine ve 

TBMM Başkanının, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanının davetlisi olarak KKTC'ne yapa
cağı ziyarete katılacak Parlamento heyetine 

İlişkin Başkanlık tezkereleriyle, 
. TBMM İnsan Haklannı İnceleme Komisyonunun, 5.12.1990 Tarih ve 3686 sayılı Kanunun 4 

üncü ve 6 ncı maddeleri uyannea hazırladığı rapor, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Anavatan 

Partisi Grup Başkanvekili ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Refah Partisi Grup Başkanvekili ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Ankara Mil
letvekili H. Uluç Gürkan'ın ülkemizin çeşitli yörelerinde'işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler 
konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin müşterek önergeleri (10/90) 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergesinin görüşme gününe dair Danış
ma Kurulu önerisinin daha sonra oylanacağı açıklandı. 

Genel Kurulun 2.2.1993 Salı günkü Birleşiminde görüşülecek olan Gensoru önergeleri üze
rinde Gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalann 30'ar dakika olmasına, 

2.2.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan (10/90),Esas Numaralı, 
Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde İşlenmiş Faili Meçhul Siyasal Cinayetler konusundaki Meclis araş
tırması önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 9.2.1993 Salı günkü Birleşiminde yapılması ve 

— 5 — 
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görüşmelerde Hükümet ve Gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika olmasına, 
Gündemin Genel Görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısminin 32 

nci sırasında yer alan (10/41), 33 üncü sırasında yer alan (10/42), 36 ncı sırasında yer alan (10/45), 
41 inci sırasında yer alan (10/50) ve 57 nci sırasında yer alan (10/66) Esas Numaralı Erzincan'da 
meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirler konusundaki Meclis araştırması öner
gelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 16.2.1993 Salı günkü Birleşiminde ve birlikte yapılması
na, 

Gündemin Genel Görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının 68 
inci sırasında yer alan (10/75) ve 69 uncu sırasında yer alan (10/76) Esas Numaralı NATO Tatbi
katı sırasında meydana gelen muavenet muhribi faciası konusundaki Meclis araştırması önergeleri
nin görüşmelerinin Genel Kurulun 23.2.1993 Salı günkü Birleşiminde ve birlikte yapılmasına, 

Gündemin Genel Görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının 54 
üncü sırasında yer alan (10/63) ve 67 nci sırasında yer alan (10/74) Esas Numaralı KontrgeriUa ve 
özel Harp Dairesi konusundaki Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 
23.2.1993 Salı günkü Birleşiminde ve birlikte yapılmasına, 

Genel Kurulun 9.2.1993 Salı, 16.2.1993 Salı ve 23.2.1993 Salı günkü Birleşimlerinde sözlü 
soruların görüşülmemesi ve bu Birleşimlerde gerektiğinde çalışma süresinin uzatılmasına, 

Bugünkü birleşimde görüşülmesi kararlaştırılan Meclis araştırması önergelerinin görüşmeleri
nin 9 Şubat 1993 Salı günü (10/90) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşülmesinden 
sonra yapılmak üzere ertelenmesine; \ 

ilişkin Danışma Kurulu önerileri ve 
(10/4) esas numaralı Meclis araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresi

nin 1.2.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 
Bitlis Milletvekili Kâmran inan ve 30 Arkadaşının, Son Irak Bunalımında, Anayasayı ihlal 

Ederek Türkiye'yi Savaşa Taraf Haline Getirdikleri ve Gerçekleri TBMM ve Kamuoyundan Gizle
dikleri (11/14), 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gür-
kan'ın, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müdahalede İncirlik Üssünün Kullanılmasına Göz 
.Yumarak Anayasaya Aykırı Hareket Ettikleri (11/15), 

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 (11/16); 

iddialarıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan öngörüşmelerinden sonraki açık oylama sonu
cunda, kabul edilmedikleri açıklandı. 

TBMM Genel Kurul salonunda, TRT dışında, görüşmelerin tespit maksadıyla özel bir kame
ranın bulundurulup, bulundurulamayacağına ilişkin usul görüşmesi yapıldı. 

3 Şubat 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 20.1 l'de son verildi. 
Yasin Hatiboğlu , • > 

Başkanvekili 
Ali Günaydın Işılay Saygın 

, . • Konya izmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda 
hazır bulunan sayın üyelerin, isimleri okunurken işaret buyurmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

III.— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, dış politika ve Kıbrıs konusuna ilişkin gündem 

dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyeye gündem dışı söz vereceğim. 

İlk sözü, dış politikadaki gelişmeler ve Kıbrıs konusunda, Çorum Milletvekili Sayın Muhar
rem Şemsek'e veriyorum; buyurun efendim. 

Sayın Şemsek, süremiz sizce malum, gündemimiz de sizce malum, süreye riayetiniz konusun
daki hassasiyetiniz de bizce malum. Saat 15.30 efendim. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; dış politikadaki gelişmeler ve Kıbrıs konusundaki görüşlerimi arz etmek üzere söz aidim. 
Sayın Başkana ve değerli milletvekillerine öncelikle saygılarımı sunuyorum. 

Dünyamızın çeşitli ülkelerinde meydana gelen ve Türkiye'yi de ilgilendiren dış politika konu
lan, Türk kamuoyunun ilgi odağı durumundadır. Bu konularda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
de üzerine düşeni yapması, dış politika konulanna ağırlık koyması gerekmektedir. 

Türkiye'nin çok yakın çevresinde, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Asya'da, Ortadoğu ve Doğu 
Akdeniz'de Türkiye'nin millî menfaatlannı doğrudan doğruya ilgilendiren yeni ve çok önemli cid
dî, hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. 

Diğer taraftan, yeni dünya düzeni, belki de düzensizliği için de ABD, ingiltere ve Fransa, çok 
defa Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili liderliğinde olaylan yönlendirmektedir. Birleşmiş Mil
letler ve Güvenlik Konseyinde bu üç ülke, 180 devlet yerine karar veren güçler durumundadır. 

Türkiye'nin taraf olduğu yakın çevremizdeki gelişmeler tırmanırken, bir taraftan da bu üç 
büyük ülkenin bu olaylara yön veren etkili konuma girmeleri, Türkiye'yi büyük bir çıkmazın içine 
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sokmuştur. Zira bu üç ülkenin, çevremizdeki olaylardaki tutumu, Türkiye tarafına değil, diğer tara
fa destek verir yönde ortaya çıkmaktadır. Balkanlar'da, Kafkasİar'da, Azerbaycan-Ermenistan ihti
lafında, Kuzey Irak'ta ve Kıbrıs konularında durum budur. 

Bosna-Hersek katliamında ve Ermenistan'ın Karabağ'ı işgalinde bu üç ülkeden ve AGİK'ten 
sonuç alıcı ciddî bir eylem yoktur. 

Yine, bu üç ülke, Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasını, Çekiç Güç'ün göl
gesinde adım adım yürütmektedir. 

Kıbrıs uyuşmazlığında ise, Rum yanlısı bir tutum, Güvenlik Konseyi şemsiyesi altında bu üç 
büyük ülke tarafından uygulanmaktadır. Ada'da 1974'ten beri çatışma durmuştur. v 

Güvenlik Konseyi zoraki bir federasyon formülüyle, Rumların hâkim olacağı yeni bir yapıyı, 
baskı yapmak suretiyle kabul ettirmek istemektedir. Türk ve Rum halklarını tekrar içice sokarak, 
Rumların, tek taraflı, hâkimiyet kurabilecekleri yeni bir Bosna-Hersek trajedisi yaratılmak isten
mektedir. 

Diğer taraftan, bu gelişmeler karşısında, Türk Hükümetinin Kıbrıs'la ilgili politikası, Azer
baycan'la savaş durumunda bulunan Ermenistan'a elektrik satıcı kararı, Çekiç Güç, Bosna-Hersek 
konusundaki tutumu, politika ve tavırları Türk kamuoyumuzda ciddî şekilde tartışılırken, bizleri de 
düşündürmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Kıbrıs'la ilgili son kararı, 
Türkiye'nin Kıbrıs konusunda yeni bir değerlendirme yapması gerektiği'gerçeğini bir kere daha 
gözler önüne sermiştir. Gali raporuna dayanarak alınan son karar, esas itibariyle Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti kadar, Türkiye'yi de hedef alan, insafsız, adaletsiz, haksız, yersiz, gerçeklerle 
bağdaşmayan ve düşmanca bir karardır. Tarihte Girit Adasının elimizden alınışını hatırlarsak, bu 
kararla, Kıbrıs'ın da adım adım elimizden alınmak istendiği gerçeğini hep beraber görürüz. Tarih 
bilmezlik, tarihten ders almazlık, ihmal ve dış politika yanlışlarımız yüzünden bugün Kıbrıs elden 
gider, Türkiye'de de, bu olayla, dünya âdeta bir ders vermek ister duruma gelmiştir. Birleşmiş 
Milletlerin dünyamızda, barışı sağlamak, insan haklarını gerçekleştirmek görevi yerine, Kıbrıs'ta 
âdeta barışı bozarak, barış içinde yaşayan insanları birbirine boğazlatmak için çalışır duruma gel
miştir. Dünyanın bugün pek çok yerinde ırk ve din ayrılıklarından doğan çatışmalar mevcuttur. 
Eski Yugoslavya topraklarında çoğunlukta bulunan Sırplar, masum Müslümanları, Hırvatları, Slo-
venleri, Boşnakları katlediyor; Azerbaycan toprağı Karabağ'da Ermeniler Türkleri katlediyor; Kaf
kasya'da benzeri olaylar oluyor. ! 

Bütün bu vahşet karşısında Birleşmiş Milletlerin, AGlK'in, Avrupa Topluluğunun yaptığı ve 
yapabildiği hiçbir şey yok. Buna karşılık, aynı Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi ise, taraflı 
Genel Sekreterin raporuna uyarak, Kıbrıs'ta, ayrı ayrı, barış içinde yaşayan kitleleri zorla birbirine 
düşürmeye, katlettirmeye çalışıyor, hem de Ada'da yaşanmış olan geçmişteki acı olayları unutarak. 
Bunu, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ne de Türkiye Cumhuriyeti kabul edemez. Böyle bir 
karan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul etmesi de hiç mümkün değildir. 

Kıbrıs'ın bugünkü noktaya gelişinde, dış tesirler yanında, Türkiye'nin yanlış politikasının da 
etkileri olmuştur. 1974 Harekâtının hedefine ulaştırılmamış, Ada'nın tamamen denetim altına alın
mamış olması, Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne sınırsız izin verilmiş olması, Yunanistan ile.ara
mızda birçok ihtilaf konusu bir tarafa bırakılarak, sanki tek ihtilaf konusu Kıbrıs imiş gibi, yanlış 
politikalar yürütmüş olmamız, Türkiye'yi bugünkü çıkmazın içine sokmuştur. 
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Yunanistan ile aramızda mevcut ihtilaf konulan; Batı Trakya, Ege adalan, karasulan, hava 
sahası, FIR hattı, kıta sahanlığı, Fener Patrikhanesi, Pontus meselesi, Türkiye'deki Rum mallan 
meselesi ve nihayet Kıbns meselesidir. Bu meselelerde Türkiye'nin tek avantajlı olduğu konu Kıb-
ns'tır. Aslında bugün Türkiye'nin Kıbns meselesi, Yunanistan ile ilişkilerinde anahtar olacak bir 
konu değildir. Bu tarz, Yunanistan'ın istediği bir tarzdır. Türkiye, diğer meseleleri öncelikle ve 
beraber yerine getirmek, görüşme masasına yatırmak yerine; Kıbns'ı ayn olarak ve Yunan ilişkile
rinde bir düğüm olarak kabul etmekle hata yapmaktadır. Türkiye'nin, artık gelinen bu noktadan 
sonra, Kıbns politikasında değişiklik yapması ve şu hususlara dikkat etmesini şart görüyoruz: 

1. Türkiye, bugüne kadar savunmuş olduğu federasyon tezinden vazgeçmelidir. 
Bağımsız Kıbrıs Türk Devletinin tanıtılması yönünde etkili gayret göstermeli, Kuzey Kıbns 

Türk cumhuriyetinin ekonomik gelişmesini tamamlayacak, diğer kurumlanm kuracak yönde yar
dımlar artınlmalıdır. , , 

2. Sürekli olarak, devlet adamlanmızın, "Güvenlik Konseyi karanna karşı mı çıkacağız? 
Dünyayı karşımıza mı alacağız?" şeklindeki beyanlan yanlıştır. Bu beyanlar bırakılarak, bu sözle
rin Türkiye'ye ve Türk görüşlerine zarar verdiği görülmelidir. 789 sayılı Karar, Türkiye'nin millî 
çıkarlanha zarar veriyorsa, -ki öyledir- Türk Hükümeti en üst düzeyde ve en ağırlıklı biçimde bu 
karara karşı çıkmak durumundadır. Sayın Başbakan ve Sayın Dışişleri Bakanımızın, 789 sayılı 
Karann çıkar olmadığını belirten açıklamalan yeterli değildir. Bu görüş ve düşüncenin, gereken 
.ağırlıkla ve siyasî bir dille bazı büyük ülkelere en üst seviyede ısrarla duyurulması şarttır. Sadece 
diplomatik üslup kâfi değildir. 

3. Kıbns uyuşmazlığında, Mart 1993 öncesi uysal ve ürkek görüntü verilmesi, karşı tarafın 
cesaretini artırmakta ve Türkiye üzerindeki baskılan yoğunlaştırmaktadır. Daha kararlı ve net bir 
dış politika izlenmesi zorunluluğu vardır. Bazı büyük ülkeler ve onların güdümündeki Güvenlik 
Konseyi böyle istiyor diye, Hükümetimiz, geri adım atıp, Ada'da Rum denetimine yol» açacak 
yapay federasyonlann uygulatılmasına "evet" diyemeyeceğini kararlı ve açık bir tutumla ortaya 
koymalıdır. 

4. Hükümetimizin, Türk kamuoyunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin desteğini arkası
na alarak, açık ve şeffaf bir Kıbns politikası izlemelidir. 

ı ' . • • • • ' • ' i 

Sayın Başbakanın, Çankaya'daki bir görüşmeden sonra, "Çankaya ile aynı görüşteyiz" şeklin-
> deki bir beyanda bulunması da rahatsızlık yaratmıştır; çünkü, Çankaya tarafından Kıbns uyuşmaz-
lığıyla ilgili olarak kamuoyuna yapılan bazı açıklamalar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türk 
halkının düşüncelerini yansıttığı söylenemez. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şemsek, teşekkür ediyorum. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet Çetin'e söz 

veriyorum, buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Şemsek, konuşmasında, bir yandan, Türkiye'nin doğrudan ilgili olduğu genel dış politi

ka konulanna değinirken, özel olarak da Kıbns konusuna değindi. Kendisine, bu konulan günde
me getirdiği için teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Şemsek'in de değindiği gibi, Türkiye, tarihin hiçbir döneminde 
bu kadar çok dış politika olaylarıyla eş zamanlı uğraşmak durumunda kalmamıştır. Bugün, dünya
nın karşı karşıya bulunduğu ve dünyanın ilgi odağı haline gelen ne kadar konu varsa, onlar, Türki
ye'yi, Türkiye'deki siyasî partileri, parlamentoyu, kamuoyunu çok yakından ilgilendirmektedir. 
Örneğin, bugün bir Balkanlar ve Boşna-Hersek, dünya gündeminin temel konusu, Türkiye'nin özel 
ilgi duyduğu bir alandır. " 

Türkiye, bir bölge ülkesi ve onun ötesinde Türkiye, tarihî bağlarla ilişkiler içinde olduğu bir 
bölge. 

Bunların da ötesinde, ülkemizde sayısı birkaç milyonu bulan, oradan kalma, Osmanlı impara
torluğu döneminden kalma vatandaşlarımız yar; onların orada akrabaları ye yakınları var. Elbette 
ki, her gün ilgi duyuyorlar ve özellikle oradaki vahşetin, oradaki katliamın durdurulamamasının 
her gün haklı acısı ve tepkisi içindedirler. 

Gene, yeni bağımsızlığına kavuşan eski Sovyetler Birliği toprakları üzerinde kurulan cumhu
riyetlerden, özellikle ihtilaf alanı olan genel olarak Kafkasya ve özel olarak da Ermenistan ve 
Azerbaycan arasındaki ihtilaf, Türkiye'yi herkesten fazla ilgilendiriyor. Gene, Türkiye'nin komşu 
bölgesindeki bir olay, onun ötesinde tarihî, kültürel, din ve dil bağlarıyla bağlı olduğumuz Azerî 
kardeşlerimizi yakından ilgilendiren bir olay. v . 

Ortadoğu, yılların çözülemeyen olaylarıyla dolu olan ve daha uzun süre dünyayı uğraştıracak 
olan bir bölge. Her gün artan yeni olaylarla Türkiye, bir Ortadoğu ülkesi. Tabiî bunlar arasında, 
özellikle hepimizin üzerinde durduğu ulusal konumuz, ulusal davamız olan Kıbrıs ise gene gün
demde. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten "yeni dünya düzeni" diye dünyadaki insanların büyük bir 
umutla, büyük bir iyimserlikle beklediği düzen, yeni dünya düzensizliğini oluşturmuştur ve böyle 
bir düzene doğru gitmektedir. 

Bunun yanında, soğuk savaşın bitmesini ve soğuk savaşın bitmesiyle birlikte, Varşova Pak-
tı'nın dağılmasını hepimiz büyük bir sevinçle karşıladık; ama o soğuk savaşın yerine, şimdi sıcak 
bir barış dönemi başlamıştır ve giderek dünyadaki birçok kamuoyu ve insanlar, "Acaba soğuk . 
savaş dönemi daha mı iyiydi?" sorusunu kendi kendilerine sormaya başlamışlardır. 

Bu nedenle böyle oldu?.. Sayın konuşmacının da değindiği gibi, aslında, dünyadaki kurumlar, 
özellikle Birleşmiş Milletler, bu yeni dünya düzeninin gerektirdiği bir yapı içine ve düzenleme içi
ne girememiştir. Eski yapılarla, eski kurallarla, eski kurumlarla, yeni dünyanın sorunları çözüle
mez. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bütün kurumların kendisini yeni dünya düzenine göre 
yeniden kurumsal olarak düzenlenmesi gerekir. 

Gene, dünyadaki bu olaylara müdahale ederken, bu olaylarla ilgili karar verirken, objektif 
kuralların ortaya konulması lazım; ama bugün, böyle objektif kurallar göremiyoruz. Mesela, Irak 
yönetiminin Kuzey Irak'ta yaptığı zulme karşı haklı olarak tepki gösteriyor da, aynı tepkiyi neden 
Bösna-Hersek'te göstermiyor konusu, haklı olarak hepimizin aklına çifte standardı getiriyor. Elbet
te ki Somali'ye insanî yardıma evet; ama buraya yapılırken, neden dünyanın başka yerlerindeki ve 
Bosna-Hersek'teki insancıl yardıma aynı etkinlikle yaklaşamıyor; çünkü, Birleşmiş Milletlerin ve 
diğer kurumların, yeni dünya düzeninin gerektirdiği bir yapıya ve yeni bir düzene kavuşmadıkları 
açık. Bu konuda, Türkiye olarak, elbette ki üzerimize düşen görevi yapıyoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz. 

— 10 — 
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Türkiye'nin, bütün bu olaylar karşısında izlediği politika doğru bir politikadır; ben, bu politi
kanın yanlışlığına katılmıyorum. Örneğin, Bosna-Hersek konusunda, oradaki katliamın durdurul
ması, oradaki facianın durdurulması için, daha ilk günden itibaren kararlı bir politika izleyen dün
yada tek ülke Türkiye olmuştur. Ben bunları, birkaç defa, Yüce Meclise bilgi sunarak anlatmaya 
çalıştım. Örneğin, Bosna-Hersek daha bağımsızlığına kavuşmadan, yani ilan edilmiş olmasına rağ
men, referandum yapıp bağımsızlığına kavuşmadan, önce, Türkiye, Bosna-Hersek'te olayların 
çıkabileceği konusunda dünyayı uyarmış ve Birleşmiş Milletlerin, .daha olaylar çıkmadan, Bosna-
Hersek'e güç göndermesi gerektiğini söylemiştir; olaylar çıktıktan sonra da, sınırlı bir müdahaleyi 
göze almadan, sınırlı bir müdahaleyi öngörmeden Bosna-Hersek olaylarına çözüm getirilemeyece
ğini söylemiştir. Türkiye, Ağustos, 1992'de yazılı bir eylem planı hazırlamış, o plan içinde, nerele
rin bombalanması gerektiğini, Sırp saldırganlığının durdurulması için ne yapılması gerektiğini tek 
tek saymıştır, Ben bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum. 

Türkiye, bu konuda, dün de çok kararlı bir politika izlemiştir, bugün de izlemektedir, yarın da 
izlemeye devam edecektir. Türkiye dışında böyle tutarlı, kararlı bir politikayı başından beri izle
yen başka hiçbir ülke de yoktur. Türkiye, bugün de diğer islam ülkeleriyle işbirliği içinde, New 
York'ta da, Birleşmiş Milletler de de bu girişimlerin öncülüğünü yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşım Kıbns konusuna özel olarak değindiği için, özellikle bu 
konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, biz, Kıbns'ta, yaşa
yabilir bir çözümden yana olduk; iki toplum arasında, serbest ve eşit koşullarda görüşmelerle, , 
ancak, bu çözüme ulaşabilir görüşünü savunduk. Bugün bizim de istediğimiz, bizden önceki hükü
metlerin de genellikle istedikleri, iki toplumun yanş içinde, yan yana yaşayabilmelerini sağlaya
cak, adil ve kalıcı bir çözümdür. Böyle bir çözüm, dışandan müdahalelerle gerçekleşemez; böyle 
bir çözüm, yapay baskılarla sonuçlanamaz; çünkü, Kıbns'ta 1963 ile 1974 yıllan arasında yaşanan 
acılan, yaşanan olaylan bir tarafa iterek, sadece 1974'ten bu yana olan olaylara bakarak bir çözüm 
getirilemez. 

Kuzey Kıbns'ta yaşayan Türk toplumunun geleceği Türkiye Cumhuriyeti tarafından güvence 
altına alınmadan bir çözüm olamaz. Bu konuda Türkiye'nin garantörlüğü, Türkiye'nin güvencesi 
olmadan, Kuzey Kıbrıs Türk halkı kendini güvence içinde hissedemez. Bunun için haklı nedenleri 
vardır; çünkü, 1963-1974 yıllan arasındaki onbir yıl, oradaki insanlar, dünyanın, Birleşmiş Millet
lerin o olaya çözüm getirmesini beklemiştir. Çözüm getirilemediği görüldüğü zaman ve son aşa
maya gelindiğinde, uluslararası anlaşmalann verdiği hakkı da kullanarak, Türkiye, müdahale 
etmek durumunda kalmıştır. 

Biz, New York'taki görüşmelere de bu açıdan baktık ve devamlı gerçekçi çözümden yana 
olduk. Sayın Denktaş'ın, Kuzey Kıbns Türk tarafının hak ve çıkarlannı savunan, görüşmelere 
yapıcı katkı yapan tutumunu başından beri destekledik; ama buna rağmen, tek yanlı 789 sayılı 
Karar çıktı. 

Bu karar, tek yanlıdır. Bu karar, görüşmelerde ortak zemin oluşturulmasına katkı yapmayan 
bir karardır. 

Sayın sözcünün değindiği gibi, Hükümet olarak, en üst düzeyde, Türkiye'nin böyle bir karan 
kabul etmeyeceğini, Kuzey Kıbns Türk halkının böyle bir karan kabul etmeyeceğini, başından 
beri söylemişizdir. O karann, başlamış olan banşçı müzakareye de katkı yapmayacağını, buna 
zemin oluşturmayacağını açıklıkla söylemiştir. 

— 11 — 
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Şimdi durum nedir? Şimdi ortada bir belirsizlik var. Güney Kıbrıs'ta bir seçim ortamı yaşanı-
. yor. Kaldı ki, bu seçim ortamında görülmüştür ki, Rum tarafında da, Birleşmiş Milletlerin fikir 

dizisine karşı ciddî tepkiler var. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak en üst düzeyde şu söylenmiştir: Zemin hazırlanmadan 
yapılacak olan bir görüşmeden sonuç çıkmaz. Nitekim, 26 Ekimdeki görüşmelerde, zemin oluştu-
rulamadığı için bir sonuç alınamamıştır. Çünkü, iki toplum arasında güven bunalımı var. Bu güven 
bunalımı, dışarıdan alınacak kararlarla giderilemez, yapay kararlarla hiç giderilemez. Güven orta
mı, ancak iki toplum liderinin kendi aralarında yapacakları temaslarla sağlanabilir. Çünkü orada, 
Adada yaşayacak olanlar, ne Türkiye'dir, ne Yunanistan'dır. Ada'da yaşayacak olan iki toplum 
var. Bu iki toplumun sayısına bakılmadan, bunların eşit statüde, eşit hakta olduklarını kabul ede
rek, bir zeminin oluşması lazım. Böyle bir zemini, 789 sayılı Karar ortadan kaldırmıştır. 

Önümüzdeki dönemde, bu zeminin yeniden oluşturulması sorumluluğu, Kuzey Kıbrıs Türk 
tarafında değildir. Bunun sorumluluğu, Rum tarafındadır ve yine bunun sorumluluğu, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin ve Güvenlik Konseyinin yükümlülüğündedir. 

Bu ortam oluşturulmadıkça, yapılacak olan görüşmelerden bir sonuç alınamaz. Bütün bu adil, 
kalıcı, yaşayabilir çözümün sağlanması koşulu da, çevrede olup bitenleri görmektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Dışişleri Bakanı olarak ben, en üst düzeyde şunu söy
ledim:. Kıbrıs'ta hiç değilse, bir barış var; bu barış için teşekkür etmeniz lazım. O barışı sağlayan 
da, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleridir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 yılından bu yana, Kuzey «Kıbrıs'ta Barış Gücü görevi görmüştür. 
Eğer bugün Ada'da bir barış varsa, Ada'da kan dökülmüyorsa, bunun için, herkesin, bütün dünya
nın, oradaki Silahlı Kuvvetlerimize teşekkür etmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs Türk Toplumunun hak ve çıkarlarının kararlılıkla korunacağın
dan kimsenin kuşkusu olmasın, Yüce Parlamentonun hiç kuşkusu olmasın. 

Yine, bunun yanında, Kıbrıs Türk toplumunun davasını başından beri destekliyoruz, bundan 
sonra da hep birlikte desteklemeye devam edeceğiz; ama bunun yanında, demin sınırlarını çizmeye 
çalıştığım, yaşayabilir, gerçekçi bir çözümü de, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da teşvik 
etmeye devam edeceğiz. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanıtılması konusu yeni değil değerli arkadaşlarım. Aslın
da, bu konu, 1983 yılından beri gündemdedir. Yani, bizden önceki hükümetler de, bugünkü Hükü
met de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanıtılması için gerekli tüm çabayı göstermektedir. 
Ancak, dünyanın gerçeklerini bir tarafa iterek, yeni cumhuriyetler dahil, dünyadaki gelişmeleri bir 
tarafa iterek böyle bir tanıtmayı yapmakta güçlük çektiklerini açıklıkla birkaç defa belirttim, yine 
de belirtmek istiyorum. '' , 

Şunu tekrar belirteyim ki, Kıbrıs, ne sırtımıza yüktür, ne de ayağımıza bağdır. 

Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun ve oradaki halkın kabul etmeyeceği, ulusumuzun benimseme
yeceği bir çözüm mümkün değildir. Bu konuda, elbette ki, Yüce Parlamentonun, siyasî partilerin, 
halkımızın desteği, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da en büyük güvencemiz olacaktır. 

, Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) , 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 

.' . • . ' ' ) 
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2. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'jıın, laiklik ve Uğur Mumcu'nun cenaze törenine 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet bakanı Ekrem Ceyhun'un cevabı 

BAŞKAN — Laiklik konusunda, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Mezarcı; buyurun. 

Sayın Mezarcı, sürenizi biliyorsunuz. 

HASAN MEZARCI (İstanbul)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek Partimin grup 
kürsüsünde, gerekse Meclis kürsüsünde ve gerekse Meclis dışında yaptığım konuşmalarda, doğru 
olduğuna inandığım her şeyi, kendimi hiçbir sansüre tabi tutmadan söyledim; ama bunu yaparken, 
insanî ve tslamî hassasiyetlere ve nezaketlere dikkat ettim ve hiç kimseye hakaret etmedim, haka
ret anlamına gelebilecek herhangi bir davranışta bulunmadım. Ancak, bir yılı aşkın süredir devam 
eden milletvekilliğim esnasında pek çok sövgüye ve hakarete de, maalesef, muhatap oldum ve 
bunu yapanlar da, mart kedisi gibi, hem yapıyorhır hem bağırıyorlar!.. 

Uğur Mumcu cinayeti vesilesiyle... 

, MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Rahmetli, rahmetli... 

HASAN MEZARCI (Devamla) — ...herkes gibi ben de fevkalade üzüntü duydum. Çünkü, 
benim dinim, benim Kitabım, "bir insanın öldürülmesi, bütün insanların öldürülmesi gibidir" 
diyor. > 

Kesinlikle söylüyorum: İslam literatüründe, Kur'an ve sünnet literatüründe "devrim" kelimesi 
yoktur; "terör" kelimesi de yoktur. "Devrim" ve "terör" kelimeleri komünist literatürde vardır, Batı 
literatüründe vardır. Eğer, bu iki kelimenin karşılığını, Kur'an ve sünnet literatüründen, birisi 
bulup getirirse, ben iddialarımı, bu sözlerimi derhal geri alacağım. . 

Şimdi, Uğur Mumcu cinayeti neye dönüştürülmüş? Bakınız, 28 Ocak tarihli Milliyet Gazete
si... Başbakan Vekili Erdal İnönü'nün emriyle SHP teşkilatlan toplanıyor ve devlet töreni, şu slo
ganlarla, devlet terörüne dönüştürülüyor -28 Ocak tarihli Milliyet Gazetesinden okuyorum- x 

'-• . i . 

"Türkiye laiktir, laik kalacak" 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Doğru. 

HASAN MEZARCI (Devamla) — Müsaade edin, bitireyim; 

"Uğurlar ölmez" 

"Çankaya'nın şişmanı, laiklik düşmanı" 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Doğru. 

HASAN MEZARCI (Devamla) — "Türkiye, İran olmayacak" , 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — O da doğru. 

HASAN MEZARCI (Devamla) - "Atatürkçü düşünce susturulamaz" 

"Faşizme karşı omuz omuza" 

"Mumcu'nun katili kontrgerilla" 

Bu da doğru mu? 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Onu artık sen değerlendir. 

KAMER GENÇ (Tunceli)— O, Refah Partisinin sloganı. , . • ' . • 

HASAN MEZARCI (Devamlı)— Tasdik ediyorsunuz... 
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"Polis uyudu, Mumcu vuruldu" 

"Katiller bulunsun, hesap sorulsun" 

"Mollalar orduya alınmasın." (ANAP sıralarından, "doğru" sesleri) 

Devlet Bakanım karşıda. îmam-hatip okulları, Diyanet, ilahiyat, bu devletin, laik devletin 
kurumlarıdır. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Meslek okullarıdır onlar, unutmayalım onu! 

HASAN MEZARCI (Devamla) — Eğer, imam-hatip okullarındaki, devletin resmî okulların
daki kişileri "molla" olarak tavsif ediyorsanız, Sayın Bakanı davet ediyorum, bunu cevaplasın. 

"Türkiye*, faşizme mezar olacak" 

Biz, bu sloganları biliyoruz. Atatürk ve laiklikle ilgili sloganlar, bunları gizlemek için. Yani, 
burada hem Uğur Mumcu'nun kanlı cesedi istismar edilmiştir, hem Atatürkçülük ve laiklik istis
mar edilmiştir. Bakın sloganlara: "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "Laik devlet, bağımsız 
Türkiye", "Kahrolsun Hizbullah, kontrgeriUa", "İran Elçiliği kapatılsın", "Mollalar iran'a; Mezarcı 
İran'a" 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Yalan mı?.. ' ' 

, HASAN MEZARCI (Devamla) — ..."Gerici, yobaz eğitime son", "Yaşasın Atatürk Cumhuri
yeti" ve son slogan, "Tek yol devrim, faşizme ölüm" 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)— Yok öyle bir şey... 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Uyduruyorsun onu. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Nereden çıkarıyorsun?!.. 

HASAN MEZARCI (Devamla) — Milliyet Gazetesi, 28 Ocak... 
Uğur Mumcu'nun cenaze namazını kıldırmakla görevli olan imam tartaklanıyor ve şeriat gere

ği kılınan bir cenaze namazında -yani, cenaze namazı, şeriat gereği kılınan bir namazdır- devlet 
televizyonu, "kahrolsun şeriat" diyenlere mikrofon uzatıyor ve cami kapısında "kahrolsun şeriat" 
diye, bu milletin, dinine, imamına, Kitabına, Allah'ına, şeriatına küfrettiriliyor. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Hiç kimse Allah'a küfür etmez, sen Allah'ı kandırıyorsun, 
vicdansız; Atatürk'ün kurduğu çatının altındasın be şerefsiz!.. 

HASAN MEZARCI (Devamla) — Şurada, elimdeki, Millî Eğitim Bakanlığının islâm Ansik
lopedisinin şeriat maddesini okuyacağım. Bakanlık yapmış, Bakanlık, yayınlamış ve Bakanlığın 
yayınevlerinde dağıtımı hâlâ devam ediyor. Şimdi şeriat maddesini okuyorum... 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — 5 dakikayı geçti efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy, müsaade buyurun.-
Sayın Mezarcı, süreniz doldu; ancak... 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Sloganları okumaya çıkmış. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Özsoy; kendi kaynaklarını kendisi bulur getirir, ona 

biz müdahale edemeyiz. 

Sayın Mezarcı, sizden önce konuşan sayın üye, 10 dakika konuştu; ona cevaben çıkan Sayın 
Bakan 15 dakika konuştular. Sizden önce konuşan Sayın Şemsek'in süresini lütfen geçmeyin, 10 
dakika konuştular. Şimdi siz, 6 ncı dakikanızı kullanıyorsunuz. 
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HASAN MEZARCI (Devamla) — Teşekkür ederim, sağ olun. 

Efendim, Millî Eğitim Bakanlığının tslâm Ansiklopedisinin şeriat maddesinde şöyle yazıyor: 
"Şeriat: Su içilecek yere giden yol. Umumiyetle takip edilmesi gereken vazıh yol. Müminlerin git
mesi gereken yol. İslâm Dini. Tabir olarak îslâmın müdevven kanunu. Alah'ın emirlerinin bütünü." 

Ayetler var, şimdi vaktim yok, geçiyorum; aynı maddede verilmiş ayetler... Şeriat maddesi 
uzun, devam ediyor; diyor ki, "işte bu sebeptendir ki, şeriat, kelimenin bugünkü manasında ne 
kadar hukuk değilse, muhteva bakımından, aksine, o kadar hukuktur. Hata etmez bir vazife akidesi 
sıfatıyla şeriat, Müslümanların, bütün, dinî, siyasî, içtimaî, ailevî ve ferdî hayatlarını, sınırsız ola
rak tam içine alır." 

Şimdi benim maksadım, burada, şeriat ve laikliğin ilmî tartışmasını yapmak değil, vaktim de 
doldu; ama, laik devlet şunu yapamaz: Burada, Türk Ansiklopedisi var, Millî Eğitim Bakanlığının, 
okumaya vaktim yok. Laikliği anlatıyor burada; Vatikan'la, kiliseyle, Hıristiyanlıkla devlet kavga 
etmiş.. Burada Vatikan yok, kilise yok, Hıristiyanlık yok, papaz yok. Burada ne var? Laikim diyen 
devlet, kendi kurumlan içine Diyanet işleri Başkanlığını almış, Kuran kurslarını almış, İmam-
hatip okullarını almış ve "ben laikim" diyor!.. 

Laik devletin bünyesinde bu kurumların ne işi var?! 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Yok; biz de inanıyoruz. 

HASAN MEZARCI (Devamla) — Tabiî yok ya, mesele de orada... 

Dolayısıyla, kendi kendinizle çelişmeyiniz. 

Son olarak şunu söylüyorum: Eğer devlet tutarsa... Yani, birisi "laik değilim" diyor, ötekiler 
de "laikim" diyor; devlet bunları tutarsa ve bunların arkasına geçer de onları dövdürürse, o zaman 
kavga olur işte... , 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Neden dövdürsün?.. 

HASAN MEZARCI (Devamla) —'• Devlet tarafsız olsun. Yani, devlet "laikim" diyenleri tuta
cak, televizyonuyla, Genelkurmayıyla, medyasıyla, kurumlarıyla da "değilim" diyenleri dövdüre
cek... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Ama, devlet laik... _ 

HASAN MEZARCI (Devamla) — ...ve cami kapısında, şeriata sövdürecek!.. 

Ben şunu söylemek istiyorum Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili: Bütün suçlu şeytan; ama, gücü
nüz,yetmez şeytana. Bir suçlu bulmak lazım ya, meleklerde suç arıyorsunuz!.. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Mezarcı. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — izin verirseniz kısa bir cevap arz ede
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Mezarcı arkadaşımın konuşmalarını dikkatle dinledim. Büyük bir acımız, bir hafta son
ra tekrar dile getirilişinden dolayı üzüntümüz tekrarlanmıştır. 
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Bir konuyu belirtmek istiyorum: Sayın Mumcu'nun cenaze töreni, Türk halkının kendi içeri
sinden gelen bir duygunun eseri olarak yapılmıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bir devlet töreni yapılması emri' verilmediği gibi, devlet, halkının içinden gelen bu asil duy
guyu, herhangi bir taşkınlığa, herhangi bir sürtüşmeye, herhangi bir kavgaya dönüştürmemek için 
elinden gelen tedbirleri azami ölçüde almış ve bunu uygulama kararlılığı içerisinde yürütmüştür. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) —Tek taraflı tabiî... . ' • • ' . 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Tek taraflı yürütmemiştir. 

islam Dininde bir kaide vardır, o kaide şudur: "Hiçbir zaman için zan üzerinde hareket etme
yiniz. Zan üzerinde hareket ettiğiniz takdirde, ölmüş kardeşinizin etini yemiş gibi olursunuz" 

Zan, müspet düşüncenin dışındadır. 

Hareket, bütün milletin gözü önünde ve Ankara'da olmuştur, Ankara'daki bu hareket, Türk 
Ulusunun millî değerlerine bağlılığının, dinine bağlılığının çok güzel bir eseri olarak meydana gel
miştir. 

Cenaze namazı islam Dininin bütün kurallarına uygun olarak kılınmıştır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Küfür ederek mi?! 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Cenaze namazına herhangi bir kişi 
müdahale etmemiştir ve cenaze namazını kılanlar, sizler, bizler gibi Müslüman kardeşlerdir. Keşke 
çok daha geniş cami avlusu olsaydı da, oy 200 bin kişinin hepsi birden namaz kılabilseydi; ama, 
mümkün değildi. " 

Bir noktanın altını çizerek söylemek istiyorum: Biz, Anayasanın 81 inci maddesine göre 
yemin ettik. Bu yemini tekrarlamıyorum. Bu Anayasanın 2 nci maddesi, cumhuriyetin temel ilke
lerini belirliyor ve bu temel ilkelerde çok önemli iki nokta var. Bunlardan bir tanesi Atatürk milli
yetçiliği, öbürü laisizm. Bu, yemin metninin içine de girmiş. O zaman, yemin etmiş olduğumuz 
metin içerisindeki Atatürk milliyetçiliği ve laisizmden çok kısa olarak bahsetmek istiyorum. Yani, 
burada, Yüce Meclisin, muhakkak bir fikir birliğine varması şarttır. Aksi takdirde, yapmış olduğu
muz yemin bir kenara itiliyor demektir; bu, mümkün değildir. 

Din, milleti oluşturan en mühim kültür unsurlarından'biridir. Hatta eski devirlerde, insanlar, 
kendilerini bağlayan kültür unsurları arasında yalnız din birliğinin şuuruna varmışlardır. Milliyet
çilik ve millî devletler çağında ise, bütün kültür unsurları arasındaki yerine çekilmiş ve onlarla bir
likte hizmetine devam etmiştir. Fakat, dinin yeri, bu birlikte de bütünleştirici büyük fonksiyonunu 
muhafaza etmektedir ve edecektir. Dinin, tek, en azından, başlıca kültür unsuru olmasından çıkartı
larak, bir kültürün, bir unsuru haline gelmesi, Türkiye'de, cmuhuriyetin kurulması devresine rasla-
mış, birtakım tereddüt ve duraklamalardan sonra gerekli tecrübelerden geçerek bugünkü durumuna 
gelmiştir. 

Bugün, her seviyede öğretimi yapılarak, cemiyetin din ihtiyacı karşılanmakta, dinin önemi 
kavranmakta, dine saygı duyulmaktadır. Bununla birlikte, din ve vicdan hürriyeti de hassasiyetle 
korunmalıdır. Dinde zorlama olması düşünülemez. Zorlama, önce dinin kendisine zarar verir. 
Bugün, artık, dinde dışa dönük cihat devri kapanmıştır. Artik, her insan, cihadı, içinde, nefsini ter
biye etmek için yapılmalıdır. ' ' 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Anahtarlar sende mi?!.. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Dinin müsamahasının, çağın toleran-
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sından daha geride olduğunu zannetmek için hiçbir sebep yoktur. ' -
Bu itibarla, din hürriyetinden istifadeye kalkarak, bazı dinî grupların herhangi bir müsabaha-

sızlığa, zorlamaya ve baskıya teşebbüs etmeleri akıldan geçmemelidir. Dinin kendi içinde sürtüş
melerine, cemaatler ve mensuplar arasında bir kardeş kavgasına da asla tahammülümüz yoktur. 
Dinde birlik esastır. 

Atatürk, Türkiye'nin, ayrılamaz ve Türkiye üzerinde daima en etkili ismi olarak kalacaktır. 
Bu sebeple, her niyetin, bu büyük ismin arkasına sığınmasına göz yumulmayacak, Atatürk ve Ata
türkçülük istismar edilmeyecektir. 

Atatürkçülük, felsefe olarak! hedef olarak, metot olarak, sistem olarak, tek kelimeyle, milli
yetçilik demektir ve Atatürk, en | büyük Türk milliyetçisidir. Atatürk'ün bu konudaki sözleri, bu 
düşünceyi doğrulayan en güzel delillerdir: "Biz, doğrudan doğruya milletperyeriz ve Türk milliyet-
çisiyiz. Cumhuriyetimizin mesnedi Türk topluluğudur. Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her 
türlü vasıta ve tedbirle besleyerek geliştirmek, millî ülkümüzdür. Milletimiz, kuvvetli karakter, 
sarsılmaz sistem, ateşli milliyetçilik, iktisadî muvaffakiyetlerden doğup çoğalacak imkanlarla daha 
da kuvvetlendirilmelidir." 

Atatürk'ün milliyetçiliği, işte kendi sözlerinde saklı olan bu milliyetçiliktir ve bu, hepimizi 
bağlayan çimento olmak durumundadır. 

• ! ' ' • • ' ' . • 

Sözlerimi sununla bitirmek istiyorum: Cenabı Hakka ibadet, Islama bağlanmak, dinin gerek
lerini yerine getirmek, gericilik değildir. Bunları sermaye yapmak, istismar etmek, insanlara baskı 
unsur olarak kullanmak gericiliktir. 

Hepinizi yüksek saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 
3. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, Ermenistan'a yapılan yardıma ilişkin gündem dışı 

konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 
BAŞKAN — Ermenistan'a yapılan yardımlarla ilgili olmak üzere, Trabzon Milletvekili Sayın 

Eyüp Aşık'a söz veriyorum. ' 
Buyurun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel, Sayın Dışişleri 

Bakanım dinlerken, müteaddit defalar olduğu gibi, yine içimize su serpildi. Sayın Dışişleri Bakanı
nın buradaki açıklaması bir muhalefet sözcüsü kadar radikal ve Batı'nm çifte standardını -özellikle 
Bosna-Hersek'te, Irak'ta, Karabağ'da uyguladığı çifte standardı- ortaya koyan bir açıklamaydı; 
ancak, gel gör ki, uygulama böyle değil. 

Geçen pazar günü, Sayın Başbakanın son basın toplantısında yaptığı açıklamayla, uzun 
zamandır Hükümetin eveleyip geveleyip bir türlü ortaya koyamadığı Ermenistan meselesindeki 
tavrını anlamış olduk. 

Ermenistan'la ilişkilerin geçmesini, tarihte Türk-Ermeni ilişkilerini, bir insana "Ermeni" 
demenin en büyük hakaret teşkil edecek seviyeye getiren talihsiz olayları sıralamak istemiyorum; 
ancak, son bir yıl içinde cereyan eden üç-dört olayı hatırlatarak, konuyla ilgili yoruma gelmek isti
yorum. 

14 Ekim 1992 tarihinde; yani, beş ay kadar evvel, yeni Ermenistan Devletinin Batı'da açtığı 
ilk büyükelçilik olan Londra Büyükelçiliğinde dağıtılan haritada, Türkiye'nin 4 vilayeti Ermenis-
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tan toprağı olarak gösterilmektedir, Sayın Bakan. Nitekim, birkaç gün evvel, Sayın Başbakanla 
görüşen Ermenistan Başbakan Temsilcisi Liberdiyan, 30 Ekim 1991'de, Amerika'da, Türk-Ermeni 
sınırının geçersiz olduğunu, dolayısıyla Türkiye ile Ermenistan'ın bir sınır ihtilafı olduğunu açıkla
yan kişidir. Yani, evvela, Ermenistan, Türkiye üzerindeki toprak iddialannı henüz geri almış bir 
ülke değildir. 

ikinci konu: Daha bir yıl evvel, Ermenistan'da Karabağ'da olan olaylar hepimizi incitmiş ve 
içimizden pek çok kişi, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri sokaklarında, Trabzon sokaklarında, Erme
nistan'ı telin mitinglerine katılmıştır. 

Orada, aynı Bosna-Hersek'te olduğu gibi, kadınların memeleri kesilmiş, çocuklar öldürülmüş, 
ihtiyarlar öldürülmüş ve hunharca bir katliama girişilmiştir. Bu olaylar olalı daha bir yıl olmadı; 
İnsan Hakları Komisyonunun Ermenistan'da yaptığı incelemede hazırladığı raporu burada okusam, 
-sizlerin adına ve Bu Meclis adına okusam- belki pek çoğunuzun gözlerini yaşartacak olaylar 
olmuştur. 

Hal böyleyken, Ermenistan'la Azerbaycan savaş halindeyken, Azerbaycan, Ermenistan'ın bu 
katliamını, bu zulmünü durdurmak için, Ermenistan'a ambargo uyguluyor ve zor duruma düşen 
Ermenistan, Batılı ağabeylerinden yardım istiyor ve Batı da, Türkiye'ye baskı uyguluyor. 

Bütün bunların sonucu, Sayın Başbakan ve Hükümet, Ermenistan'a yardım etmeye karar veri
yor. Önce ilaç yardımı, sonra gıda yardımı olarak 100 bin ton buğday veriliyor, daha sonra da 
elektrik verilmesine kadar iş getiriliyor. 

Bu aradaki çelişkileri söylemek istiyorum: Kasım 1992 tarihinde, bu Hükümetin enerji Baka
nı, Ermenistan'a elektrik verilmesi konusunda mukavele imzalıyor. 20 gün sonra, Aralık 1992 tari
hinde, bu Hükümetin Kültür Bakanı, Ermenistan'a elektrik verilmeyeceğini Bakü'de açıklıyor. 
Kasım 1992'de, Türkiye Hükümeti, Ermenistan'a elektrik vermeyi taahhüt ediyor; Başbakan Yar
dımcısı Sayın inönü, Ermenistan'a elektrik verilmeyeceğini taahhüt ediyor. -Aynı Hükümetin bir 
yarısı elektrik verileceğini, diğer yarısı ise verilmeyeceğini taahhüt ediyor- Başbakan Yardımcısı 
Sayın inönü, bütçe görüşmeleri sırasında bu kürsüden, yüce milletimize, Ermenistan'a kesinlikle 
elektrik verilmeyeceğini açıklıyor. 

Şimdi gevelemeye başlanılıyor, "elektrik vereceğiz; vereceğiz ama, niçin vereceğiz? Orada 
bir santral var, o santral tekrar ısıtılırsa -yahut da soğutulamazsa- o santraldan nükleer sızıntı olabi
lir..." .. • • • • • ' 

Alman ve Azerî uzmanların raporu işte burada: Alman atom enerjisi uzmanlarına göre, sant
ral 5 yıldan beri kapalıdır ve santralın kalbindeki nükleer yakıtı soğutma işlemleri bu süre içinde 
sürdürlür. Bu kadar uzun zaman sonra soğutma işleminde ortaya çıkan bir gecikme, ciddî bir tehli
ke yaratmaz. Yani, santralın soğutulamaması gibi bir tehlike yoktur. Aslında, enerji kıtlığı diye bir 
tehlike de yoktur. Ermenistan, Türkmenistan'dan doğalgaz alan bir devlettir. 

Efendim, doğalgaz borusu patlamış, onun için Batı oraya gazyağı gönderecek, petrol göndere
cek... 

Değerli arkadaşlar, buna kargalar güler!.. Doğalgaz borusu patladıysa bir günde tamir edilir. 
Patlayan bir boruyu tamir edemediğimiz için, Amerika'dan, Fransa'dan Ermenistan'a yardım taşı
yoruz safsatası, bu milleti aldatmacadır. Buna kimse inanmaz. 

Esas itibariyle denge değişmiştir. Karabağ'da Azeriler güçlü duruma gelmiştir, büyük bir ihti
malle silah üstünlüğü sağlamıştır. Ermenistan'a yapılacak yardım, esas İtibariyle insanî yardım 
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değildir, askerî yardımdır ve Türkiye üzerinden taşınacaktır. (ANAP sıralarından "doğru" sesleri, 
alkışlar) 

Geçen yıl bu yapıldı, yakalandı. Geçen yıl, Türkiye üzerinden taşınan yardımda askerî malze
me yakalandı ve Mersin Limanındaki hamallar boykot ettiler. Bu Hükümeti, Mersin Limanındaki 
hamallar kadar basiretli olmaya davet ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Efendim, Ermenistan'da gaz yok, petrol yok... Peki, Ermenistan'ın Karabağ'daki tankına gaz 
var, uçağına var, helikopterine var da, yakacak gazı nasıl bulamıyor?!.. Karabağ'da katliama hâlâ 
devam ediyor... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yalancı bunlar... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Ermenistan, maalesef, bugün düştüğü bütün bu zor duruma rağ
men, iki şeyi kabul etmiyor: Bir, Türkiye'den toprak istemekten vazgeçmiyor. İki, bu durumda 
dahi Azerbaycan ile masaya oturmuyor. 

Bırakınız Karabağ'dan çıkmayı, bırakınız katliamı sürdürmemeyi, masaya oturmayı bile kabul 
etmiyor; ama, Türkiye, Ermenistan'a yardımı kabul ediyor. Bunu, Türk Milletine anlatmak müm
kün değildir. (ANAP sıralarından "doğru" sesleri) 

Çelişkinin bir büyük örneği daha... 

BAŞKAN — Sayın aşık... 

HALlL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Çok önemli bir konu, Sayın Başkan. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmamı, müsamahazına sığınarak, bir iki cüm
leyle bitirmeye çalışacağım. 

Çelişkinin bir büyük örneği: 31 Ocak 1993 tarihinde, yani üç - dört gün önce, Hürriyet Gaze
tesi yazan Sayın Ertuğrul Özkök'e, Sayın Başbakan, Azerbaycan yöneticileriyle görüşüp onları 
ikna ettiğini söylüyor ve neticede "herhalde kaçamayacağız" diyor. Sayın Başbakan "herhalde kaç
mayacağız" diyor... 

Bir insan, iyi şey için, "kaçamayacağız" der mi? Yani, yapılacak işin doğru olmadığını söylü
yor. "Ermenistan'a yardım etmekten herhalde kaçamayacağız" diyor ve asıl çelişki, aynı mülakatta 
şöyle: "Bu, 'our national interest'dir" diyor millet anlamasın diye; "millî menfaattir" manasına 
geliyor. "Bu, 'our national interest'tir" diyor ama, bir cümle evvel de "kaçamayacağız'-' diyor.... 

Ş AD AN TUZCU (istanbul) — Of lu bile anladı! 
EYÜP AŞIK (Devamla) —Evet, bunu Oflu bile anladı! 
Daha doğrusu, bunun millî menfaat olmadığını... 

r Ermenistan'a yardımın hangi millî menfaatle bağdaşır tarafı var ki, Sayın Başbakan, bir cümle 
evvel, "kaçamayacağız" diyor?!. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, bir dakikanızı rica edeyim efendim. 

Efendim, size 60 inci maddeye göre söz verdim. 60 inci maddenin temel esprisi, Genel Kuru
lu bilgilendirmektir. Lütfen, Genel Kurula hitap edin. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Hayhay efendim. 

Sayın Başbakan, bir cümle evvel, "Ben bundan kaçamayacağım" diyor, bir cümle sonra da, 
"bu, millî menfaattir" diyor? Yani, Sayın Başbakan, millî menfaatten mi kaçmak istiyordu?!. 
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MEHMET GEDİK (Bursa)—Farkına varmadan söylemiştir!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu, depüdüz, Batı'nın baskısıdır; özellikle Fransa'nın ve Ameri

ka'nın baskısıdır. Bu Hükümeti, azıcık olsun, millî olmaya, millî düşünmeye davet ediyorum. Çün
kü, Türkiye'ye "ağabey" diyen, Azerbaycan'dan Türkiye'ye, hacca gider.gibi gelen bu insanları; 
bize büyük umutlar besleyen, Başbakana kaftan ve kalpak giydiren Azerbaycan halkını küstürme
mek lazım. Bu konuda biraz daha millî olmaya davet ediyorum. 

MEHMET GEDİK (Bursa) —• Elektriği verirlerse, sebebini millete anlatamazlar... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bakınız, Azerbaycan Dışişleri Bakanı, "Sayın Hikmet Çetin'e sor

duk, bu buğday yardımının 17 bin ton olduğunu söyledi. Sonradan öğrendik, 100 bin tonmuş; bizi 
de kandırıyorlar" diyor. Bunu Azeriler söylüyor... 

Bu Hükümet, sadece Türk halkını, Türk Milletini değil, Türk Cumhuriyetlerini bile kandır
mış!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan Yardımcısı Azerbaycan'a gidiyor, "Ermenistan'a elektrik vermeyeceğim" 
diyor. 

MEHMET GEDİK (Bursa) —Farkına varmadan söylemiştir!.. .-.*•' 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Biraz evvel söyledin onu. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Biraz evvel söyledim; ama, kendisi yeni geldi, onun için tekrar 

ediyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 
Söylemedi mi?.. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, konuşmanızı özetleyeceğinizi ifade buyurmuştunuz! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Tamam, bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu, muhtasarı ise, Allah mufassalından korusun bizi! Toparlar mısınız efedim? 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Hayhay efendim. 
BAŞKAN — Lütfen, bir cümleyle... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başbakan Yardımcısı Azerbaycan'a gidiyor, orada "elektrik 

vermeyeceğiz" diye açıklama yapıyor; "Sizin üzüleceğiniz bir şeyi yapmayız, merak etmeyin" 
diyor. Aynı taahhütü, bütçe görüşmeleri sırasında bu kürsüden yüce millete yapılan naklen yayında 
söylüyor; ama, Sayın Başbakan, Fransızlarla görüşürken "Merak etmeyin, bu silah değil ya, adam- . 
lar ölüyor, niye taşımayalım?" diyor. Bir de silah taşıyaydık bari!.. 

TEMEL GÜNDOGDU (İstanbul) — Birbirlerinden haberleri yok! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başbakan kendisi açıklıyor, kendi açıklaması bu. 
TEMEL GÜNDOGDU (İstanbul) — Hangi konuda birbirlerinden haberleri var ki!.. 
BAŞKAN — Sayın Aşık... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Heyetin değerli üyeleri; muhalefet milletve

killeri olarak, şüphesiz, insanî yardıma herkes gibi biz de taraftanz; ama, Türk Devleti, bölgede, 
Kafkaslarda barışı temin etme imkânını eline geçirmişken, Azerbaycan ile Ermenistan'ın masaya 
oturma fırsatı varken, sırf böyle "insanî yardım" adı altında, Batı'nın baskısıyla, Ermenistan'a yar
dım yapılmasını ve muhtemelen o yardımlar sırasında, belki de Batı'nın göndereceği silahların 
Türk hamallarına, Türk kamyonlarına taşıttırılmasını kabul edemeyiz. 

Ermenistan'a elektrik verilmesini kabul edemeyiz. 

"Efendim, bu, Ermenistan'a İnsanî yardımdır" diyorsanız, Irak'ta da insanlar ölüyor... llaçsız-
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lık yüzünden Irak'ta insanlar ölmüyor mu? Eğer ambargoyu delecekseniz, haydi delin bakalım.. 
Irak'a yardım yapamıyorsun, Bosna-Hersek'e yardım yapamıyorsun... 

Ermenistan'da savaş devam ederken, zulüm ve katliam devam ederken, Ermenistan'a yapılabi
lecek hiçbir yardımı kabul edemeyeceğimizi ve Hükümetimizi, bu konuda daha millî, bir kerecik 
olsun millî düşünmeye davet ettiğimizi, saygılarımla arz ederim. (ANAP ve RP sıralarından alkış
lar)' 

BAŞKAN — Sayın Aşık, özetlemelerinize teşekkür ediyorum efendim. 

Efendim, Sayın Aşık'ın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere Dışişleri Bakanımız 
Sayın Hikmet Çetin'e söz veriyorum, v 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
elbette ki, milletvekili arkadaşlarımızın, Yüce Heyetinizi aydınlatmak açısından bu konulan gün
deme getirmeleri gayet doğal; ama, bir süredir, dış politika bahane, edilerek, burada bazı ulusal 
değerler o kadar rahat kullanılıyor ki... 

Böyle değerli ve deneyihıli bir arkadaşımızın, burada, kalkıp, .böyle uluorta, "efedim, millî 
olmaya davet ediyoruz, şuna davet ediyoruz..." diyerek sağa sola laf atmasım da çok yadırgadığımı 
belirtmek istiyorum. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Ne yapsaydı yani, susöa mıydı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETlN (Devamla) — Dış politika konulan ciddidir, bu kür
sü ondan daha da ciddidir. Bu kürsü, böyle rasgele, oraya laf atarak, buraya laf atarak dış politika
da kullanılamaz. 

Burada'çok bağırarak anlattığı için, değerli arkadaşımın birkaç yanlışını düzelteyim. 

"Efendim, Irak'a ilaç yardımı yapsanıza..." diyor. 

Yapıyoruz; aylardır, yıllardır yapılıyor. Gıda yardımı da yapılıyor, ilaç yardımı da yapılıyor. 

Bağırarak, "Bosna-Hersek'e yardım yapsanıza..." diyor. 

Bosna-Hersek'e 40 milyon dolarlık yardım sürekli gidiyor... Yarın bir uçak daha gidecek. 

Şimdi, çok yakın dostum, çok değerli bir arkadaşım, uzun süre parti yöneticiliği yapmış bir 
arkadaşım, bunları, kalkıp, burada, olmamış gibi söylerse, bunun anlamı olur mu? Bunları sorsa
nız, size doğrusunu söyleriz. ' 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Bakan, elektrik verecek misiniz, elektrik?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bir dakika efendim, pnu da söyleyece
ğim sizlere. 

Bu konulan, böyle iç politika aracı olarak, belirli mesajlar yermek için kullanırken, Türkiye'yi 
düşünün, ülkeyi düşünün ve ulusu düşünün? Ülkemizin çıkarlan, herkesin çıkarlannm üstündedir. 
Yani... 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Bunu istismar etmeye hiçbir gerek yok Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bakan olarak bu Meclisten güvenoyu 
almış, hepinizin güvenine layık bir Bakan olarak benim söylediklerime inanmayacaksınız, "Efen
dim, işte- Azerbaycan'ın bakanı böyle dedi, ben onu esas alacağım" diyeceksiniz!... 
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Türkiye Cumhuriyetinin çıkarı, herkesin çıkarının üstündedir. Ben önce ülkemin çıkarını 
düşünürüm, önce ülkem ön planda gelir. Kendi ülkesinin bakanını, kendi ülkesinin insanlarını bir 
tarafa bırakarak, diğer insanları Türkiye'nin önüne çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Onlar da elbette bizim kardeşlerimizdir, yakınlarımızdır... 

Ben, burada, buğday konusunda bilgi verdim ve bunlar tutanaklara da geçmiştir; ne olduğunu 
saatlerce anlattım ve şimdi bunları tekrar etmekten sıkılıyorum. 

Sanki onlar söylenmemiş gibi, şimdi, burada, "Efendim 17 bin ton..." deniyor. 

17 bin ton diye de bir şey söylemedim, o da tutanaklarda belli. Ne olduğunu anlattım, hatta 
bunun yardım bile olamayacağını söyledim. 

Olayı tekrar anlatayım; çünkü, ne kadar anlatsam, burada yanlış şekilde dile getiriliyor. 

Sayın milletvekilleri, konulara ve ilişkilere tek tek bakarsak, bunların da bir noktasını alırsak, 
yanlış yaparız. Konulara ve ilişkilere bir bütünlük içinde bakmak gerekir. Birbirinden soyutlayar 

rak, tek tek, bir noktadan baktığınız zaman, kesinlikle yanıltıcı bir sonuç çıkar. 
• Türkiye, büyük bir devlet Türkiye, bölgenin en önemli devleti ve önümüzdeki dönemde böl

gede, dünya politikasında büyük rol oynayacak olan bir ülke. Böyle bir ülke, böyle bir devlet, böy
le bir devletin Hükümeti, Parlamentosu, üyeleri, olaylara tek tek, bir noktasından, mesaj vereceğim 
diye değil, bütünlük içinde bakmak durumundadır. 

Türkiye'nin üzerinde önemli sorumluluklar var. .Önümüzdeki dönemde, Türkiye, bu bölgede 
dünya politikası bakımından önemli rol oynayacak. 

O nedenle, Kafkasya bölgesinde, oradaki tek tek ülkelerle olan politikamız, yaklaşımımız 
hakkında, bir kere daha, Sayın Başkanın izniyle, kısaca Yüce Meclise bilgi sunmak istiyorum. 

Ermenistan'la ilgili politikamızı birkaç defa anlattım. 

"Efendim, kendi kendine harita yapıyor" deniyor. 

Hayal görmek herkesin hakkı, rüya görmenin önünde engel yok! Suriye de yıllardır, 40 yıldır, 
50 yıldır Hatay'ı haritasında gösteriyor; ne oldu yani gösterince?!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Allah Allah!.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETlN (Devamla) — Yani, o rüyaları görmelerine, o hayal
leri kurmalarına engel olamam. Ama, Türkiye olarak, Ermenistan'la diplomatik ilişki konusunda, 
sınırların değişmezliği ve toprak iddialarından vazgeçilmediği sürece, böyle bir diplomatik ilişki 
kurulamayacağı Ermenistan'a defalarca anlatılmıştır. Bu olmadığı sürece, böyle bir diplomatik iliş
kinin kurulması söz konusu değildir. Yani, toprak iddiasında bulunularak, içişlerine karışılarak, 
geçmişi karıştırarak, böyle bir düzen içerisine girildiği zaman, Ermenistan'la kesinlikle diplomatik 
ilişki kurulamayacağı söylenmiştir. 

"Falan büyükelçi kendisine harita yapmış." Hayal kurabilir; hayal kurmayı ben nasıl engelle
yebilirim, siz nasıl engelleyebilirsiniz?! Hayal kurabilir... 

Ermenistan'la ilgili politikamızı tekrar anlatmak istiyorum. Bir tanesi -ki, biraz önce, bunun 
örneğini Sayın Aşık'ta biraz gördüm- tarihî olayların etkisiyle, sürekli husumet politikas; tarihe 
esir olarak, sürekli husumet politikası... 

Bu, bir politikadır; ama, ben katılmıyorum. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Onlar her yerde yapıyor... 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bir diğeri de, elbette ki, tarihten ders 
alarak, bundan yararlanarak; ama, komşuluk ilişkilerini de dikkate alarak, yeni, bir politika, bir 
başka bir politika.., 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Bakan, PKK?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bir dakika konuşmamı bitireyim. Ben, 
olayı bir noktasından alıp, seçmene veya belli bir kitleye siyasî mesaj vermiyorum. Değerli üye, 
Türkiye'nin politikasını dile getirdi, ben de Hükümet olarak konuyu anlatmak durumundayım. 
Onun için, bana tek tek müdahale etmeyin, konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Biz, çağdaş değerleri dikkate alarak, coğrafyanın gereklerini, kendi öz çıkarımızı ve Azerbay
can başta olmak üzere, bölge ülkelerinin de yararını dikkate alarak, tutarlı ve akıllı bir şekilde 
değerlendirerek, ikinci tür politikayı uygun gördüğümüzü başından beri söylüyoruz. Gerek Erme
nistan'da gerek Türkiye'de gerek Azerbaycan'da, bu politikanın karşısında olanlar var. Nedir o 
politika? "Bırakınız bunlan kardeşim; ASALA, benim elemammı öldürdü, o böyle yaptı, tarihte o 
bunu kesti, ben bunu kestim; o halde, ben düşmanlık politikası uygulayacağım, bunlarla sürekli 
düşman olacağım."... 

Bu da bir politikadır, olabilir; ama, Hükümet olarak biz, bu politikayı, ülke yararına görme
dik, ve ikinci tip politikayı uyguluyoruz. Bu politikanın Ermenistnan'da da yandaşları yar, Azer
baycan'da da büyük bir çoğunluk böyle bir politika izlemek istiyor. Elbette ki, Ermenistan'da her
kes bu politikayı istemiyor. Bugün, Ermenistan'da bir Taşnaklar Partisi var, grupları var ve Türki
ye ile sürekli düşmanlık istiyorlar; çünkü, sürekli düşmanlığın, onlar bakımından başka bir yaran 
da var: Dışanda, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde, Fransa'da yıllarca diasporada yaşayan 
Ermeniler var, onlann lobileri var. Onların çıkan, yaran da oradadır. Çünkü, onlar yıllardır böyle 
bir politikayla ekonomik yarar ve çıkar sağlamışlardır; ama, bugün Ermenistan'ın başında bulunan 
yöneticilerin, bu ikinci politikayı izledikleri izlenimini edindiğimiz için, bunu yapmaya çalışıyo
ruz. 

Bunu yaparken -Sayın Başbakan Yardımcısı da aynı şeyi söyledi- Azerbaycan aleyhine olabi
lecek bir politikanın uygulanması söz konusu değildir. Bu politikayı yürütürken, her aşamasında, 
Azerbaycan yetkilileriyle görüşülmektedir, onlara danışılmaktadır. Ama, görüşülüyor danışılıyor 
olması da, her seferinde, mutlaka onların söyledikleri harfiyen uygulanacak demek değildir. Onu, 
sizler de hükümette olsanız, yapmazsınız, başkaları da yapmaz. Elbette ki, danışırız, konuşuruz; 
zararına olacak bir politika da izlemeyiz; ama, her seferinde, noktası noktasına, onlann dikte ettire
ceği bir politikayı da kimse uygulamaz zaten. Türkiye, bağımsız bir devlet, Azerbaycan bizim kar
deşimiz, her türlü bağımız var; ama, o da bağımsız bir devlet. 

Değerli arkadaşlarım, onun için... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Elektrik verecek misiniz Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bırakın da konuşalım. Sen bir sürü 
şey söyledin sayın milletvekili. Bırak ben de konuşayım. 

MEHMET GEDİK (Bursa) —• Türkiye ne diye enerji verecekmiş? Ermenistan'ı masaya oturt
mak için Azerbaycan'ın tek kozu enerji. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HÎKMET ÇETİN (Devamla) — Kardeşim, sen bu müzakerelerin için-
deysen gel konuş; ben ineyim de gel sen konuş!.. Gel de sen konuş.. (ANAP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 
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BAŞKAN ±— Sayın milletvekilleri, müsaade eder misiniz? 

Bu kürsünün önemini hepimiz kavrıyoruz zannediyorum. Sayın Aşık, dilediği biçimde, dile
diği üslup içinde konuştu ve herkes de dinledi; şimdi cevap alıyoruz, müsaade buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan,. Sayın Aşık/kalkıp 
burada, tek bir cümleyle "elektrik durumu nedir?" diye sorsaydı, ben ona göre cevap verirdim;" 
ama, her şeyi söyledi. Niye bırakmıyorsunuz ben yanıt vereyim?!.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Ermenistan'a 
yardım konusunda da, yine böyle bir tarafından tutarak, "Ermenistan'a yardım ediliyor" deniliyor. 

Söyler misiniz, Türkiye Ermenistan'a hangi yardımı yapmıştır? 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Çok açık... 

Enerji verecek miyiz, vermeyecek miyiz?.. ./ 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Siz bakanlık yaptınız!.. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Hikmet Çetin, enerji verecek miyiz, vermeye
cek miyiz?.. (SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Dinlemesini öğren, sus, otur yerine... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETÎN (Devamla) — Böyle bir usul varsa, gel söyle. Dinle, 
söyleyeceğim şimdi onu; dinle, söyleyeceğim... 

Sayın Başkan, evvela grup başkanvekillerine ve diğer arkadaşlarımıza dinleme usulünü öğre
tirseniz, ben konuşmaya devam edeceğim. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Bir anormallik yok Sayın Bakan.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, böyle bir usul 
var mı? , 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Şurada kıyameti koparıyordunuz... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HÎKMET ÇETİN (Devamla) — Kim kıyamet koparmış? Ben kıyamet 
kopardım mı şimdiye kadar?! 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bir sual soruyoruz; oradan hakaret edi
liyor. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Her yerden çıkıyorsun! Sendan başka kimse yok mu bura
da, Allahsız adam! içişleri Bakanlığı yapmış adamsın, biraz otur, dinlemesini bil! (RP ve SHP sıra-

I l 

larından ayağa kalkmalar ve karşılıklı laf atmalar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Bakan!, Bana oradan hakaret ederek, sen de tah

rik ediyorsun... (SHP sıralarından gürültüler) ' .- . 

DIŞİŞLERİ BAKANI HÎKMET ÇETİN (Devamla) — Ben tahrik etmiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Senden başka kimse yok mu? Otur yerine be!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, ben kimseyi tahrik 

etmiyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun efendim... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Beni tanırsınız, ben "Konuşma insica

mımı bozmayın, konuşmamı bitireceğim, elektriğe de değinceğim" diyorum; sürekli laf atılıyor! 
Ne kadar laf atarsanız atın, ben düşüncemi söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Ermenistan'a yardım konusunda değişik konular, değişik şeyler var. 
1. Bir kere, dünya bu konuda bir harekete geçti. Dünya harekete geçerken, Türkiye'ye, hiçbir 

şekilde "şu yardımı yapın" diye bir baskı gelmemiştir. Ne elektrik konusunda gelmiştir, ne buğday 
konusunda gelmiştir. 

Dünyanın değişik ülkelerinin yaptığı şu: Türkiye üzerinden insanî yardımın geçişi için bir 
süredir talepler gelmeye başlamıştır ve AGİK'in ilkelerine göre de, Türkiye, bu geçecek insanî yar
dımların, insanî yardım olup olmadığım denetleme hakkına sahiptir. Yani, uçakları indirerek tek 
tek kontrol etmeye; demiryolundan geçecekse, tek tek paketleri açmaya, AGİK'in daha önce aldığı 
karar çerçevesinde, yetkisi vardır. Türkiye, geçmişte zaman zaman bu tip geçişlerde bunu yapmış
tır. Bundan sonra da, bu olduğu takdirde bunu yapmaya devam edecektir. 

Yardımın bir türü budur. Yani, Türkiye'den geçiş. Bu konuda şimdiye kadar somut bir talep, 
yeni bir talep, Fransa Dışişleri Bakanlığından gelmiştir. Fransa Dışişleri Bakanlığı şunu söylemiş
tir: "Fransa'da bir süredir bir yardım kampanyası açılmıştır. Bazı uçaklarla, Türkiye üzerinden 
Ermenistan'a insanî yardım götürülecektir." , 

İkincisi: Bir süre sonra, bu insanî yardım, karayoluyla Türkiye'ye gelecektir. Türkiye'den, tren 
yoluyla geçişi için geçiş müsaadesi istemiştir. 

Bu konulan, aynı zamanda, Bakü'cleki büyükelçileri, Azerbaycan yetkililerine de iletmişler
dir; bizim Büyükelçi de bunları Azerbaycan yetkilileriyle konuşmuştur. Azerbaycan yetkililerinin 
söylediği şudur: "Elbette ki, bu tür insanî yardımlara izin vermemezlik edilemez." Nitekim, kendi
leri de, bir süre önce, Almanya tarafından gönderilen -Avrupa Topluluğuyla beraber ortaya konan-
50 vagonluk insanî yardımın, Azerbaycan tarafından, engellendiği gerekçesiyle -Gürcistan-
Azerbaycan sınırında- Almanların, Azerbaycan'a başvurduklarını ve Azerbaycan'ın, bu 50 vagon
luk insanî yardımın geçişine izin verdiklerini söylemişlerdir. Yani, kendileri de, böyle bir insanî 
yardıma, 50 vagonluk yardıma izin verdiklerini söylemişlerdir. O nedenle, Türkiye'den de böyle 
bir geçiş olduğu zaman, buna karşı gelinemeyeceğini söylemişlerdir. 

Bununla da kalınmamış ve sürekli olarak şu söylenmiştir: "Nasıl ki, Güvenlik Konseyi, Bos-
na-Hersek ve Somali için, başka yerler için karar aldıysa, bunun için de bir karar alma durumunda 
kalabilir. O zaman da, bütün bölge ülkelerine başvurabilir." Nitekim, öyle bjr karar aşamasına gel
meden, bundan birkaç gün önce Güvenlik Konseyi Başkanı bir açıklama yaptı; o açıklamada, 
Ermenistan ve Nahçivan'a insanî yardımın yapılması ve geçişi için bütün bölge ülkelerini yardıma 
çağırmıştır; buna ilişkin Konsey metni de burada var. 

Türkiye, bu geçişlere, geçmişte de zaman zaman yardımcı olmuştur, insanî yardımı olmuştur 
ve bunlann, hiçbir şekilde, doğrudan ya da dolaylı, savaşa katkı yapacak bir şekilde olmamasına 
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da büyük özen göstermektedir. Bunun için, kontrol etme hakkı da vardır. Eğer yardım geçişi olur
sa, bunlar tek tek kontrol edilerek yapılacaktır. Fransızlara da, ilke olarak, insanî yardım olma 
koşuluyla -ilaç ve gıda olmak koşuluyla- Türkiye'nin, buna, ilke olarak karşı çıkmayacağı söylen
miştir. Biraz önce de söylediğim gibi, Azerbaycan yöneticilerinin buna itirazı yok, kendileri de 
bunu yapmışlardır. Şimdi bu gündemdedir, geldiği zaman, bu kurallar içinde yapılacaktır. 

Gelelim buğday meselesine. Buğday konusu şudur: Türkiye'nin kendi buğdayını doğrudan 
verme meselesi değil: Kimsenin baskısıyla falan da değil. Ermenistan Başbakanının,-Sayın Başba
kana yazdığı bir mektupla -ben burada birkaç defa da söyledim; Müslümanlıkta, savaşta bile, 
insanları öldürebilirsiniz ama, aç bırakamazsınız; savaşın en kızgın olduğu zamanlarda bile insan
lara ilaç ve gıda yardımının yapılması, sadece uluslararası kural değil, hepimizin gurur duyduğu 
Müslümanlığın da bir gereği. Hiçbir şekilde bunun karşısına çıkamazsınız- denmiştir ki: "İnsanla
rımız aç. Bize Avrupa'dan buğday gelecek. O kadar açlık çekiyoruz ki, Avrupa'dan buğdayın gel
mesi zaman alacaktır. Bize -süre bakımından- borç buğday verir misiniz? Miktar 100 bin ton." 

Bu konuyu birkaç defa buVada belirttim, tutanaklarda var. Kendileriyle bir anlaşma yapılmış 
ve o anlaşmaya göre, taşıma karşılığı alınacak; bu, ya para olarak alınacak ya da Avrupa'a gelecek 
olan buğdaydan o miktar kesilecek. Yani, ya 57 bin ton verip, 100 bin ton alacağız -o civarda bir 
rakam- ya da 100 bin ton vereceğiz; ama her ton başına da, şu kadar nakil ücreti alınacak. Böyle 
bir anlaşma yapılmıştır. Bugüne kadar 33 bin ton dolayında buğday gitmiştir, gitmeye de devam 
ediyor, zaman zaman kesintiler oluyor ama, buğday gitmeye devam ediyor. Türkiye'nin doğrudan 
buğday vermesi değil; parasını alarak, yerine koyarak yaptığı bir insanî katkı diyebiliriz. 

, Elektrik konusuna gelince: Yine, birkaç defa bu kürsüden açıkladım. Elektrik konusunda da 
dünya ülkelerinin bir baskısı filan söz konusu değil. Kendilerinin enerji yetkilileri gelmiştir. Tek
nik bakımdan mümkün değil ama, söyledikleri şu: "Biz, Polonya, Bulgaristan ve Almanya ile 
konuştuk, onlardan elektrik alma imkânımız var. Acaba, Türkiye, oradan alarak, onun yerine bize 
elektrik verebilir mi?" Bunlar, TEK ile uzun süre konuşulmuş ve onların istediği miktar 200 mega
vat... Türkiye'nin, bir kere, böyle 200 megevat elektrik vermesinin söz konusu olmadığı, aradaki 
direklerin de teknik bakımdan henüz tam olmadığı belirtilmiş ve TEK ile bir protokol imzalamış
lardır. O protokolün de ne zaman başlayacağı ve ne kadar elektrik verileceği tam olarak belli değil. 
O protokol, TEK Yönetim Kurulunca da henüz onaylanmış değil, bir elektrik de verilmiş değil... 

Bu politikamn bütününe baktığımız zaman, bu politika niçin yürütülüyor? Şimdi bunları 
yaparken, Türkiye, bir süredir çok aktif bir biçimde, Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Karabağ 
sorununun barışçı yolla çözümünün, hem iki ülkenin, hem bölgenin hem dünyanın yararına oldu
ğunu defalarca söylemiştir. Bunu yaparken de "Bazı ilkeleri kabul etmek zorundasınız. Bunlar: 
Karabağ, Azerî toprağıdır. 

Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sınırların değişikliği, kesin şekilde kabul edilemez. 

Ermenistan, işgal ettiği Azerî topraklarından kesinlikle çekilmek zorundadır" denmiştir. 

Bu konuyla ilgili çalışmalar sonuç noktasına gelmediği için, Yüce Meclise ayrıntılı bilgi ver
miyorum bu aşamada; ama, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Rusya ile birlikte, bir süredir, bu konuda değişik toplantılar yaptı. Brüksel'de, bu konuda, dört 
bakan bir araya geldik. Bu bir araya gelmede bir sonuç çıkmadığı için, basında yer almadı; ama 
Türkiye, Amerika, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlan arasında saatlerce konuşuldu ve 
onlara, Türkiye olarak bizim sunduğumuz ve üzerinde çalıştığımız bir plan önerildi. -Daha Önce de 
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dediğim gibi, bu plan ham olduğu için, sonuç alınamadığı için, bu arada bahsetmek istemiyorum; 
ama, bunların bir amaca yönelik olduğunu belirtmek için söylüyorum.- O plandaki paketin özü şu: 

1. Ermenistan, Azeri topraklarından çekilecek, 
2. Karabağ, bir süre içerisinde silahlardan kesinlikle arındırılacak, 
3. îki ülke arasındaki ambargo kalkacak. İki ülke, birbirlerini bugünkü sınırları içinde tanı

yacak, etkili bir ateşkes sağlanacak; o ateşkes, uluslararasınca kontrol altına alınacak ve Kara-
bağ'ın, bu aşamada, azeri toprağı olduğu da kabul edilecek. 

Karabağ'ın siyasî geleceği ne olur? Onu, daha önce kararlaştırılan 11 ülke, Minsk'te bir araya 
gelir, konuşurlar, siz konuşursunuz. Ama, evvela bu ateşkes olsun, ve bütün bunlar sağlansın. 

Bu plan üzerinde, Türkiye ile Azerbaycan birlikte haftalardır çalışıyorlar. Bu konuda birkaç 
toplantı yapıldı. Onlar da, konunun planlanan şekilde ve bir an önce bitmesini istiyorlar. 

Bu konudaki politikayı, planlanan şekilde yürütürken, bir husumet politikası yürüterek bunu 
engellemenin, Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da yararına olmadığını düşünüyoruz. 

Türkiye'nin bu konudaki politikasını ve bu olayların, Ermenistan'ın saldırganlığıyla başladıği-
. nı, geçen pazar günü, Sayın Başbakan, Ermenistan Devlet Başkanının danışmanına açıklıkla söyle
di. 

Bunlara bir çözüm getirilmeden -Türkiye'nin kamuoyu var, Azerbaycan'ın kamuoyu var- bun-
.lara böyle yaklaşılmadan, Türkiye'nin, bölgede, barış ve istikrar için düşündüğü tüm politikalarını 
uygulaması mümkün değildir. Ama, demin söylediklerim sağlandığı takdirde, Ermenistan'la kom
şu bir ülke olarak en iyi ilişkileri sürdürebileceğimiz, kapıları dahi açıp ticareti artırabileceğimiz ve 
bütün bunların yapılmamasının, bölge bakımından getirdiği çok büyük zararlar olduğu da söylen
miştir, onu da arz edeyim. 

Gerek Azerbaycan tarafına, gerek Ermenistan tarafına şu söylenmiştir: Çok büyük projeleri, 
maalesef kaçırıyorsunuz.. 

O projeler de şunlardır: Türkmenistan doğalgazının Avrupa'ya gitmesi... Şimdi, Rusya üzerin
den gitmesi gündeme geldi. Kazakistan'ın petrolü... Kazakistan, uzun yıllar bekleyemez. Kazakis
tan'ın, Türkmenistan'ın, ekonomik kaynaklara ihtiyacı var. Türk Hükümeti böyle bir politika yürü- . 
tüyor. Orada barış ve istikrarı görmedikleri için, Kazakistan, şimdi, yavaş yavaş yeni projeler 
düşünmeye başladı ve "petrolümü, Moskova üzerinden Avrupa'ya göndereceğim" diyor. 

Bunun Türkiye üzerinden, bölge üzerinden geçmesini sağlayacak bir politikanın, böyle barış
çı bir yolla sağlanması Türkiye'nin yararına mı, değil mi? Bunu niye düşünmüyoruz? Elbette ki, 
bunlara bir bütünlük içinde bakmak gerekir. Olaya bir köşesiden bakarak, "Bu kadar ton buğday 
verdin, sen bunu dedin" demekle bir sonuca ulaşamayız. Henüz elektrik de Verilmiş değildir. Ama, 
bu çerçeve içinde değerlendirildiğinde, gerekirse verilebilecektir? 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

ÜLKE GÜNEY (Bayburt) — "Elektrik vermeyeceğiz" de, bizi rahatlat. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Elektrik verilecekmiş, bunu açıkça söylüyor... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas ve arkadaşlarının, (10/87) esas numaralı Meclis 

araştırması önergelerini geri aldıklarına ilişkin önergesi (4/130) 
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BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin "Sunuşlar" kısmına geçiyoruz. 

Meclis araştırması önergesinin geri alınmasına dair iki önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26.1.1993 tarih ve 11-93/73 sayılı yazı ile; son günlerde meydana gelen faili meçhul cinayet
lere maalesef bir yenisi daha eklenmiş olup, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu çirkin bir suikast 
sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde her gün sayılan 5-
10'u bulan faili meçhul cinayetler işlenmektedir. Bütün bu gelişmeler göz önünde bulundurularak, 
emniyet güçlerine yardımcı olmak ve olayların açıklığa kavuşturulması bakımından, vermiş oldu
ğumuz Meclis araştırmasını geri çekiyoruz. 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. < , 

Elaattin Elmas * Yaşar Eryılmaz 
İstanbul Ağrı * 

Faruk Saydam Emin Kül 
Manisa İstanbul 

SabriÖztürk İbrahim Özsoy 
İstanbul Afyon 

Süleyman Hatinoğlu Yusuf Namoğlu 
Artvin İstanbul 

İlhan Kaya > Ekrem Pakdemİrli . 
İzmir Manisa 

Fahriettin Kurt 

Trabzon 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bahse konu önergede, İçtüzüğün öngördüğü sayıda imza 

kalmadığıdan, önerge gündemden çıkarılacak ve işlemden kaldırılacaktır. 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil-
türk'ün, (10/89) esas numaralı Meclis araştırması önergesini geri aldığına ilişkin önergesi (4/131) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

2.2.1993 tarihli gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngö-
rüşmeler" kısmının 78 nci sırasındaki (10/89) esas numaralı, faili meçhul cinayetlerin araştınlarak 
önlenmesi için alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Grup adına vermiş olduğumuz Mec
lis araştırması önergemizi, gruplar adına müşterek önerge verildiği için, geri alıyoruz. 

Gereğini saygılanmızİa arz ederiz. 
Oğuzhan Asiltürk 

Malatya 
Refah Partisi Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, okunan önerge gereği, Meclis araştırması önergesi geri 
verilmiştir. 
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3. — (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyo
nun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/813) 

BAŞKAN — (10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Başkan seçimine 
dair tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 
Aksaray Milletvekili îsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası hastalığının 

yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünün idarî yapısı ve bu husustaki çalışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca kurulan Meclis Araştırması Komisyonumuz, 
2.2.1993 günü saat 14.00'te toplanmış ve yapılan oylama neticesinde aşağıda adı, soyadı ve seçim 
bölgeleri gösterilen üyeler, hizalannda aldıklan oylarla, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçilmişlerdir. , 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılanmla. ' 

Refaiddin Şahin 
Geçici Başkan 

Ordu 
\ . • • . . . • - - J 

Başkan :SamiSözat Balıkesir 7 oy 
Başkanvekili : Abdulilah Fırat Erzurum 7 oy 
Sözcü : Evren Bulut Edirne 7 oy 
Kâtip : Ümit Canuyar Manisa 7 oy . , 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. ,/ ^ 
4. —^Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un (6/291) ve (6/294) numaralı sözlü sorularını 

geri aldığına ilişkin önergesi (4/132) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, sözlü sorunun geri alınmasına dair iki önerge vardır, 

okutuyorum: < 
' TBMM Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 91 ve 93 üncü sırasındaki (6/291) ve (6/294) esas numa
ran somlanmı, maksat hasıl olduğu için geri alıyorum. 

Arz ederim. 
Ahmet Cemil Tunç 

• j,.' 'Elazığ , 
BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

IV.— SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin "Seçim" bölümüne geçiyoruz, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen 
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İki üyelikten biri için İstanbul Bağımsız Milletvekili Sayın Gürol Soylu aday olmuştur. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı (6/83) 

BAŞKAN•— Değerli milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" bölümüne geçiyoruz. 

Takdir buyurulacağı üzere, bugün sözlü soruların görüşülme süresi 1 saattir. 

1 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi arz ederim. ' 

Saygılarımla, 

Süleyman Hatinoğlu 

\ Artvin 

Artvin, küçük sanayi sitesi olmayan illerden biridir. Kalkınmada öncelikli iller arasında ikin
ci derecede yer alması nedeniyle; Artvin'de küçük sanayi sitesini yapmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Artvin küçük sanayi sitesi, 1992 yılı yatırım programımızda 85-K 100 proje numarası, 100 
işyeri, sosyal tesisler ve yüzde 85 kredi oranıyla yer almaktadır. Proje bedeli 8 milyar 100 milyon 
lira olup, 1992 yılı için 1 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 

İlk yer seçimi, Bakanlığımız elemanları tarafından 9.9.1982 tarihinde yapılmış Ve Seyitler 
Köyü Lomaşan mevkii uygun görülmüştür. Ancak, seçilen alan Hazine ile şahıslar arasında ihtilaf
lı olduğundan, konu mahkemeye intikal etmiştir. 

Bu durum karşısında, başka alternatif alan seçmek amacıyla 19.12:1991 tarihinde, Bakanlığı
mız elemanlarınca 6 adet alan tek tek incelenmiş, bunlardan Hazine arazisi olduğu tespit edilen 
Sümbüllü Köyü altı, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları asfalt şantiyesi olarak kullanılan alan uygun 
görülmüştür. 

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsisli olan söz konusu alan 
üzerinde ileriye dönük sabit tesisler bulunduğu ve kaldırılmasının mümkün olmadığının adı geçen 
kuruluş tarafından bildirilmesi üzerine, 28.2.1992 tarihinde yeniden yapılan yer seçimi çalışmala
rında, Artvin İline 9 kilometre mesafede Türkiye Cumhuriyeti Karayolları asfalt şantiyesinin karşı 
tarafında Fıstıklı mevkiindeki alan, Çoruh Nehri üzerine köprü yapılması şartıyla uygun görülerek, 
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seçilen, yerin satın alınması hususunda kooperatife yazı yazılmıştır. 

Saygılarımı sunarım. . ' ..̂  

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Sayın Hatinoğlu, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birbuçuk yıl 
önce sorduğum bu soruya şimdi cevap almamdan dolayı Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Ancak, 
Artvin küçük sanayi sitesinin hikâyesi 1976 yılına dayanıyor. O günkü Hükümetin Başkanı -
bugünkü Hükümetin de Başkam- Sayın Süleyman Demirel zamanında, 1976 yılında, Bakanlar 
Kurulu karanyla Artvin'de küçük sanayi sitesinin yapılmasına karar verilmiş; ancak, bugüne kadar 
her dönemde olduğu gibi, "yapılacak, yer tespit ediliyor, araştırılıyor, bakıyoruz" denilerek, yıllar 
geçmiştir. Sayın Bakan da -birbuçuk yıl önce sorduğum bu soruya bugün cevap vermekle beraber-
eğer bu yazışmaları, bu araştırmaları zamanında yapsaydı, belki, bugün, küçük sanayi sitesinin 
inşaatının yansı bitmiş olurdu: 

Artvin, arazi yapısı itibariyle gerçekten çok dağınık bir arazi yapısına sahiptir ve karayoİlan 
asfalt şantiyesinin politik nedenlerle orada yapılması, hizmete yönelik değil, tamamen bir politik 
hizmet olarak düşünülmüştür. 

Bu sitenin burada yapılması, hem ekonomik olarak vatandaşlann hizmetine elverişli olacaktı 
hem de Artvin, gelişmemiş illerimizden biri olması nedeniyle, küçük sanayi sitesi mensuplan, çok 
ucuz maliyetlerle bina sahibi olacaklar ve burası işletmeye açılacaktı. 

' 1992 yılı yatırım programında, Artvin küçük sanayi sitesi için para aynlmıştı. Sayın Bakanın, 
bahsettiği yerlerin hiçbirinde, küçük sanayi sitesinin yapılması mümkün değildir. Tek imkân var
dır, o da, yine Sümbüllü Köyünün altında olan ve Karayollannın -Hazine arazisini- işgal etmiş 
olduğu arazinin, tekrar, küçük sanayi sitesine tahsis edilmesidir. Bu arazinin, yapılacak sanayi site
si için tahsis edilmemesi halinde, artık bundan sonra Artvin'de küçük sanayi sitesini yapmanın 
mümkün olmadığını anlamaktayız. - • 

Artvin İli, bu Hükümet döneminde de yine kalkınmada öncelikli illerden biri durumundadır. 
Toprak, her yerde taşınmaz mal, yani gayrimenkul olarak geçer; ama, Artvin'de toprak, gayrimen
kul değil, menkul dunımundadır; çünkü arazi yapımız ve toprak yapımız oldukça kınktır. O neden
le, Sayın Bakandan tekrar rica ediyorum, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla tekrar istişare ederek, 
gerekli diyalogların kurulmasını sağlayarak, konuyu çözmelidir. Bu konuda kendisine gerekli yar
dımı ve desteği yapacağımızdan hiç şüphesi olmasın. 

Şehitler Mahallesinde önerdiğiniz yerin bu işe tahsisi mümkün değildir; çünkü, orada arsa, 
Kızılay Meydanı kadar değerli ve pahalıdır. Arz ettiğim nedenle bu yerin vatandaşlara tahsisi 
mümkün olamayacağından, bu iş yine kâğıt üzerinde kalacaktır. 

Artvin'e küçük sanayi sitesi yapılmasına karar verilmesinin onyedi yıllık bir mazisi vardır. 
İşte, Artvin'e küçük sanayi sitesi yapılmasıyla ilgili onyedi yıl evvelki Bakanlar Kurulu kararı... O 
günkü Başbakan, bugün de Başbakan ve hatta şimdi milletvekili olan o zamanın bakanlannın da 
bu kararnamede imzalan vardır. Konuyu kendilerine hatırlatıyor, bu işin ciddî olarak ele alınması
nı talep ediyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, teşekkür ediyorum. 
2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitaplara 

ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 
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BAŞKAN— Değerli milletvekilleri, "Sözlü Sorular" bölümünün 2 nci sırasında yer alan, 
Sayın Hatinoğlu'nun Kültür Bakanından sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yakın burada mı efendim? Sayın Yakın burada. 

Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir efendim. 

4. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un; İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve tapu tahsis bel
gesi aldıklarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Batallı 'nın cevabı (6/129) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Sayın Yusuf Pamuk'un, Sayın Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk burada mı efendim? Burada. • ' , ' 

Cevaplayacak Sayın Hükümet Üyesi?. Burada. 

Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. ı 

Saygılarımla. 

Yusuf Pamuk 

istanbul 

Soru: 

istanbul ilinde 2981 sayılı Kanuna göre kaç kişi tapu tahsis belgesi almıştır? Bunlardan kaç1 

tanesi tapularını aldı? Tapularını alamayanlar ne zaman alacaklardır? 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; istanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un sorusunu cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Yusuf Pamuk'un sorulan, 2981 sayılı Kanuna göre, kaç kişinin tapu tahsis belgesi aldı
ğını, bunlardan kaçının tapusunu aldığını ve tapularını alamayanların ise ne zaman alacakları 
konusundadır. 

imar gecekondu mevzuatına göre, Uykırı yapı hakkında uygulanacak düzenlemeyi amaçlayan, 
ve halk:dilinde "imar Affı" olarak bilinen 2981 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, -8 Mart 
1984 tarihinde çıkarılan bir kanunla- Hazine, belediye ve il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar 
tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği, bu 
tahsisin tapu siciline işlenerek ilgilisine tapu tahsis belgesi verileceği hükme bağlanmıştı. 

Gene bu kanunla, üzerinde toplu yapılar yapılmış olan hisseli arsa ve arazilerde ıslah imar 
planı yaptırarak bina sahiplerine müstakil parsel vermeye belediye ve valilikler yetkili kılınmıştı. 
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Sayın milletvekilleri, 2981 sayılı Kanunun bir kısım hükümlerini özetle hatırlattıktan sonrv 
Sayın Yusuf Pamuk'un önergesindeki sorulara cevap arz etmek istiyorum. 

Gerek tapu tahsis belgesi vermeye ve gerekse ıslah imar plam yaptırıp tapuya tescil ettirmeye 
yetkili idarelerce, Bakanlığıma bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün istanbul tapu sicil ve 
kadastro müdürlüklerine intikal ettirilen belgelere göre, tapu tahsis belgesi sayısı toplam 95 928 
adettir. 

Tapu tahsis belgesi verilip de tapuya çevrilenler ile hisseli arsa ve arazilerde yapılan ıslah 
imar planı ve müstakil tapuya çevrilenlerin sayısı da toplam 171 965'tir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığıma bağlı tapu ve kadastro kuruluşlarına talep oldukça, tescil 
işlemleri yapılmaktadır. 

Verilen bu sayılar, tapu sicil müdürlüklerine intikal eden ve sonuçlandırılan işlemlerin sayıla
rını yansıtmaktadır. ' 

Henüz tapularını alamayan hak sahipleri için, kamu kuruluşlarınca verilen tapu tahsis belgele
rinin yer aldığı alanlarda, valilik ve belediyelerce ıslah imar plam çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu çalışmalar sonucunda tapuya tescil işlemi yapılacağından, devam eden söz konusu çalış
malar bitirilmeden, geriye kalan hak sahiplerinin ne zaman tapu alacakları konusunda tarih verme
nin mümkün olmadığım takdirlerinize bırakıyoruz. 

İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un sorularına bu şekilde cevap verdiğimi zannediyo
rum. 

Yüce Meclise bilgi verme konusunda bize fırsat tanıdığı için kendilerine teşekkür eder, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
YUSUF PAMUK (istanbul) — Sayın Başkan, izin verir misiniz... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. > 
YUSUF PAMUK (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan tam bir sene 

önce, istanbul'da kaç kişinin tapu tahsis belgesi*aldığı, bunların kaç tanesinin tapusunu aldığı ve 
geri kalanların da ne zaman alacağı konusunda, Devlet Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere 
soru sormuştum. Bir sene sonra, bugün, Sayln Batallı tarafından bu sorumuza cevap verildiği için 
kendilerine teşekkür ediyor, sözlerime başlamadan önce Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. • 

Değerli milletvekilleri, 2981, 3290 ve 3366 sayılı kanunlarla uygulanmakta olan ve amacı, 
imar affı ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hak
kında uygulanacak işlemleri düzenleyen ve kamuoyunda "imar Affı Yasası" olarak tanımlanan 
yasa; pratikte, uygulamada, müstakilen kendisine ait veya hisseli olan arsası üzerinde, imar mevzu
atına aykırı yapı oluşturan şahısların ruhsatlan, iskânları ve müstakil tapu işlemlerine çözüm geti
rerek, amacına büyük oranla ulaşmıştır. Ancak, Hazine, belediye ve il özel idaresine ait veya 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arsa veya araziler üzerine yapılmış yapılarda, gecekondularda, 
1984'lerden beri uygulanan yasa amacına ulaşmamıştır. Bunun da büyük oranda, belediyelerle, 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü ve millî emlak müdürlükleri arasındaki ihtilaflardan kaynaklandığı 
inancındayım. 

İstanbul'un tümüyle ilgili bilgileri Sayın Bakandan aldım; ancak, Küçükçekmece İlçesinde 
ben bir araştırma yaptım. Bu araştırmamın sonucuna göre, bu İlçemizde, tapu ve mülkiyet sorunu 
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çözülemeyen gecekonduların büyük çoğunluğu, Hazine arsa ve arazileri üzerindeki gecekondular
dır. . 

Bunun büyük nedeni, Hazine arsa ve arazilerinin idare ve sorumluluğunu yüklenen Millî 
Emlak Genel Müdürlüğü ve istanbul Millî Emlak Müdürlüğünün kadrolannın yetersizliği ve îmar 
Affı Yasasının ruhuna uygun çözümleri üretememeleridir. Tabiî, burada, belediyelerin ıslah plan-
lanndaki gecikmeler de buna ilave edilebilir. 

Değerli milletvekilleri, örneğin, yasanın 10 uncu maddesinin son fıkrasında, "Islah imar planı 
yapılmış veya yapılacak bölgelerde bu Kanun kapsamına giren ve tapu tahsis belgesi verilen Hazi
ne arsa ve arazileri, iktisap tarihine bakılmaksızın, aynı amaçla kullanılmak üzere ilgili belediyele
re devredilir" denilmekte; ancak, Millî Emlak Genel Müdürlüğünce söz konusu işlemler çok yavaş 
yürütülmektedir. Millî Emlak Genel Müdürlüğü ile ilgili belediyeler arasında yazışma yapılarak, 
zemin ve yer tespitleri, tekrar tekrar, vatandaşı bıktıracak şekilde, gereksiz olarak yapılmaya çalı
şılmaktadır. Bu yapılan tespitler sonucunda vatandaş tapusunu alamamakta ve belediyeyle devamlı 
sürtüşme içinde bulunmaktadır. 

Sayın Bakanın verdiği rakamlara göre İstanbul'da 95 bin kişi tapu tahsis belgesi ve 171 bin 
kişi de tapu almasına rağmen, Küçükçekmece'de 5 500 kişi müracaat ettiği halde, 1988'den bugüne 
kadar 55 kişinin tapu alabildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla burada bir aksama vardır. 5 500 kişi
nin müracaat ettiği bir yerde dört beşe senede 55 kişi tapu alabiliyorsa, bu kanunda ve belediyele
rin çalışmalarında düzeltilmesi gereken hususlar vardır. 

Bu düzenlemeyi, bölgemiz İstanbul'daki vatandaşlarımız adına Hükümetten ve belediyelerden 
talep etmekteyim. 

Bu duygu ve düşüncelerle, YüceMeclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Pamuk, teşekkür ediyorum efendim. 

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

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Sayın Pamuk'un İçişleri Bakanından sorusu, İçtüzüğümüzün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma ücreti alındığına iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı (6/137) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Orhon'un, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Orhon hazır mı? Hazır. 

Sayın Bakan?.. Hazır. 

Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan-
dınlması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

• ' . - Mahmut Orhon 

Yozgat 
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Sorular: 

1. Yayımlanan bir genelgeyle 1 Ocak 1992 tarihinden itibaren Bağ-Kurlulardan danışma 
ücreti olarak 5 bin lira bağış alındığı doğru mudur? 

2. Bağ-Kur üyelerince "haraç" olarak nitelenen bu uygulamayı, prim borcunu bile ödeyeme
yen dar gelirli vatandaşlarımızın durumuyla nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

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

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon tarafından verilen 
Bağ-Kur'lulardan damşma ücreti alındığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesine yanıt vermek üze
re huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, Bağ-Kur, kendi sigortalılarına, çağdaş 
anlamda hizmet verebilmek için, teknolojinin tüm olanaklarım sürekli olarak kullanmaktadır. 

• ' • • / • ' ' • . • • • 

Bu alanda, Bağ-Kur, bütün Türkiye'ye yayılmış olan gelişmiş bir bilgisayar ağına sahiptir. Bu 
bilgisayar ağıyla, Bağ-Kur, sigortalılarına, 76 ilin 7Tinde on-line olarak hizmet vermektedir. 

Bİr başka anlatımla, Bağ-Kür'a kayıtlı olan sigortalı, Bağ-Kur bilgisayar ağına bağlı olan her
hangi bir ildeki terminalden kendi durumunu sorgulayabilmekte; borcunu, basamağını veya her
hangi bir bilgiyi, anında, hiç beklemeden öğrenebilmektedir.. 

Sigortalılara bu hizmeti sunabilmek için Kurum, PTTye link hattı kirası ödemektedir. Öde
meler dört ayda bir ve peşin olarak yapılmaktadır. 1992 yılı içinde PTTye ödenen link hattı kirası, 
14 milyar liranın üzerinde olmuştur. 

Ayrıca, bilgisayarla çıkarılan hesap özetleri ve bilgisayar için kullanılan diğer özel formlara, 
1991 yılında Kurumca ödenen tutar, yaklaşık 200 milyar lira olup, 1992 yılında bu harcamaların 
çok daha fazla olması beklenmektedir. 

Bağ-Kur, bugüne kadar sigortalılarına bu hizmeti ücretsiz vermiştir. Ancak, PTT tarafından 
sürekli olarak yapılan zamlar neticesinde, link hattı kiralan, Kurumun yönetim giderleri içerisinde 
giderek artan bir paya sahip olmaya başlamıştır. 

Bu durum, aktuaryel dengesi sağlıklı olmayan ve malî açıdan da darboğaz içinde bulunan 
Bağ-Kur'u olumsuz yönde etkilemeye başlamış ve bu nedenle, Kurumun bilgisayar hizmetlerinden 
doğrudan yararlanan sigortalılanh, maliyetlere bir ölçüde de olsa katıhmlan amaçlanmıştır. 

Bildiğiniz gibi, esas Bağ-Kur Yasası da hazırlanmış olup, şu anda Yüce Meclisin gündeminde 
bulunmaktadır. 

Bu amaçla, bilgisayardan yararlanan, hesap özeti alan sigortalılardan, iletişim ve kırtasiye 
masraflannı karşılamak üzere 5 bin Türk Lirası alınmasına, Bağ-Kur Yönetim Kurulunca, 
22.1.1992 tarihinde karar verilmiştir. 

Bağ-Kur tarafından alınan bu 5 bin liralık ücretin, sigortalılar tarafından Kuruma bağış olarak 
verilen büyük bir tutar olmadığı açıktır. Bugün, herhangi bir banka, aynı şehirdeki farklı iki şubesi 
arasında yapılan havaleler için 10 bin liranın üzerinde bir parayı masraf karşılığı olarak almaktadır. 

Kaldı ki, primlerini düzenli olarak ödeyen sigortalılar, zaten kendi durumlannı bildikleri için, 
hesap özeti alma gereği duymamaktadırlar. Primlerini düzensiz ödeyenlerin altı ayda veya yılda bir 
defa Bâğ-Kur'a ödeyecekleri 5 bin Türk Lirasının, bu kişiler için fazla bir tutar olduğu söylenemez. 
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Bu uygulama, aynı zamanda, Bağ-Kur sigortalılarının, hesap özetlerini gerçekten gereksinim 
duyduklan zamanlarda almalarını sağlayacak ve Kurumda önemli ölçüde kırtasiye tasarrufu da 
sağlayacaktır. Dolayısıyla, bilgisayar terminallerinin gereksiz yere kullanılmasına, zaman ve kâğıt 
savurganlığına engel olunmak istenmiştir. 

Önerge konusu uygulamanın başladığı 22.1.1992 tarihinden bugüne kadar, bilgisayar hesap 
özeti verilmesi karşılığında Bağ-Kur'un elde ettiği gelir, İl7milyar Türk Lirası civarındadır. Bu 
rakamın yıl sonunda 13-14 milyar Türk Lirası olması beklenmektedir. Henüz kesin hesaplar çık
madı. Bu da, Bağ-Kur'un, PTT'ye ödediği link kiralarını ve kırtasiye masraflarını ancak karşılaya
cak durumdadır. Dolayısıyla, bu uygulamayla, Bağ-Kur'un ekstra bir gelir elde etmesi söz konusu 
değildir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, Bağ-Kur tarafından sigortalılardan alınan 5 bin Türk 
Lirasını, bir haraç olarak değil, Kurumun karşı karşıya bulunduğu malî darboğazın aşılması için, 
bir ölçüde uygulanması zorunlu olan maliyete katılım payı olarak değerlendirmek gerekmektedir. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN.— Sayın Bakan, teşekkür ederim efendim. ' x 

Söz almak istiyor musunuz Sayın Orhon? 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. , 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Bakana, sorularıma cevap verdiği için çok teşekkür ediyorum. 

Buradaki 5 bin lira, Sayın Bakan açısından oluhılu bir olay; ama, "Vatandaş bu parayı vere
cek durumda mıdır, değil midir?" diye sormuştum. Prim borcunu dahi ödeyemeyen bir vatandaş 
için -pek fazla değil gibi görünüyor ama- 5 bin lira önemli bir meblağ olabilir. 

11 milyar gibi bir para toplanmıştır. Bu uygulama sonucunda, oldukça fazla bir meblağ top
lanmış oluyor. sayın Bakan ve Sayın Hükümet, bu parayı vatandaştan alacağına, bu parayı başka 
bir taraftan temin edip de vatandaşı bu külfetten kurtarırsa, zannediyorum ki uygulama daha iyi 
olur. Birtakım fonlar var. Bu fonlardan buraya bir miktar para aktırılırsa, hem Bağ-Kur hem Sayın -
Bakan sıkıntıdan kurtulur, hem de vatandaşımız, "5 bin lirayı nereye ödeyeceğim, nasıl ödeyece
ğim" diye uğraşmadan,'kendi durumunu öğrenmiş olur. 

Kaldı ki, bu uygulama, sadece sıkıntıda olan Bağ-kur'da değil, TEK'te de yapılmaktadır. Ora
da da, 5 bin Türk lirası karşılığında, üçüncü hamur bir form verilmektedir. 

Bu parayı ödeyenlerin birçoğu gerçekten dar gelirli ve durumunu bilmeyen vatandaşlardır. 
Primini zamanında ödeyenler, zaten para ödeyebilecek durumda olan vatandaşlardır. Bu 5 bin lira
yı ödeyenler, sıkıntıda olan, primini ödeyehıeyen vatandaşlardır. ' 

İnancım şudur ki: Sayın Hükümet, Bağ-Kur'ludan alınarak PTT'ye ödenen bu parayı, herhan
gi bir fondan -ki, fonlardan birçok yere para ödeniyor buraya aktırma yönünde bir. karar alırsa, -
hem Bağ-Kur'lu hem de Sayın Bakan bu sıkıntıdan kurtulur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Orhon. ^ 
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7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu karşıla
yacak olan Avyalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Meh
met Kahraman'ın cevabı (6/144) 

BAŞKAN — "Sözlü Sorular" bölümünün 7 nci sırasında, Sayın Dikici'nin, Sayın Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dikici hazır mı? Hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş'ın içme suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajı ne zaman ihale edilecektir? 
BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman, buyu

run. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin sorusunu cevaplamak üzere huzuru
nuzda bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Sayın Dikici'nin, Kahramanmaraş'ın içme suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajının ne 
zaman ihale edileceği suali karşısında, şu açıklamayı yapmak istiyorum: 

Kahramanmaraş İlinin 23 kilometre kuzeydoğusunda, Erkenez Çayı üzerinde, temelden 89,5 
metre yükseklikte ve kil çekirdekli, zonlu dolgu tipinde inşa edilecek olan Ayvalı Barajında depo
lanacak 80 milyon metreküp suyla, Kahramanmaraş iline yılda 34 milyon metreküp içme, kullan
ma ve endüstri suyu temin edilmesi, ayrıca 1 680 hektar tarım arazisine de sulama hizmeti götürül
mesi planlanmıştır. Toplam 285,7 milyar lira finansmanı gerektiren ve 1992 yılı ödeneği 1 milyar 
lira olan Ayvalı projesi için, ilave ödenek temin edilemediğinden, ihale programında bulunan bu 
işin, şimdilik ihalesi gerçekleştirilememiştir. • 

Arz ederim. 
BAŞKAN—Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Dikici, anlaşılıyor ki bu cevaptan tatmin olmadınız. 
Buyurun efendim. 
HASAN DİKlCİ (Kahramanmaraş) —Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakana 

teşekkür ederim. ' 
Ayvalı Barajının proje alanı, Kahramanmaraş ili sınırlan içerisinde yer almaktadır. Baraj, ili

mizin büyük sorunu olan içme, kullanma ve endüstri suyunu temin etmesi yönünden, yaşam şartla-
nnı büyük ölçüde etkileyecektir. 

Proje gerçekleştiğinde, Ayvalı Barajı, Kahramanmaraşlınızın 2020 yılına kadar olan içme, 
kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını temin edecek; aynca, Kahramanmaraş Merkez ilçe sınırlan 
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içindeki ovada toplam, 24 700 metrelik kanal boyuyla 1 680 hektar alanın sulanmasını da sağlaya
caktır. 

Diğer yönden, Erkenez Çayı taşkın tesislerinin daha işler hale gelmesini de temin edecektir. 
Aynı zamanda da, erozyon hareketini büyük ölçüde önleyecektir. 

Taşkın koruma alanı 500 hektar olup, toplam ıslah boyu ise 1 623 metredir. Bugünkü koşul
lardaki tarımsal gelir, gelişme süresi sonunda beşe katlanacaktır. 

Şehir, halihazırda, kentin yukarı katlarında bulunan pınarlar ile ovada açılmış derin kuyular
dan beslenmektedir. Bugün, Kahramanmaraş'ta, su kuyuları ve terfiler için, ayda 200 milyon Türk 
Lirası elektrik parası verilmektedir. Şehre toplam 18 kuyudan, üç dört kademeli terfiyle su verili
yor. Bu konuda çalışan toplam personel sayısı ise, 50 kişidir. 

Şehrin trafoları, şehir tesisatı yetersiz olduğundan, sık sık elektrik kesintisi olmaktadır. 
Baraj, üç dört senede kendisini amorti edecektir. 

Her sene su seviyesi biraz daha düştüğü için, su sıkıntısı artmaktadır. Malum olduğu gibi, 100 
bin nüfusu geçen belediyelerin su ihtiyacını, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü karşılar. 

Kahramanmaraş'ın içme suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajının ihalesi yapılamamıştır. 
Barajın kısa zamanda bitirilmesi, Kahramanmaraşlılar olarak en büyük beklentimiz ve temenni
mizdir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorun. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Sayın Dikici, teşekkür ediyorum efendim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
8. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile Kale 

altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksun-Elbistan Karayolu asfalt yapı

mına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 
11. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, "Sözlü Sorular" bölümünün 8, 9 ve 11 inci sıralarında 

bulunan Sayın Dikici'ye ait sorular, içtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir, 

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

BAŞKAN —Yine, "Sözlü Sorular" bölümünün 10 uncu sırasında bulunan ve Sayın Yusuf 
Pamuk'a ait olan soru, içtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

12.—Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 yılları bilan
çolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 12 nci sırada, Sayın ismet Attila'nın, Sayın Devlet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Attila?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. . 
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Daha önce de ertelenmiş olduğu için, içtüzüğün 97 nci maddesine göre, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sayın İsmet Attila'nın, Sayın Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Attila?.. Hazır değil. 

Sayın Bakan?.. Hazır. 

Yine, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre, bu soru da düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Sayın Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Göktaş?.. Hazır değil. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. • 

Bu soru, önerge sahibi daha önce de hazır bulunmadığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine 
göre düşmüştür. " 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince Nüfus ve 
Vatandaşlık Müdürlüğü için i stenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin sorusu, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 16 nci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nın, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Dağcı?.. Hazır değil. . 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 

Bu soru, önerge sahibi daha önce de hazır bulunmadığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine 
göre düşmüştür. 

17. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan ve Yemli-
ha barajları ile Tacin projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/203) ' 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nın, Sayın Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dağcı?.. Hazır değil. 

Cevap verecek Sayın Bakdn?.. Hazır. 

Bu soru da önerge sahibi daha önce de hazır bulunmadığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine 
göre düşmüştür. 
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18. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın Kayseri İline doğalgazın ne zaman ve nasıl 
getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nın, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dağcı?.. Hazır değil. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 

Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail' Sancak'ın, Sayın Adalet 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sancak?.. Hazır. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır değil. 

Soru ertelenmiştir. 

20. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu binası, 
Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı (6/208) " 

BAŞKAN •— 20 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Sancak'ın, Sayın İçişleri Baka
nından sorusu vardır. • • 

Sayın Sancak?.. Hazır. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 

Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

İsmail Sancak 

İstanbul 

Soru: ı 
a) Kâğıthane Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Millî Savunma Bakanlığından 

devredilen, Levazım ve Maliye Okulu binasının bir kısmı kaymakamlık olarak düşünülmüştü; bu 
konuda herhangi bir çalışmanız mevcut mudur? 

b) Ayrıca, Sayın Dalan'ın, ANAP döneminde başlattığı, herkesin bildiği Haliç Projesinin 
devamı olan Kâğıthane Deresinin ıslahı ve Sadabat projesinin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Bele
diyesi ve Bakanlığınızca devam edecek midir? 

c) Şu anda, Sadabat döneminden tek eser olarak kalan Caminin restoresini düşünüypr musu
nuz? • 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan, buyurun efen
dim. 
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DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan
bul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu Binası, Kâğıthane Deresi
nin ıslahı ve Sadabat projesine ilişkin sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bulunur 
yorum. 

istanbul ili Kâğıthane ilçesi Topağaçlar mevkiinde kâin, 42 pafta, 211 480 metrekare yüzöl-
çümündeki 85 nolu parselin, sur ile Sadabat Camii arasında kalan ve üzerinde barakaların bulundu
ğu bölümü, İstanbul Defterdarlığı, hizmetlerinde kullanılmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na; üzerinde eski İstihkâm Okulu Binasının bulunduğu bölümü ise, adliye binası olarak kullanıl
mak üzere Adalet Bakanlığına tahsis edilmiş olup; Levazım ve Maliye Okulu Binasımn bir kısmı
nın kaymakamlık olarak kullanılması konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Halic'e birleşerek akan Alibeyköy ile Kâğıthane Derelerinin, kavşaktan membaya doğru kıs
mının ıslah işleri 1974 yılında tamamlanarak, 1 700 metre uzunluğunda kagir duvar inşa edilmiş
tir. 

Ayrıca, 1985 yılında başlanılan, 5 175 metre uzunluğundaki pipeline'lı ıslah faaliyetleri ise, 
bütçe imkânları ölçüsünde sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, Kâğıthane Belediyesince Hasbahçe içinden geçmekte olan derenin ıslahı için, 
Topağaçlar mevkiinde bulunan 42 pafta; 61, 62, 63,70, 85, 86 ve 109 parsellerde ıslah çalışmalan 
yapılmak üzere izin istenildiği, İstanbul Valiliğince de istenilen iznin verildiği ve dereyle ilgili 
ıslah çalışmalarının İSKİ tarafından yürütüldüğü anlaşılmıştır. 

Sadabat döneminden kalan Hasbahçe içindeki caminin hududunda bulunan derenin, cami 
tarafındaki ıslah çalışmalan tamamlandığından, caminin jestoresiyle ilgili bir engel kalmamış 
olup, restore faaliyetlerinin, ilgili kuruluşlar tarafından en kısa zamanda başlatılması için gerekli 
çaba gösterilecektir. 

Saygıyla arz ederim. x 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 
Söz istiyor musunuz Sayın Sancak? 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN —- Buyurun Sayın Sancak. ' 
İSMAİL SANCAK (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlanm; Değerli 

Bakanımıza, açıklamalanndan dolayı çok teşekkür ediyorum; ancak, Kâğıthane ve Sadabat proje
leriyle ilgili olarak söyledikleri, yazıldığı gibi değildir. 

Ayrıca, geçmişte Levazım Yüksekokulu hizmet binası olarak kullanılan yer, şu anda metruk 
bir şekilde olup, adliye binası olarak kullanılması düşünülen bina da -camı, çerçevesi, kapısı ve 
hiçbir şeyi kalmamış- tamnmayacak bir şekildedir. Yani, kâğıt üzerinde çok güzel; ama yerinde 
inceleme yapmış olsalar daha iyi olurdu. 

Belki Kâğıthane'de askerliğini yapmış olan milletvekili arkadaşlanmız da vardır aramızda; 
ama, o tümen binasını görseler, tanımalan mümkün olmazdı. Askeriye devrettikten sonra tamamen 
yıkılmış ve metruk bir hale gelmiştir. 

özellikle Şişli Adliyesi, şu anda, bir tanesi "Matild Manokyan" denilen vatandaşımıza ait iki 
binada hizmet görmektedir ye verilen kira parasına da -bu milletin hakkı olduğu için- yazık diyo
ruz. 
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Orada var olan büyük bir binanın değerlendirilerek, özellikle Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş adli
yelerinin o binada toplanması düşüncesi eskiden beri vardı; nitekim bu, bir türlü gerçekleşemedi.' 

Ayrıca, yine Sayın Dalan, yani ANAP zamanında başlamış olan projelerden olan Sadabat pro
jesi, sadece dere ıslahı değil, komple bir projeydi. ANAP döneminde başlayan bu projenin devam 
etmesini çok arzu ediyorduk, devletin devamlılığı esastır diyorduk; ama, devletin devamlılığını 
maalesef göremedik; çünkü, Sayın Nurettin Sözen, Belediye Başkanı olduktan sonra, özellikle 
belediye hizmetleri yönünden devam ettirmesi gereken hiçbir hizmeti devam ettirmemiştir; bunu 
hepimiz, aşikâr şekilde, Kâğıthane'de de görmekteyiz. 

Sayın Bakanım, belki yerinde gördünüz, görmediniz veyahut da bu konuda bir rapor geldi; 
ancak, vermiş olduğunuz izahatlar bana göre yeterli değildir. Şu anda, tümen binası dediğimiz 
bina, hiçbir şekilde kullanılır halde değildir. 

Tekrar bakılmak suretiyle, Kâğıthane'nin isteklerini yerine getireceğinize inanıyor; hepinize 
saygılar sunuyorum. ' 

BAŞKAN — Sayın Sancak teşekkür ediyorum. 
21. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hakkındaki iddiala

ra ilişkin Bagbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın

dan sözlü soru önergesi (6/215) • ' . . , 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, "Sözlü sorular" bölümünün 21 ve 22 nci sıralarındaki, 

Sayın Orhon'a ait sorular, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesi mucibi ertelenmiştir. 
23. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna akti" ile 

çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in, Sayın 

Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Şendiller hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
24. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Er tekin'in, Kütahya-Simav, Afyon, Eskişehir ve Balıkesir 

karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Kahra
man 'in cevabı (6/220) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in, Sayın 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin hazır mı? Sayın Ertekin hazır. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık ve İskân Bakam Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

_ 4 2 — 



T.B.M.M. B : 63 3.2.1993 O : 1 

Soru: 1. Kütahya-Simav yolu (Ayvalı Rampalarının) 1992 yılında bitmesi ve Abideye kadar 
olan kısmın devam etmesi mümkün müdür? 

Soru: 2. Kütahya çevre yolunun Kütahya-Afyon güzergâhı için bütçeden ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? •* 

Soru : 3. Kütahya-Eskişehir karayolunun 43 üncü kirişinde başlamış bulunan 4 km'lik yolun 
1992 yıhnda bitirilerek trafiğe açılması düşünülmekte midir? 

Soru : 4. E-5 Karayoluna büyük rahatlık sağlayacak olan ve Avrupa'yı Türkiye'nin güneyine 
bağlayacak olan karayolunun Balıkesir-Kütahya arasının bir an önce yapılması için çalışmalar var • 
mıdır? 

BAŞKAN— Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman, buyu
run. 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz 
aldım. , ' 

32 kilometre uzunluğundaki Kütahya-Simav-Derbent ve Simav-Gediz varyantı yolunun 10 
kilometrelik Ayvalı rampalarının toprak ve alt temel işleri bitirilmiştir. 1992 yılı ödeneği olan 1 
milyar Türk lirasıyla, üst malzemesinin temini ve rampaların asfaltı yapılarak, yol, trafiğe açılmış
tır. 

Bunun dışında, Kütahya-Simav yolunun Örencik aynmı, Kütahya-Afyon ayrımı kesiminde 8 
kilometrelik astarlı satıh kaplama onarımı, 11 kilometrelik astarsız satıh kaplama onarımı yapıl
mıştır. 

Ayrıca, Kütahya-Afyon aynmı Gediz-Simav yolunun etüt ve aplikasyon işleri geçen yıl biti
rilmiştir; proje çalışmalan devam etmekte olup, yıl sonu itibariyle bitirilecektir. 

1990 yılında ihalesi yapılan 67 km uzunluğundaki Kütahya-Tavşanh (Kütahya geçişi dahil) 
yolu için, bugüne kadar 13,4 milyar Türk Lirası harcanmıştır. 1992 yılında da 13,5 milyar Türk 
Lirası ödenek aynlmış olup, çalışmalar sürdürülmektedir. îşin 1995 yılında bitirilmesi planlanmak
tadır. 

Kütahya-Eskişehir yolunun 43 üncü kilometresinde bulunan Kümbet varyantının yapımı için, ^ 
1991 yılında 1 milyar 50 milyon Türk Lirası harcanmış; ancak, iş tamamlanamamıştır. Konu, 1992 
yılında "Tırmanma Şeritleri Projesine" alınarak, Kümbet varyantıyla Eskişehir aynmı kavşak 
düzenlemesi yapılmış ve 6 kilometresi de asfaltlanmıştır. 

Kütahya-Balıkesir bağlantısının il sınırlan içinde kalan bölümü, Kütahya-Tavşanh yolu hariç, 
; 1992 yılı yatınm programında yer almadığı gibi, finansman imkânlarının kısıtlılığı nedeniyle, 

sadece devam eden projelere kaynak ayrılabilmektedir. 
Etüt ve proje çalışmalan bitirilen bu yolun yapımn bütçe imkânlanna göre, bu yılki yatınm 

programlannda ele alınacaktır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Ertekin?.. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Evet, tatmin oldunuz... 
Ben de teşekkür ediyorum. 
25. — Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin 'in, Kütahya 'da kurulması vaatedilen Dumlu-

pınar Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 
26. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın toplantısında 

yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 
BAŞKAN— Değerli milletvekilleri, "Sözlü Sorular" bölümünün 25 ve 26 ncr sıralarında 

bulunan Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in soruları, kendilerinin daha önce bir sorusu cevaplandırıldı-
ğı için, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

27. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, Nevşehir-Niğde yörelerinde yetiştirilen pata
tes ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Sayın Elkatmış'ın, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu 
vardır. , 

Sayın Elkatmış hazır mı? Sayın soru sahibi hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
28. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Acıgöl ilçesi Çullar Köyü vatan

daşlarının sağlık sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı (6/224) 
BAŞKAN — 28 inci sırada, Sayın Elkatmış'ın, Sayın Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Elkatmış hazır mı? Hazır. 
Sayın Sağlık Bakanımız?. Hazır. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını talep etmekte

yim. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Nevşehir ili Acıgöl ilçesi Çullar Köyündeki insanların, belki de tamamı, daha gençlik yılla
rında, belli bir yaşa gelince hastalanarak sakat kalmaktadırlar. Bu husus televizyon programlanna 
da, konu olarak bütün milletimize de duyurulmuştur. 

Sorular: ' . . , . ' 
1. Sağlık Bakanlığının, bü köyde hastalığın nedenleri, boyutları vesaire hakkında herhangi bir 

ciddî çalışması var mıdır? Şayet böyle bir çalışma yapıldıysa, netice ne olmuştur? Yoksa, böyle bir 
çalışma yapılacak mıdır? 

2. Bu köyümüz ekonomik yönden fakjr olduğu gibi, insanlarının ekserisi de sakat olduğun
dan, tedavi olacak güçte de değildirler. Bu nedenle, hastaların tedavisi için özel bir imkân tanınma
sı gerekir. Bakanlığın böyle bir düşüncesi var mı? 

3. İnsanların ve gelecek nesillerin sakat kalmamaları için ne tedbirler düşünülmektedir? 
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BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletve

killeri; Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış tarafından, "Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Çullar 
Köyündeki insanların, belki de tamamı, daha gençlik yıllarında hastalanarak sakat kalmaktadır. Bu 
husus, televizyon programlarına konu olarak bütün milletimize duyurulmuştur" denilerek, "Sağlık 
Bakanlığınca bu köyde hastalığın nedenleri ve boyutları hakkında bir çalışma olup olmadığı; yok
sa, böyle bir çalışmanın ileride mi yapılacağı", birinci soru olarak sorulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nevşehir 
İli Acıgöl İlçesi Çullar Köyü sakinlerinin bir kısmında görülen hastalığı tanımlamak amacıyla, 
1979 yılından beri müşterek çalışmalar sürdürmektedirler. En son olarak da, 1992 yılı içerisinde, 
Nevşehir Sağlık Müdürlüğünce mahallinde yapılan ve uzmanların da katıldığı bu incelemede, bir' 
durum araştırma ve tespit raporu düzenlenmiştir. 

Araştırmalar sonucu sözü edilen hastalığın, "Progressif muscular dystrophie" olduğu tespit 
edilmiştir. Bu konunun mufassal raporu var, rapora girmek istemiyorum, ayrıntısıyla. 

Hastalık, kalıtsal bir adale hastalığıdır. Maalesef kesin bir tedavisi yoktur; ancak, genetik bir 
hastalık grubu olduğu için, koruyucu tedbir olarak, akraba evliliklerinin sakıncalı olduğu, mahallî 
sağlık teşkilatı görevlileriyle, din adamları ve öğretmenler tarafından, köy sakinlerine periyodik 
olarak anlatılmaktadır. 

Köy halkında, tarama şeklinde ve genel olarak elektromiyografi ve kan biyopsisi yapılması 
planlanmış olup, uygulamaya bu yıl başlanacaktır. ı 

Köyde yapılan, hastalıkla ilgili araştırmalara göre, takriben yüz senelik bir zaman dilimi içe
ren 6 jenerasyonda, toplam 52 vaka tespit edilmiş olup, yine yüz senelik zaman dilimi içinde, köy
den ayrılanlar arasında, 18 kişinin daha hastalıklı oldukları tahmin edilmektedir. 

Ayrıca, 35 kişi de hastalık yönünden rçsk grubu olarak kabul edilmiştir. 
Halen köyde 338 kişi yaşamaktadır. Bunların içinde 11 hasta mevcuttur. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Mehmet Elkatmış, "Bu köyümüz ekonomik yön

den fakir olduğu gibi, insanların ekserisi sakat olduğundan, tedavi olacak güçte de değildirler. Bu 
nedenle, hastaların tedavisi için özel bir imkân tanınması gerekir. Bakanlığın böyle bir düşüncesi 
var mı?" diye sormaktadır. 

Tabiî ki, bunlar ekonomik yönden güçsüz oldukları için, kendilerine, muhtarlıklar yoluyla 
ilçeye müracaat ederek yeşil kart almaları önerilmiştir. Yani, Kaymakamlık tarafından yeşil kart 
verilmesi halinde, tedavileri zaten otomatikman ücretsiz olarak yapılacaktır. 

Tedaviden ziyade, tabiî, buradaki yaklaşım, zaman zaman hastayı muayene etmek, hastalığın 
ilerleme derecesini tespit etmek şeklinde olacaktır. Ancak, burada önemli olan, akraba evlilikleri
nin önlenmesi için halkın bilgilenmesi, ki, bu konuda -zaten küçük de bir köydür- daha ziyade din 
adamlarıyla bu bilginin vatandaşlara aktarılması çalışması yapılmaktadır. 

1985 yılında, Sağlık Bakanlığı tarafından, sakatların kullanılması için, bu vatandaşlarımıza 
hasta arabası verilmiştir. 

Şimdi yeni talimat verdim, sakatlığı dolayısıyla yürüme güçlüğü çeken veyahut köyünde 
hareket etme imkânına sahip olamayanlara, gereken -onlara yardımcı olacak- araç gereç de temin 
edilecektir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan; bu tedavi edici ve rehabilitasyon hiz
metlerinin dışında olarak. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kanun işe yarıyor değil mi? Ne güzel işliyor 
Sayın Bakanım. Arkadaşlar çok tenkit etmişti... Allah büyüktür, ne güzel işliyor... 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Kanun, tabiî, sakatların bile işine 
yarıyor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Tabiî, siz de kullanın. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Gerçekten çok yarıyor. 
Yani, yavaş yavaş oturmaya başladı. , 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Bakan, bu yeşil kartı yırtan o kadar çok insan 

var ki... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Doğru (!..) 
BAŞKAN —- Sayın Bakan, siz sözlü som önergesine cevap verin efendim... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Arkadaşlarımın söyledikleri sözleri, 

değer taşıyor düşüncesiyle cevaplamak istiyorum. Onlar milletvekili arkadaşlarım çünkü... 
BAŞKAN — Efendim, değer taşırlar da, siz cevaplamayın. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Şimdi, diğer soruya geliyorum: 
"İnsanların ve gelecek nesillerin sakat kalmamaları için ne tedbirlerin düşünüldüğü?" 
Biraz evvel söylediğim gibi -köyde birçok kimse birbiriyle akraba olduğu için- akraba evlilik

lerinin devam etmesi, risk gruplanyla akraba evliliğinin olması, tabiî, hastalığın devamına imkân 
verecek durumdadır. * 

Şimdi, bizim yapacağımız, 1992 yılında başladığımız, yaygın olarak, 338 kişide, elektromi-
yografi ve biopsi çalışmasıyla, kesinkes, rakamsal olarak, birbirleriyle evlenmesi halinde kimlerde 
hastalığın ortaya çıkabileceğini ismen ortaya koyacağız, kayda geçireceğiz. Bunu yaptığımız tak
dirde, köydeki kişilerden kimlerin birbirleriyle böyle bir evlilik ilişkisi içine girmemesi gerektiğini 
ortaya çıkarmış olacağız. Bunu, tabiî, hem bilim adamları olarak anlatacağız bölge insanlarına, 
hem de din adamlarımız kanalıyla uygun bir şekilde anlatacağız, Bunun bize yararları olacaktır. 

Yukarıda belirtildiği üzere, hastalığın kesin bir tedavisi bulunmadığından, çalışmalar, korun
ma tedbirleri üzerine yoğunlaştırılmaktadır. 

Bununla birlikte, bugünkü tıp ilminin ulaştığı nokta ve sağladığı imkânlar ölçüsünde, hastalı
ğa yakalanmış kişilere tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilmeye devam edilecektir. 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Elkatmış, söz istiyor musunuz efendim? 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlarım. 
Öncelikle Sayın Bakana, verdiği bilgilerden dolayı teşekkürlerimi sunarım. 
Gerçekten bu köyde büyük bir dram yaşanmaktadır. Nitekim, televizyon programlarına da 

konu olmuş, televizyonda sırf bu konu için özel bir program da yapılmıştır. Sayın Bakanımızın da 
izlediğini tahmin ediyorum. - • ' -
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Köyde yaşayan 330 kişiden büyük çoğunluğunda bu hastalık vardır ve bu kişiler, kendi kader
lerine terk edilmiş bir durumdadırlar. Üstelik, bir de tedirginlik vardır; çünkü, birçok heyet gelip 
gidiyor ve bu durum yıllardır devam ediyor... 

Köyün adı da çıktığı için, bütün çevreyle irtibatı kesilmiş durumdadır; ne kimse onlardan alış
veriş ediyor ne yemeklerini yiyor ne de kendileriyle ilgileniyorlar. Bu da onlan, psikolojik olarak 
daha büyük bir rahatsızlığa itiyor. O bakımdan, bu konunun müstacelen halledilmesi gerekir kana
atindeyim, 

Nitekim, başka köylerde de, Tuz Köyünde ve Karain'de de bu oldu; Sayın Bakanımızın bilgisi 
vardır zannediyorum. Buralara da defalarca heyetler gidip geldi; "köyü kaldıracağız, kalkıyordu, 
kaldırılıyordu" gibi birtakım çalışmalar içerisine girildi ve maalesef, yıllardır böyle bırakıldı. 

İnsanlar sakat oldukları için, psikolojik bir baskı altında oldukları için, sakatlıklarından dola
yı, gidip gelmelerden dolayı bir tedirginlik içerisindedirler. Maddî durumları da iyi değildir, fakir
dirler. Bunlara acilen maddî yardım da yapılması gerekiyor. 

Her ne kadar, Sayın Bakanımız "yeşil kart verilecek, yeşil kartla tedavileri yapılacak" dediler
se de, yeşil karta Türkiye'de artık kimsenin güveni yoktur. Biz bu işin yeşil kartla halledileceğine 
de inanmıyoruz. Eğer iş bu yeşil karta kaldıysa, Allah'a kaldı demektir. Biz yeşil kartı filan bıraka^ 
hm da, bu köyümüzde ne yapılacaksa, acilen, bir an evvel bunları yapalım. 

Sayın Bakanımız birtakım çatışmalardan ve bir de rapordan bahsetti. Eğer mümkünse, kendi
lerinden, bu rapordan bir suret rica ediyorum. Bu konudaki çalışmaların bir an evvel başlatılmasını 
ve bunlara maddî katkılar ve iş imkânları sağlanmasını diliyor ve temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) '. 
BAŞKAN — Sayın Elkatmış, teşekkür ediyorum. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Değerli milletvekilleri, sözlü sorulara saat 17.00'de başlamıştık, şimdi 18.00; bir saatlik süre

mizi kullandık. ' 
Şimdi, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
Önce yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 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 Hizmetlerinin 
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. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci 
Ek) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili komisyonlar 
raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

— 41 — 



T.B.M.M. B : 6 3 3 . 2 . 1 9 9 3 0 : 1 

Sayın Komisyon?.. Yok. 

Sayın Hükümet?.. Yok. ' . 

Ertelenmiştir. ı 

2. — Bütçe Kanununda Yere Alan Bazı Hükümlerin îlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN — Gündemin 16 ncı sırasında bulunan^ Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hüküm
lerin ilgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 

Sayın Hükümet?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Bu bölümün 17 nci sırasındaki Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. , 
Sayın Hükümet?., Yok. 
Ertelenmiştir. 
4.— İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (1) 
BAŞKAN — Bu bölümün 9 uncu sırasındaki insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevle

ri Hakkında Kanun Tasarısı ye Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlannm müzakereleri
ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. - . " ' , ' 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Değerli milletvekilleri, bundan önceki birleşimlerde, müzakereye konu tasarının 1 inci mad

desi kabul edilmişti. ' 
Şimdi, 2 nci maddeyi okutuyorum: 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Oylamaya geçeceğimiz zaman hatırlatın efendim. 
2 nci maddeyi okutuyorum: . 
Görev 
MADDE 2. — insan Hakları Bakanlığının görevleri şunlardır: , 
insan hakları konusunda; 
a) Türkiye'de kurumsallaşmayı sağlamak, 
b) Uluslararası gelişmeleri izleyip değerlendirmek, çalışmalara katılmak, raporlar hazırlamak, 

bilimsel çalışmaları özendirmek ve desteklemek, , 

(1) 139 S. Sayılı Basmayan 21.1.1993 tarihli 58 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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c) îç hukukumuzun uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi için çalışmalar yapmak, 
d) Toplum bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için her aşama ve düzeydeki eğitim 

ve öğretimin yeterli hale getirilmesine yönelik öneriler hazırlamak, 
e) Faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak, 
f) Kamu kurum ve kuruluşlan ile gönüllü kuruluşlar arasında, çalışmalarda koordinasyonu 

sağlamak, 
g) Mevzuatı iyileştirmeye yönelik yasal ve idarî düzenleme önerileri hazırlamak. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, madde üzerinde, grup adına söz talebi var mı? 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan ve ANAP Grubu adına Sayın Sungurlu, söz 

istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan; süreniz 10 dakikadır efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 

görüşülmekte olan İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansıyla 
ilgili olarak, Refah Partisi adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kanun, insan haklannın Türkiye'de düzenlenmesini hayata geçirmek 
için, uygulamaya koymak için hazırlanmıştır ve biz 2 nci maddesini müzakere ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 2 nci maddede, kanunun Bakanlığa yüklediği görevler, amaçlar sayılmış; 
ancak, ben, bu maddeyle ilgili görüşlerime geçmeden önce, kanunun tamamı üzerinde, gerekçesiy
le ilgili, Bakanlık tarafından, Hükümet tarafından ortaya konulan birkaç cümleyi dikkatinize arz 
etmek istiyorum. 

Bize dağıtılan metnin ikinci sayfasında şu cümle var: "öte yandan, uygulamada karşılaşılan 
insan haklan ihlalleri ve bunlann yarattığı ulusal ve uluslararası düzeydeki tartışmalar..." Yine bir 
diğer paragrafta, "Ülke ve dünya kamuoyundan gelen bu yoğun baskı ve istekler..." 

Şimdi, bu cümleler ve gerekçede diğer bazı paragraflara da serpiştirilmiş olan bu ifadeler, bu 
kanunun -maalesefüzülerek ifade ediyorum- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlanmn insan haklan
nın teminat altına alınması ve korunması istikametinde bir gayretle hazırlanmaktan daha çok, Tür
kiye'de, bilhassa güneydoğu meselemizle ilgili olarak, üzerimize konulan uluslararası baskılan, 
kısmen de olsa, karşılamak için getirildiğini ortaya koymaktadır; kanaatim budur ve bu da beni 
fevkalade üzmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle, yani bütünüyle bir 
kardeş topluluğudur. Bizim ülkemizde eğer insan haklan ihlalleri varsa, bunu, bugüne kadar, geç
miş hükümetlerin de, bugünkü Hükümetin de bu noktayı nazardan getirmesi ve halletmesi gerekir
di. Bilhassa gerekçede bunlann zikredilmiş olması, âdeta, üzerimizde bir baskı olduğunun açıkça 
ifadesidir. 

Mehterem'arkadaşlar, Türkiye, bu tip baskılarla ilk defa karşılaşmamaktadır. Açın bakın Tan
zimat Fermanına; Tanzimat Fermam, aym baskılar altında 1839 da çıkanlmıştır. O zaman da 
Osmanlı Devleti ve milletimiz üzerindeki "Osmanlı Devletinde insan haklanna saygı gösterilme
mekte, hukuka saygı gösterilmemekte ve bilhassa gayrimüslim azınlıklann haklanna saygı göste
rilmemekte" şeklindeki baskılar neticesinde, 3 Kasım 1839 tarihinde Tanzimat Fermanı çıkanlmış-
t ı . ' . • ; . ' • . 
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Yine ardından, Islahat Fermanı, 18 Şubat 1856 da, aynı istikametteki baskılar neticesinde • 
çıkarılmıştı. Islahat Fermanı da, Tanzimat Fermanında olduğu gibi, ingiliz, Fransız ve Rus Büyü
kelçilerinin Babıali de Hükümet üyeleriyle beraber yaptıkları çalışmalar neticesinde çıkarılmıştı. 

Bunları, tarihî birer gerçek olarak sizlerin dikkatine arz etmek istiyorum. 

Bir süre sonra, 1876 da, Doğu Avrupa'daki Osmanlı topraklan üzerinde yaşayan Sırplan, Bul
garları, Romenleri ve gayrimüslim birtakım azınhklan Osmanlı Devletine karşı bağımsız birer 
devlet haline getirmeyi hedef alan Batılılar -o devrin düvel-i muazzaması- yine bu istikamette bas
kılar yapmışlar ve Doğu Rumeli ıslahatı için, bugün Türkiye'nin bazı bölgeleri için Avrupa Konse
yinde, Avrupa Topluluğunda ve Amerika Parlaentosunda ileri sürdükleri aynı gerekçelerle baskılar 
yapmışlardır. Nihayet, o zamanki Hükümet de, o sırada Doğu Rumeli ıslahatıyla ilgili olarak top
lanmış olan Tersane Konferansını dağıtmak ve Osmanlı Devletinin içişlerine müdahaleyi engelle
mek için, derhal Teşkilatı Esasiye Kanununu çıkarmış ve Birinci Meşrutiyeti hemen ilan etmiştir. -
Saffet Paşa, o dönemin Dışişleri Bakanı idi- ama, maalesef bu da netice vermemiştir ve yine 
Osmanlı Devleti parçalanmaya devam etmiştir. 

İkinci Meşrutiyete geldiğimizde: 1908'de, Rus Çan ve ingiltere Kralı, Reval mülakatıyla, 
Osmanlı topraklan üzerinde yeni taksimat plânlannı görüşürken, o zamanki ittihat ve Terakki rica
li, bunu, mevcut Osmanlı yönetimi üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanarak, derhal, Doğu 
Rumeli'de (Balkanlar'da) ikinci Meşrutiyetin ilanına müncer olan siyasî hareketleri başlatmış ve 
sonuçta İkinci Meşrutiyet ilan edilmişti. 

Bunlan niçin arz ediyorum?.. Yani, Batılılann istedikleri bu ıslahatlar bu teklifler ve yaptıkla- ' 
n bu baskılar maalesef, bugüne kadar, Türkiye'nin hayrına bir netice vermemiştir ve Osmanlı Dev
leti parçalanmıştır. Şimdi ise Batılılann hedefi, Türkiye'yi de parçalamaktır. 

Sayın Başbakanın, geçenlerde, bir gazetenin değerli köşe yazanna ifade ettiği gibi, Rumlar, 
Ermeniler ve Yahudiler, Batılılann Ortadoğu'daki ön karakollandır. Batılılar, bunlara yeni karakol
lar ilave etmek ve islam dünyasını parçalamak istemektedirler; Irak'ı parçaladıklan gibi, Türkiye'yi 
de parçalamak istemektedirler. 

Bunlan şunun için söylüyorum: Türkiye'de insan haklarının teminat altına alınması bir zaru
rettir; ancak, bunu bu kanun sağlar mı? Şimdi geliyorum kanuna: 

Hükümetin getirdiği tasannın 2 nci maddesinde bir (h) fıkrası var. Bu fıkrada, "insan haklan-
nın ihal edilip edilmediğinin araştınlması ve incelenmesini engelleyen, istenen bilgi ve belgeleri 
zamanında vermeyenler ile, belirlenen insan haklan ihlali sorumlusu kişiler hakkında yasal işlem-
yapılması için gereğini yapmak" denilerek, bu görev Bakanlığa yüklenmiş; ancak, Komisyonda bu 
çıkanlmış. 

Değerli Bakanımıza, geçen oturumda arz etmiştim, bu fıkrayı tekrar bu maddeye ilave ede
lim, diye. Kendileri, bana, bu fıkranın, 28 inci maddenin (d) fıkrası olarak getirildiğini ifade etmiş
lerdi. 

28 inci maddenin (d) fıkrasına baktığımızda şunu görüyoruz. Kaldınlan fıkra "gereğini yap
mak" diye, görev yüklüyordu. Bakanlığa; burada, insan Haklan Yüksek Kurulunun görevleri 
meyamndaki -insan hakları ihlalleriyle ilgili demin arz ettiğim fıkrayı okumuyorum, buraya aynen 
konulmuş- bu fıkranın sonunda "karar alrnak" deniliyor. Peki, karar aldığı zaman ne olacak?.. 

Yine, kanunun 30 uncu maddesinde, "Kurulun aldığı kararlar, Bakan tarafından Bakanlar 
Kuruluna sunulur" deniliyor. Yani, insan haklanyla ilgili ihlaller varsa, insan haklanyla ilgili tah-
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kikat ve bilgi toplama engelleniyorsa, bu yüksek kurul buna karar verecek; bu yüksek kurulun ver
diği karar, Bakan tarafından Bakanlar Kuruluna götürülecek. 

Şimdi ben size soruyorum: İnsan haklarım ihlal eden kimdir, sokaktaki vatandaş mıdır? 
Sokaktaki vatandaş insan haklarını ihlal ederse, derhal, polis, savcı, onu çeker, gereğini yerine 
getirir. Bizim burada müzakere ettiğimiz kanunun hedefi, idarenin, insan haklan ihlalini önlemek
tir; idare tarafından, vatandaşın insan haklannın gasbedilmesini önlemektir. 

Çok muhterem ilim adamı ve anayasa hukuku hocamız merhum Ali Fuat Başgil, kitabında 
şöyle der: "Ey vatandaş, senin hakkın, idare adamının ökçe çamuru değildir; buna istediği gibi 
basamaz." 

Bunu kim teminat altına alacak, kim denetleyecek?.. Bu Bakanlık denetleyecek. Peki, bu 
Bakanlığın, İnsan Haklan Yüksek Kurulunun aldığı kararlan kim icra edecek? Bu, Bakanlar Kuru
luna götürülmektedir. Onun için, biz bu maddeye ilişkin bir önerge verdik; kurulun karar alması 
değil de, Bakanlığın icraî görevleri arasına bunun da dahil edilmesi için... 

Tasannın kanunlaşmasını arzu ediyoruz, destekliyoruz; yani, bu meselenin Türkiye'de düzene 
kavuşmasını istiyoruz; ama, kanunun da bunu getireceğine maalesef inanamadığımızı burada ifade 
edeyim. İnşallah, değerli Bakan ve onun kuracağı teşkilat ve çalışmalar bizi tekzip eder. Fakat, 
tasannın tedvin edilişinde de, bütünlüğü içinde de bunlan göremiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, İnsan Haklan Yüksek Kuruluyla ilgili 28 inci maddenin (a) fıkrası, 
resen müracaatlarda, yani vatandaşın müracaatı halinde, bu hususun yüksek kurul tarafından tah
kik edilebilmesini 34 üncü maddeye havale ediyor, 34 üncü madde ise "idarî ve adlî başvuru yolla-
nmn tüketilmiş olması halinde" demektir. 

Ben size soruyorum: Garip bir vatandaştır, idarede çahşıyordur veya normal bir vatandaştır, 
idarenin mensubu değildir ve idarenin zulmüne uğramıştır; bütün hukukî yollan neticelendirecek 
malî takati nerede bulacak Türkiye'de, hangi imkânıyla ve hangi görgüyle bulacak? Onun için, bu 
da kanunda bir boşluktur. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun uygulamada başanlı olması için, öncelikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin müessir olarak çalışması gerekir. Biz, 30 bakanlı Hükümetin uygulamadığı insan 
haklanm, 31 inci bakana vereceğiz, buna uygulatacağız!.. Pratikte bunun netice vermesi mümkün 
değildir. Eğer bu Meclis denetim görevini yerine getirirse, bu Meclis idare üzerinde müessir dene
tim yaparsa, Türkiye'de insan hakları uygulanır ve netice alınır. 

Maalesef şunu üzülerek ifade edeyim: 1920'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi, o hengâmede, 
vatanın dörtbir tarafının işgal altında olduğu hengâmede, fevkalade müessir bir Meclis olarak 
çalışmış, icabında Başkumandanı denetlemiş, icabında bakanlan tek tek düşürmüş ve Türkiye'yi, 
bir badireden, bir felaketten Türkiye Cumhuriyetine ulaştırmıştır; ama, biz burada denetim görevi
ni yerine getiremiyoruz! , 

Biraz evvel sözlü soru önergeleri görüşüldü; bir yıl önce gündemden kalkmış olan sorulann 
cevabı bugün veriliyor! 

Gelin, bu Bakanlığı da kuralım; ama, bu Meclisi de çalışır hale getirelim. 

Türkiye'de, maalesef, başbakanlar çıkıyor "Anayasayı bir kere delsek ne olur?" diyebiliyor; 
Türkiye'de, maalesef, başbakanlar çıkıyor, memlekette yapılan kanunsuz işlere karşı, "benim 
vatandaşım ne kadar müteşebbis ve gayretli, kanunları dinlemeden her şeyi kendi hallediyor" 
diyor. İşte, maalesef, idarenin vatandaşa bakışı budur; sanki başımızda padişah ve onun kullan var 
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gibi; idare, vatandaşa bu üslupla bakmaktadır. 

İşte, bu yanlış anlayışı, bu sakin düşünceyi düzeltmek için, mutlaka ve mutlaka Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, yeni içtüzük çalışmalarını da dikkate alarak, müessir bir murakabe yapa
cak hale getirilmesi lazım. 

işte, Amerikan Parlamentosu... Yeni seçilen Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı adayını çağırmış, 
istintak etmiş, kanunlara aykırı davranışları dolayısıyla, onun Adalet Bakanı olmasını önlemiştir. 

işte, bu Meclis böyle çalışırsa, insan hakları da olur, bütün bakanlıklar da müessir, verimli ve 
hukuka uygun şekilde çalışır. 

Ben bu vesileyle düşüncelerimi size arz edeyim dedim. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan teşekkür ediyorum efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Oltan Sungurlu. 

Sayın Sungurlu, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. . 

insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Anayasa Komis
yonunda görüşüldüğünde, muhalefet görüşlerimi bildirmiştim. Muhalfet ederken şu endişem vardı: 
insan hakları gibi bir mevzuda muhalefetimin nasıl karşılanacağını düşündüm; ama gördüm ki, bir
çok milletvekili, orada da, burada da bizim endişelerimize iştirak etti. 

Muhterem milletvekilleri, insan haklarını ihlal eden, bu ihlalleri yapan, genelde devletin ken
disidir, yani icra organıdır. Bu icra organının, tekrar aynı icra organı içerisinde denetlenmesinin 
mümkün olmadığını bütün arkadaşlarımız söyledi. 

Bu itibarla, prensipte, böyle bir bakanlık kurulması doğru değildir. Bunun, bir başka yolla bir 
başka şekilde yapılması lazım geldiği doğrudur; bunun üzerinde fazla durmayacağım. 

Anayasa Komisyonunda da şunu ifade ettim: Eğer illa bir insan Hakları Bakanlığı kurulması 
isteniyorsa, bu Devlet Bakanlığı aynı görevi görebilir. Çünkü, bakınız, burada Bakanlığın görevle
rinde yazılıyor, "Bu Bakanlık, koordinasyon sağlar, özendirir, teşvik eder..." Yani, bunların hiçbi
risi, bakanlığın direkt icra edeceği işler değildir; bir yardımcı bakanlık gibidir. Bütün bu işler için 
ise, bir icra bakanlığının kurulması doğru değildir. Yapacağı işlerin hiçbirisi icra işi değildir, icra 
işi yapmayacak bir bakanlığın bu işleri yapması doğru olmadığı gibi, koordinasyon görevi de, 
bizim hukukumuza göre, Başbakana aittir; yani, bakanlıklar arasında koordinasyon görevi Başba
kanındır. Müşterek sorumluluk, ancak Başbakana aittir ve ancak Başbakan adına hareket eden bir 
bakan, diğer bakanlıklardan, koordinasyon görevi, işbirliği görevi isteyebilir. Eğer illa bir bakanlık 
kurulması gerekiyorsa, işte, Başbakan adına bu görevi yürütmeye yetkili olan bir devlet bakanıyla 
bu işlerin yapılması mümkün olabilir. 

Bütün bakanlar arasında eşit ölçülerde olan bir icra bakanını böyle bir göreve getirmek, bu 
işin yapısına uygun değildir. Biraz önce söylediğim gibi, görevlerine, tadat edilen görevlere bakı
yoruz; bu görevler "öneride bulunmak", "rapor hazırlamak" ve "koordinasyon sağlamak" gibi 
görevlerdir ve bütün bunları yaparken, diğer bakanlıklarla arasında problem çıkacağı da mutlaktır. 

Bu işe, bilhassa başta Adalet Bakanlığı dahil olmak üzere... > 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, bir dakikanızı rica edebilir miyim... 
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Sayın milletvekilleri, burada bir kanun tasarısı üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Rica ediyo
rum... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Madde üzerinde konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, madde, kanundan madudtur. 

Buyurun Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum Sayın 
Bakan. Zaten, maddenin yapısının, bu tasanyla olan çelişkisini anlatıyorum. Tasarının çelişkisini 
maddeyle birlikte değerlendirmek lazım. 

Söylemek istediğim, böyle bir bakanlığın kurulmasının yersiz olduğudur. Biz, bir taraftan 
"devleti küçülteceğiz" derken, "bürokrasiyi küçülteceğiz" derken, böylesine fuzulî icra bakanlıkları 
kurmak suretiyle, diğer bakanlıklarla, mesela bilhassa Adalet Bakanlığıyla ileride büyük çatışmala
ra girebilecek bir bakanlık kuruyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Hem de nasıl! 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bu sözlerimiz üzerine -buna benzer mesele
leri arkadaşlarımız dile getirdiler; onun için çok uzatmıyorum- Anayasa Komisyonunda, SHP Gru
bundan olan milletvekili arkadaşlar ve Doğru Yol Grubundan olan milletvekili arkadaşlar, bizim 
bu görüşlerimize iştirak ettiler ve böyle bir bakanlığın kurulmasının yanlış olduğunu ifade ettiler. 
Sayın Bakanımız Mehmet Kahraman Bey de oradaydılar ve buna karşı kendi müdafaasını hazırla
mak için mehil istediler; bir sonraki oturuma geldik. Bir sonraki oturumda, partilerinin komisyon 
görevlisi arkadaşlarımdan gelenler oldu, "Hükümet Protokolünde İnsan Haklan Bakanlığının kuru
lacağı yolunda hükümler var. Bu itibarla, bunu kurmamız lazım" gibi görüşler ileri sürdüler. 

Tabiî, bir Anayasa Komisyonunda meselenin bu şekilde ele alınması, bizce doğru değildi; 
ama, o günkü müzakerelerde de bir neticeye vanlamadı ve bir alt komisyon kurulması yolunda 
karar verildi. v 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Alt kpmisyonda mutabakat sağlandı. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Biz, "Hükümet Protokolünde eğer bir İnsan 

Hakları Bakanlığı kurulması varsa, bu Devlet Bakanlığını, biz, İnsan Haklan Bakanlığı olarak 
kabul ediyoruz. Bunun için aleyhinizde propaganda yapmayacağız; işte, bütün siyasî parti grupları 
burada. Zaten, 'Devlet Bakanlığı olmaz' dememişsiniz; 'bakanlık" demişsiniz. İşte, bu Devlet 
Bakanlığı da bu görevi yürütecek. Yalnız, bunu bahane etmek suretiyle böyle bir işe girişmeyiniz. 
Sonra bu kadrolann iptali mümkün değil. Devleti küçültelim derken, yeni bir bakanlıkla, bunca 
kadroyla işi büyütmenin, işi hantallaştırmanın gereği yok, netice alınması mümkün değildir. İnsan 
haklarının takibi, devletin bünyesi içinde, icranın içinde, bürokrasinin içinde yürüyecek bir iş 
değildir" dedik ve bu görüşlerimiz, prensipte de kabul edildi. 

Arkadaşlar, alt komisyondan sonra -zannediyorum ki, mahallî seçimler sebebiyle bizim bulu
namadığımız bir celsede- bu tasan Komisyondan geçti, buraya geldi; ama, yanlış olduğunu, o 
komisyondaki üyeler de biliyor, buradaki arkadaşlann birçoğu da biliyor. 

Hükümet protokolünde, Devlet Bakanlığı veya icra bakanlığı diye bir tahdit yoktur. Tek 
mesele, Devlet Bakanlığının gerekli sekreteryasının bulunmayışıdır. Bunun dışında, bu işin hiçbir 
mani hali yoktur. Bu sekreterya bir başka şekilde temin edilebilir. Nitekim, SHP'li arkadaşların 
görüşü de, Doğru Yol'daki arkadaşlann görüşü de -Anayasa Komisyonunda- bu istikamette olmuş
tur. 

ı • •" ' • ' ' . 
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Biz şimdi böylesine bir bakanlık kuracağız, bir hantal teşkilat kuracağız ve bu hantal teşkilat 
da insan haklannı ihlal edecek. Onun ihlali karşısında, ayrıca diğer bütün bakanlıklarla ve insan 
haklarının ihlalinde aslî icraî görev kendisine düşen Adalet Bakanlığıyla büyük bir çatışma halin
de olacaklar. 

Yanlış yapıyoruz. Yanlış yaptığımızı bir daha buradan ifade etmek istedim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, teşekkür ediyorum efendim. 

Grup adına başka söz talebi var ny? Yok. 

HALlL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kişisel söz talebim var. 

BAŞKAN — Efendim, daha önce kayıtlı sayın üyeler var, okuyorum: Sayın Yusuf Bozkurt 
Özal, Sayın Seyfı Şahin, Sayın Selçuk Maruflu ve şimdi de Sayın Ergüder. ' 

Sayın Yusuf Bozkurt Özal?.. Yok. 
ı 

Sayın Seyfı Şahin?.. Burada. 
Buyurun efendim. 

SEYFİ ŞAHlN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insan hakları çok önemli
dir. Biz, Türk Milleti olarak, millî değerlerimiz ve inancımız itibariyle, bütün tarihimiz boyunca, 
insan haklarına, kul hakkı demişiz. 

Kul hakkı, ailenin içinde, komşuluklarda başlamış ve devletle fert arasındaki bütün ilişkileri 
düzenlemiş. Bu sayede, dünyada adaleti binlerce yıl tesis etmişiz. 

Ancak, 20 nci Yüzyıl, Türk Milletinin dünyada zulüm gördüğü; insanî, kültürel ve hukukî her 
türlü haklarının kaybedildiği bir yüzyıldır. 

Bu bakımdan, 2 nci madde kapsamında, sadece milletlerarası sahada insan hakları ihlallerinin 
takip edilebilmesi için bir genel müdürlük kurulması taraftarıyım; bunun için söz aldım. Çünkü, 
komünist rejim dağıldıktan sonra, bugün, Türk dünyâsı bağımsızlığına yeni kavuşmaktadır ve 
Türk dünyası bağımsızlığına kavuşurken de, o devletler içerisinde insan haklan ihlalleri olmakta-
dır. " 

Ayrıca, son zamanlarda dünyanın tek bir devlet tarafından idare edilişi karşısında, Amerika 
veya Avrupa Topluluğundaki süper ülkelerin, insan hakları konusundaki ihlallerinin önüne geçebi
lecek tedbirler alınmalıdır. 

Türk Devletinin de yeni misyonlar kazandığını, insan haklarını takip edecek bir misyonu üze
rinde bulundurduğunu da göz önüne alarak, her türlü insan hakları ihlallerinin önüne geçecek, 
bunları takip edecek, kaydedecek, tescil edecek ve daha sonra da bu hakların hukukî yollarla 
muhafazasını ve korunmasını sağlayacak bir yola gitmeliyiz. Böylece, Türk Devleti, artık, insan 
hakları konusunda -ki, çok önemlidir- büyük bir güç kazanmış olacaktır. 

Aynca, sizlerin de bildiği gibi, milletlerarası ikili anlaşmalarla, özellikle 1986"yılında Alman
ya ile Türkiye arasında bir serbest dolaşım hakkı doğmuştu. Bu itibarla, Almanya'da ve diğer ülke
lerde çalışan işçilerimizin, oralarda seme, seçilme ve insanca yaşama haklarının temini bakımın
dan, kurulacak olan İnsan Haklan Bakanlığının önemli fonksiyonlar icra etmesini istemekteyim. 

Değerli milletvekilleri, insanların mutluluğu, adaletin ve haklann karşılıklı dengesine bağh-
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dır. Bu yüzden dünyanın her ülkesinde Türklere yapılan zulmün kaldınlması, kültürel ve siyasî 
x haklarının da verilmesi konusunda gayret gösterilmesini Meclisten dilemekteyim. 

Bütün bu duygularla, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

Sayın Maruflu?.. Yoklar. 

Sayın Ergüder, buyurun efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; vazıikanun, toplumda 
aksaklıklar meydana geldiği zaman, icra organı marifetiyle, kanun teklifleri ve taşanları hazırlar. 
Mesela ben, cumhuriyetin bir milletvekili olarak, israf bakanlığı kurulmasını isterim. Bu memle
kette israf çok. İnşallah önümüzdeki senelerde benim Partim iktidara gelirse, ilk kuracağımız, israf 
bakanlığıdır. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Onu da biz yapacağız. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bu' bakanlık iş yapar; çünkü, bu memleket müs
rif, bu memleketin bürokratı da müsrif, hatta bakanlan da müsrif. Bir merak, bir merak, sürekli 
sarf etmek... Peki, Hazine ve Maliye ne oluyor?.. 

İşte, şimdi önünüze bir tane geldi. Ne diyor?.. İnsan Haklan,Bakanlığı Teşkilat Kanunu... 

Sayın Bakanım konuşmalanmdan herhangi bir şekilde alınmasın, Sayın Tez de alınmasın;-
anayasa hukukunda bu iki bakana "sandalyesiz bakan" denir. 

Bakanın Türkiye'de ismi değiştirilmiştir. Aslında bakan, başbakanın sekreteridir, "secretery of 
minister"... Mesela, yatırım bakanları vardır, klasik bakanlar vardır. Üstadımın Adalet Bakanlığı 
gibi bakanlıklar, ayn, müstakil bakanlıklardır. Bir de, başbakan, familyası içinden güvendiğini 
yanma alır; mesela, spor işlerini tedvire memur Yılmaz Bey; gibi arz edebildim mi?.. Beyefendi, 
beyefendi bunlar sandalyesiz bakanlar... Bunlan, Sayın Başbakan, istediği zaman istediği göreve 
koşturur; kendilerine bütçe de verir, tahsisatı mestureden veya normal bütçeden yardım da yapar. 

Şimdi, bu iki Bakan ıstırap çekiyor, ben üzülüyorum; pırlanta gibi arkadaşlar... Hele, üstadı
ma çok üzülüyorum, her akşam rüyasında denizi görüyor, denizcilik bakanlığı kurulacak? Ve 
lazım... 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Hangi denizi?.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi; her akşam 
görüyor; ama kurulmuyor; bu Koalisyon, denizcilik bakanlığını kurmuyor. Çünkü, Sinop... Sert bir 
adam, kurdurmuyor. Biz onun farkındayız, Ulaştırma Bakanı kurdurmuyor. Bunlar lazım. Şimdi, 
Sayın Bakanım cebelleşiyor. Meslektaşım da olduğu için, onu akraba addediyorum kendime. 

Şimdi, bakın, bir anlaşma yapalım, şu 2 nci maddeyi bir açıklayalım... 

Sayın Bakanım Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu çıkarmak için kahroldu, ömründen on , 
senesi gitti; hakikaten de muvaffak oldu; tebrik ederim. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ne getirdi müessese olarak? Türkiye'de mevcut karakol
larda, daire ve müesseselerde, işkence gören, dayak yiyen vatandaşların bir nevi (security) securi-
tesi oldu. Bendeniz avukat olarak bilirim bu işleri; çünkü, biz karakollara gittiğimiz zaman, çok, 
dayak yemiş müvekkillerimizi görüyorduk. Sayın Bakan ne yaptı? Mücadelesini yaptı; Yüce Parla
mento da itibar etti, kanun çıktı; ama, eksikleri var. Mesela, bendenize de evvelki akşam, İstanbul 
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Barosundan, "saat 12.00'de karakola gel" diye çağrı geldi. Ben, profesyonel avukatlık yapmadığı
mı söyledim, özür diledim; tabiî, bir başka arkadaş gitmiştir. Bunlar düzelecektir. Bu, bir insan 
hakları meselesidir; doğrudur... 

Şimdi, diyelim ki, beyefendinin Bakanlığının Teşkilat Kanununu çıkardık; gitti, Bakanlığına 
oturdu; hayırlı olsun... ' , 

2 nci maddede, "insan hakları konusunda; 

a) Türkiye'de kurumsallaşmayı sağlamak..." deniyor. Bu ne demek? Zaten bu "kurumsallaş-
mak, müesseseleşmek" laflarına da çok sinirleniyorum. Yani, bey fendi başbakan mı? Kurumsallaş-
mak ne demek? Neyi yapacak?.. Bu bir eğitim meselesidir. Mesela, İnsan Hakları Bakanı, bizim 
Avni Akyol ile veyahut şimdiki Millî Eğitim Bakanı ile kavgalı hale gelecektir; Millî Eğitim Baka
nı, ona, "sen kim oluyorsun?" diyecektir. Zaten, biliyorsunuz, bakanların birbirleriyle kıskançlık 
meseleleri vardır. Felaket olur; kanunlar yürümez, Başbakan da zor duruma düşer. Bu, birinci hata. 

İkincisi: (b) fıkrasında, "Uluslararası gelişmeleri izleyip değerlendirmek..." deniyor. Hariciye 
Bakanımız, var, koskoca bir Dışişleri Bakanlığı var. Siz nereye karışacaksınız beyefendi? Hangi 
yurt dışı meselelere el atacaksınız? Yurt dışı meselelere el attığınız zaman, Dışişleri hemen karşı
nıza çıkar. Kaldı mı beyefendi bir sıkıntıyla daha karşı karşıya?!.. 

ı j • - . ' • • • • ' • ' • ' . , 

Gelelim en mühim meseleye: (c) fıkrası, "İç hukukumuzun uluslararası standartlarla uyumlu 
hale gelmesi için çalışmalar yapmak" diyor. Adalet Bakanı var. Adalet Bakanı varken, zatı âliniz 
kim oluyorsunuz?! Takaza başladı mı?! Zaten, bitip tükenmek bilmeyen Sayın Başbakanım, iki 
bakanın kavgasını dinlemeye başlayacak ve bizim işler geri kalacak. 

Yine (e) fıkrasında, "Faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerle bilgi alışverişinde bulun
mak" deniyor. Ö, Sanayi ve Ticaret Bakanının işi veyahut bir devlet bakanının işi. 

(f) fıkrasında da, "Kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında..." deniyor. 
Mesela, Kızılay gibi... Vallahi, Kızılay'ın Genel Müdürü sizi kapıdan içeri sokmaz! 

O halde, kaos başlayacak demektir. Bana inanın, bu kanun tasarısı, birinci ihtimal, beyefendi 
üzülmesin diye, ikinci ihtimal, de sosyaldemokratların kadrolaşması için getirilmiştir. Yapmayın 
bunu; yanlıştır bu... 

Şimdi, bakın, bu kanun tasarısını kabul ederseniz bu bakanlık için bütçe çıkacaktır. Halen, 
yaklaşık 400 trilyonluk, 395 trilyon 710 milyarlık bir bütçe vardır; bunun 100 trilyon lirası açıktır. 
Beyefendinin bakanlığını da bütçenin içine sokarsanız 2 trilyon da buna gidecek. Bir de diyorsu
nuz ki, enflasyon. Tabiî, tutmazsanız, mütemadiyen israf yaparsanız enflasyon da durmaz ve 
bizim de dilimizden kurtulamazsınız. 

Bütün dünya, insan hakları konusunda sadece komisyonlarla idare ederken, durup dururken, 
benim Türkiyemde bir "İnsan Hakları Bakanlığı" ortaya çıkıyor. Biliyor musunuz ne olacağız?.. 
Tescilli suçlu olacağız! Yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti öylesine insan haklarını ihlal ediyor ki, 
bunu ancak ben bir bakanlıkla kurtarabilirim diye düşünüyor durumuna düşmüş olacağız. 

Beyler, istirham ediyorum, bitip tükenmek bilmeyen Sayın Başbakanımdan da rica ediyorum, 
bu işi geri alın; bu, bizim için bir ayıptır, fevkalade ayıptır. 

Sayın Bakanıma, bir bakanlığı, başka türlü verelim, üzmeyelim kendilerini; hatta, yalnız bu 
şekilde çalışsa, daha çok muvaffak olur; sempatik ve çalışkan bir arkadaş; ama, hiçbir yaptırım 
gücü olmayan, manası anlaşılmayan bir bakanlığı tasavvur edin; ne ıstırap çekecektir ya Rabbî(!), 
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bütün bakanlarla takaza edecektir. Adalet Bakanı arkadaşım kendi meselesini bırakır mı ona?.. 

Hatta, Mehmet Moğultay Bey ILO ile ilgili kanunu buraya getirdiği zaman Adalet Bakanının 
yüzüne baktım; ILO'nun bile Türkiye'ye intibakı, evvela beyefendiden geçer; çünkü, beyefendi, 
hukukşinas bir Bakanlığın tepesindedir. Türkiye'de hiç kimse, Adalet Bakanlığı kadar hukuku 
bilemez; çünkü, kanun orada doğmuş, mütehassıs insanlar... Ne yapacak şimdi beyefendiyle?.. 
Mevzuat kavgalarına girecek. 

Kusura bakmayın, özür diliyorum bunu söylerken; ama, zaten çok zor yürüyorsunuz; Parla
mentoyu toplayamıyorsunuz ve inanın ki, bir insan olarak burada yoklama ve karar yetersayısı 
isterken vicdanımız sızlıyor. 

• Bakın beyler, hatırlatıyorum sizlere; Parlamentonun günlük masrafı 5 milyar 250 milyon lira; 
yani, kapı açıldı mı, günlük 5 milyar 250 milyon lira harcanıyor... Parlamentonun bütçesi 1 trilyon 
650 milyar lira. Ne fakir memleketiz biz... Şu dakikada yiyecek içecek bulamayan, ilaç bulamayan 
-burada fukara edebiyatı yapmıyorum- hastanelere gidemeyen insanlar varken, biz, burada günlük 
5 milyarlık masraflı salonlarda, hizmetimizdeki iki üç bin kişiyle çalışıyoruz. Bu bir israf... Bunun 
yerine, kurun israf bakanlığım, on parmağımızı kaldıralım, takviye edelim sizi. 

Onun için grup başkanvekillerinden istirham ediyorum, Sayın Başbakanımdan rica ediyorum, 
bu konuyu düşünsünler; çünkü, bu kanun, çıktığı anda ölür, yaşamaz ve yazık olur üstadıma da. 
Üstadım başka bakanlıklara da layık, o üstadım da başka bakanlıklara da layık, ama, sırf bakana 
bir bakanlık olsun diye veya -utanıyorum bunu söylerken, inşallah yanlış söylüyorumdur- sosyal-
demokratlar, kadrolaşmak için bakanlık kuruyorsa, üzülürüm; yaramaz size... 

Saygı ve sevgilerimle efendim... (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, teşekkür ediyorum. • 

Efendim, Sayın Ergüder en müdavim üyelerimizdendir; teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; ancak, madde üzerinde 
verilmiş epeyce bir değişiklik önergesi var. Bunları önce geliş sırasına göre, sonra da aykırılık sıra
sına göre okutup, işlem yapacağım. Ancak, iki önerge var ki, bunları işleme koymam mümkün 
değildir. Bu iki önerge de Sayın Yusuf Bozkurt Özal ve arkadaşlarının olup, birincisi "İnsan Hakla
rı Komisyonu Bürosunun görevleri şunlardır" ifadesiyle, ikincisi de "İhsan Haklan Komisyonu 
Genel Sekreterliğinin görevleri şunlardır" ifadesiyle başlayan bir önergedir. Halbuki, kabul buyur
duğunuz 1 inci maddede "İnsan Haklan Bakanlığı " ifadesi kullanılmıştır; yani, kanun metni 
"Bakanlık" şeklindedir. Dolayısıyla, bu iki önergeyi işleme koymuyorum. 

Diğer önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: < 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 139. insan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansının 
2 nci maddesinin mevcut haliyle Anayasaya aykırı bir uygulamayı başlatacağı için tasan metnin
den çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Yaşar Eryılmaz 
Ağn 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

Ercüment Konukman 
İstanbul 
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Fecri Alpaslan Gürol Soylu 
Ağrı İstanbul 

Engin Güner Ali Kemal Başaran 
İstanbul Trabzon 

Cengiz Bulut Mümin Gençoğlu 
İzmir Bursa 

Gerekçe: İnsan haklan ihlallerinin, yürütme organının faaliyeti sırasında doğduğu ve bu gibi 
ihlallerin ancak yasama veya yargı organlarının denetimleri sayesinde izale edilebileceği, tüm 
uygar dünyadaki uygulamayla sabittir. Yürütme organına bağlı bir bakanlığın, tamamen başbaka
nın etkisi altında kalacağı, sadece göstermelik olacağı ve bu sebeple yürütme organından müstakil 
hareket edemeyeceği açıktır. Nitekim, Anayasamız, yürütme organının harcamalarının denetimini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına hareket eden ve raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
ve Bütçe Komisyonuna veren, yürütme organından müstakil Sayıştay'a vermiştir. Ayrıca, yürütme 
organının tüm faaliyetlerinin, yürütmeden müstakil olan yargı organının denetimine tabi olduğu, 
Anayasamızın açık hükmüdür. Bu bakımdan, kurulmak istenen bakanlık, amaç, görev ve yetkileri 
bakımından Anayasamızın genel prensiplerine aykırı bir uygulamanın başlamasına sebep olacaktır. 
Bu bakanlığın, insan haklarının korunması bakımından faydadan çok zarar getireceği şimdiden 
açık olarak görülmektedir. Önerge, Anayasaya aykırı bir durum ortaya çıkmasını engellemek için 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 139. İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"a) Kurumsallaşmayı sağlayacak tedbirler ile ilgili çalışmalar yapıp, bu hususta önerilerde 
bulunmak," 

Yusuf Bozkurt Özal Mehmet Keçeciler , 
Malatya Konya 

Yaşar Eryılmaz Ercüment Konukman 
Ağrı İstanbul 

Fecri Alpaslan Ali Kemal Başaran 
Ağrı Trabzon 

Gürol Soylu Mümin Gençoğlu 
İstanbul, Bursa 

Engin Güner Cengiz Bulut 
İstanbul İzmir 

Gerekçe: Türkiye dışında başka ülkelerde bu gibi çalışmaları yapmak mümkün olmayacağı 
için, "Türkiye" kelimesinin gereksiz yere kullanıldığı açıktır. Ayrıca, ister bakanlık olsun, ister 
büro veya genel sekreterlik olsun, ülkede kurumsallaşmayı sağlamak, için, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve diğer kuruluşların da yetkisini içeren bir görev tek bir kuruluşa verilemez. Bu bakım
dan, önergemizde "kurumsallaşmayı sağlayacak tedbirler ile ilgili çalışmalar yapıp, bu hususta 
önerilerde bulunmak" şeklinde, daha makul bir ifade tarzı kullanılmıştır. 
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BAŞKAN — 3 üncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı 139. İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı-
nm 2 nci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"b) Uluslararası gelişmeleri izleyip değerlendirmek, bilimsel çalışmalan özendirecek tedbir
leri araştırmak ve bu konularda önerileri de içeren raporlar hazırlamak," ' ) 

Yusuf Bozkurt Özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Yaşar Eryılmaz Fecri Alpaslan 
Ağn Ağn 

Ali Kemal Başaran Ercüment Konukman 
Trabzon istanbul 

Gürol Soylu Engin Güner 
İstanbul İstanbul 

Mümin Gençoğlu Cengiz Bulut 
Bursa İzmir 

Gerekçe: Daha doğru bir ifade tarzıdır. 
BAŞKAN — 4 üncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı 139. İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı-
nın 2 nci maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"c) İç hukukumuzun uluslararası standartlara uyumlu hale gelmesi için çalışmalar yapıp, öne
rileri ihtiva eden raporlar hazırlamak" 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Fecri Alpaslan Yaşar Eryılmaz 
Ağn Ağn 

Ali Kemal Başaran Ercüment Konukman 
Trabzon İstanbul 

Gürol Soylu Engin Güner 
İstanbul İstanbul 

Mümin Gençoğlu Cengiz Bulut 
Bursa İzmir 

Gerekçe: Bu çalışmalann önerileri ihtiva eden raporlarla sonuçlanmaması halinde netice elde 
edilemeyecektir. 

BAŞKAN — 5 inci önergeyi okutuyorum: 
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ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı 139. insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
nın 2 nci maddesinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bireylerin eğitiminin uluslararası düzeye getirilmesi 
için çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmuk" ' 

Yusuf Bozkurt Özal , Mehmet Keçeciler 
Malatya , Konya 

Yaşar Eryılmaz; Fecri Alpaslan 
Ağrı - ; Ağn 

Ercüment Konukman v Ali KemalBaşaran 
istanbul Trabzon 

Gürol Soylu Mümin Gençoğlu , 
istanbul * Bursa ; 

Engin Güner Cengiz Bulut 
istanbul izmir 

Gerekçe: Tasarı metnindeki ifade tarzına göre, daha kapsamlı ve belirli hedefleri ihtiva eden 
bir metin önerilmektedir. • 

BAŞKAN — 6 ncı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı 139. insan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
nın 2 nci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"e) Türkiye"de, diğer ülkelerde ve uluslararası kuruluşlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş 
ve kişilerle bilgi alışverişinde bulunak" 

Yusuf Bozkurt Özal Mehmet Keçeciler 
Malatya ' Konya 

Fecri Alpaslan Yaşar Eryılmaz 
Ağn | Ağn 

Ali Kemal Başaran Ercüment Konukman 
Trabzon ' istanbul 

Engin Güner Gürol Soylu 
istanbul istanbul 

Mümin Gençoğlu Cengiz Bulut 
Bursa izmir 

Gerekçe: Tasan metnindeki ifade tarzına göre daha kapsamlı ve belirli hedefleri ihtiva eden 
bir metin önerilmektedir. 

BAŞKAN -r- Diğer bir önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı 139, insan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı-
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nm 2 nci maddesinin (f) bendinin a$aj 

"f) Kamu kurum ve kuruluşlar 
kurulması ve işletilmesi için önerilerde 

Yusuf Bozkurt Özal 
- Malatya 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Engin Güner 
İstanbul 

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

ile gönüllü kuruluşlar arasında ahenkli bir çalışma düzeninin 
bulunmak, periyodik olarak ilişkileri izlemek," 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Fecri Alpaslan 
Ağn 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Gerekçe: Tasan metnindeki ifyde tarzına göre daha kapsamlı ve belirli hedefleri ihtiva eden 
bir metin önerilmektedir. 

BAŞKAN — Bir başka önergejyi okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı 139. İnsan Haklan 3akanlığmın Teşldlat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansının 
2 nci maddesinin (g) bendinin tasan 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

Yaşar Eryılmaz 
Ağn 

metninden çıkarılmasını 

. Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gürol Soylu 
. İstanbul 

Engin Güner 
İstanbul 

arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Fecri Alpaslan 
Ağn 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Mümin Gençoğlu 
Bursa ' 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Gerekçe: Bu husus esasen (b) bendinde vardır. Bu bakımdan fazlalık arz etmekte olup, tasan 
metninden çıkanlması uygun görülmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 139 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin gerekçeleri arasında yer 
alan (g) bendinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. , 

Mehmet Keçeciler Engin Güner 
Konya İstanbul 
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Gürol Soylu Yusuf Bozkurt Özal 
istanbul Malatya 

Tunca Toskay 
istanbul 

Gerekçe: Metnin bu şekilde kabul edilmesi halinde, Türkiye'de sistematik işkence yapıldığı 
iddiaları bir ölçüde kabul edilmiş olacaktır. Bu şekilde metinden çıkarılmalıdır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 139. insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
nın 2 nci maddesinin (g) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"g) Mevzuatı iyileştirecek yasal ve idarî düzenlemeler sahasında çalışmalar yapmak ve öneri
lerde bulunmak. 

"Yusuf Bozkurt Özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Yaşar Eryılmaz Fecri Alpaslan 
Ağrı Ağrı 

Ali Kemal Başaran Ercüment Konukman 
Trabzon İstanbul 

Gürol Soylu Engin Güner 
istanbul istanbul 

Mümin Gençoğlu Cengiz Bulut 

Bursa izmir 

Gerekçe: Daha doğru bir ifade tarzıdır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 139 sıra sayılı,İnsan Hakları Bakanlığı Teşkilat Kanununun 2 nci madde

sine, aşağıdaki (h) fıkrasının ilavesini -ki, bu fıkra Hükümet teklifinde de bulunmaktadır- arz ede
riz. - * 

"h) insan Haklarının ihlal edilip edilmediğinin araştırılması ve incelenmesini engelleyen, iste
nen bilgi ve belgeleri zamanında vermeyenler ile belirlenen insan hakları ihlali sorumlusu kişiler 
hakkında yasal işlem yapılması için gereğini yapmak." 

Gerekçe: insan hakları ihlallerini araştırmak ve sorumlularının haklarında yasal işlem yapıl
masını sağlamak üzere Bakanlığın görevlendirilmesi. 

Cevat Ayhan Mustafa Ünaldı 
Sakarya Konya 

Musa Demirci Lütfi Doğan 
Sivas Gümüşhane 

. ismail Coşar Hüseyin Erdal 
Çankırı Yozgat 
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BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, sizlerin de takip ettiği üzere, 11 adet değişiklik önergesi 
vardır; geliş sıralanna göre okutulmuştur. Ancak, aykınbk sıralanna göre her biri için ayn ayn 
işlem yapacağımız malumunuzdur; süremizin dolmasına ise 5 dakika vardır. 

Bu sebeplerle, kanun tasan ve tekliflerini görüşmek için, 4 Şubat 1993 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.55 
' © -

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Kırıkkale'nin, kalkınmada öncelikli iller arası

na alınmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu 
Çiller'in yazılı cevabı (7/541) 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı alarak cevaplandmlmasını saygılanmla 
arz ederim. . 

Dr. Ahmet Feyzi Inceöz 
Tokat 

Yeni il olan Kınkkale'yi, kalkınmada öncelikli iller arasına almayı düşünüyor musunuz? 
c t T.G ' • 2.2.1993 
Saygılanmı sunanin. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B .02.0.003/002/00346 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) TBMM Başkanlığının 8.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/541-3012/14530 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 10.12.1992 tarih ve B.02.0.KKG/106-2436/08214 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının (Sn. Akın Gönen) 14.12.1992 tarih ve B.02.0.006/0425 sayılı yazısı. 
Devlet Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen Tokat Milletvekili Ahmet Fey

zi Inceöz'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tara
fımdan cevaplandmlmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Bilindiği üzere Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. 
tarafından yapılan "İl ve İlçelerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araştır
ması" sonuçlan da dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit ve ilan edilmekte, yıl içeri
sinde yapılabilecek değişiklikler ise Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile mümkün olmaktadır. 

1985 yılında ilçe bazında yapılan araştırmada Kırıkkale 616 ilçe içinde 44 üncü sırada yer 
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almıştır. 1991 yılında yapılan araştırmada ise Kırıkkale ili 73 il içerisinde 22 nci sıradadır. Bu 
araştırmalara baz olan 52 kriter ayrı ayrı incelendiğinde Kırıkkale İline ait sosyp-ekonomik göster
gelerin büyük bir bölümünün Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. 

Halen uygulanmakta olan KÖY listesi 16.10.1992 tarih ve 21377 (mükerrer) sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanmıştır. Buna göre Kırıkkale ili bu kapsamda yer almamaktadır. 

Bununla beraber Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca halen çalışmaları sürdürülen 
"İlçelerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araştırması" sonuçlandığında 
Kırıkkale ilinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamına alınıp alınamayacağı hususu yeniden 
değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Hükümeti devraldığından bu yana artan fiyat
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/613) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

„ Adnan Kahveci 

İstanbul 
Soru: Konuşmalarınızda "İyi olan neyi bozduk" diyerek kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz. 
Madem ki, hiçbir şeyi bozmadınız, o halde kendinizi niçin savunmak ihtiyacını duyuyorsu

nuz? • ~ • 
İyi olan hiçbir şeyi bozmadığınıza göre; • . . - ' ' . 
1. • Dört bin liradan devraldığınız ABD Doları şu anda kaç liradır? 
2. Alman Markını devraldığınızda kaç liraydı, bugün kaç liradır? 
Muhalfette iken paramızı pul yapmakla ANAP'ı suçluyordunuz. 

3. 1 700 lira olan bir paket sigara bugün kaç liradır. 
Muhalefette iken 700 liraya malolan bir paket sigarayı bunlar 1 700 liraya satıyorlar ve milleti 

soyuyorlar diyordunuz. . 
4. Litresi 2 500 ila 3 000 lira olan benzin ve mazot bugün kaç liradır? 
Yine muhalefette iken 1 000 lira olan benzin ve mazotu bunlar 2-3 bin liraya satıyorlar. Bu 

bir soygun diyordunuz. 
5. Hükümeti devraldığnızda 1 000 lira olan ekmek bugün kaç liradır? Hükümeti devraldığı- • 

nızda çuvalı '50 bin lira olan un, bugün kaç liradır? 
6. Hükümeti devraldığınızda 1 çuval yem kaç liraydı, şimdi kaç liradır? 
7. Hükümeti devraldığınızdan beri iyi olan neleri korudunuz? Bunları sıralayabilir misiniz? 

T.C. 
2 2 1993 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.003/002/00263 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 22.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/613-3187/15053 
sayılı yazısı. • . 

b) Başbakanlığın 5.1.1993 tarih ve B.02.0.KKG/106-2532/08541 sayılı yazısı. 
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c) Devlet Bakanlığnın (Sn. Akın Gönen) 8.1.1993 tarih ve B.02.0.006/0063 sayılı yazısı. 
Devlet Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Adnan 

Kahveci'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tara
fımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Örneklerle vurgulamaya çalıştığınız yüksek enflasyon hükümetimizin devraldığı kronikleşmiş 
bir problemdir. 1990 ve 1991 yıllarında hızla artan kamu açıklan ve 1992 yılının ilk çeyreğinde bu 
açıklan kapamak için çıkarılan tahvil ve bono geri ödemeleri için Hazine'nin Merkez Bankası 
finansmanına ağırlıklı olarak başvurması, enflasyonist beklentilerin kınlmasım ve enflasyonun 
gerilemesini önlemiştir. Aynca, 1991 yılı sonunda yapılan gecikmiş kamu fiyat ayarlamalan da 
hükümetimizin devraldığı bir mirastır. Bütün bunlara rağmen enflasyonun 1992 yılında 1991 yılı 
seviyesinde gerçekleştiği ve stabilize edildiği görülmektedir. 12 aylık yüzde değişmeler 1991 yılın
da toptan eşya fiyatlannda yüzde 59,2, Tüketici fiyatlannda yüzde 71,1 iken bu oranlar sırasıyla 
1992 yılında'yüzde 61,4 ve yüzde 66,0'dır. 

1992 yılı ortalama Dolar kum yüzde 64,9 ortalama Mark kuru ise yüzde 76,9 oranında artmış
tır. Dış Konjonktür ve yurt içi enflasyon dikkate alındığında 1992 yılında Türk Lirası yüzde 4 ora- • 
nında değer kaybetmiştir. Türk Lirasının yıllık olarak yüzde 4 oranında değer kaybetmesi Türk 
Lirasının pul edildiği anlamını taşımaz. Aynca döviz rezervlerinde herhangi bir problem olduğu 
söylenemez. Aksine uluslararası net döviz rezervlerimizde 3 milyar dolardan fazla bir artış sözko-
nusudur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
3. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bosna-Hersek Cumhuriyetine silâh satümama-

sının nedenlerine ilişkin Başbakandaan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı 
(7/617) 

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

Adnan Kahveci 
istanbul 

Soru: 1992 yılı Mayıs başında Bosna-Hersek'teki olaylarla ilgili bir Genel Görüşme talebini 
Meclis'e vermiştim. Bu Genel Görüşme sırasında Bosna-Hersek'e silah yardımı yapılması silalı 
satılması gereğini anlatmıştım. Yine, Mayıs'ın ilk haftalannda Türk Eximbank yetkilileriyle tele
fonda yaptığım görüşmede; Başbakanlık direktifi ile Bosna-Hersek'e 35 milyon dolarlık bir kredi 
imkânı açabileceklerini belirttiler. Millî Savunma Bakanı Sayın Ayaz ile yaptığım telefon görüş
mesinde Bosna-Hersek'e silah satılması hususunu gündeme getirdim. 

1. Daha Birleşmiş Milletler ambargosu başlamadan Bosna-Hersek Cumhuriyetinin talepleri
ne rağmen, Bosna-Hersek'e niçin silah satılmamıştır? 

2. Bosna-Hersek'e silah satılmaması için Türkiye'ye herhangi bir dış baskı mı yapılmıştır? 
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3. Türkiye'ye herhangi bir dış baskı yapılmadıysa, Bosna-Hersek'lilerin silahsız bırakılması
nın vebali kimlerindir? 

4. Bosna-Hersek Cumhuriyetine kendilerim savunmak amacıyla silah ve mühimmat verilme
mesinin gerçek sebepleri nedir? 

,L" 2.2.1993 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
'.. Sayı: SPLD/5900-338-91 

Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığa muhatap 22.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/617-3191/15057 
sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğu ve 
Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırmasını uygun gördükleri yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılanmla arz ederim, 

Hikmet Çetin 

İçişleri Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Yazılı Soru önergesine Yanıt 

Bilindiği üzere, eski "Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti "ne silah ambargosu uygula
ması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 25 Eylül 1991 tarihinde aldığı 713 (91) sayılı 
Kararla başlatılmıştır. Bosna-Hersek Cumhuriyeti ise, bağımsızlık karannı 14 Ekim 1992 tarihinde 
almış ve bu bağımsızlık karan, AT tarafından hazırlattınlan "Badinter RaponTnun öngördüğü 
referandumun yapılmasını takiben, 6 Mart 1992 tarihinde, resmen ilan edilmiştir. • '' • 

Bosna-Hersek topraklanndaki silahlı çatışmalar ve Sırp saldınsı, ilk kez, Nisan 1992'de baş
lamıştır. Dolayısıyla, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler ambargosundan önce silah 
talebinde bulunmamıştır. 

Türkiye, Bosna-Hersek konusunda dış baskıya maruz kalan değil, uluslararası alanda baskı 
yapan taraf olma özelliğini sürdürmekte, Bosna-Hersek halkının "meşru müdafaa" hakkım savun
makta ve bu ülkenin BM silah ambargosu karanndan muaf tutulması yönünde yoğun çaba harca
maktadır. 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Burgaz Başkonsolosluğuna göçmen olarak gelmek 
isteyen bir kişinin yaptığı vize başvurusuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazı
lı cevabı (7/717) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletinizi saygılanmla arz ve talep ederim. 

" Şevket Kazan 

Kocaeli 
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Sorular: 

, 1. Göçmen olarak gelmek için vize talebiyle Burgaz Başkonsolosluğuna bir yıl önce (15 
Ocak 1992 tarih, |6881 Sayılı yazı ile) müracaat eden Fikret Mehmet Delil'in vizesi ne zaman 
verilecektir? 

2. Verilmeyecekse neden verilmemektedir? 

• • ' • • • T . C . . 

Dışişleri Bakanlığı 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı: SPLD/5900-339-92 
Konu: Yazılı soru önergesi' 

. • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 18 Ocak 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/717-3393/16055 sayılı yazılan 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. . ı 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 

• ' . / • ' • • • Dışişleri Bakam 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Yazılı Soru Önergesine Yanıt 

Bulgaristan uyruklu soydaşımız Mehmet Fikret Djelil, 1967 yılında doğmuştur. Annesi vefat 
etmiş olup, babası, halen Türkiye'de yaşamaktadır. 

Adı geçen, evli ve iki çocuk babasıdır. Eşi ve çocukları, kendisiyle birlikte Bulgaristan'da ikâ
met etmektedirler. Keza, eşinin anne ve babası da Bulgaristan'dadır. 

Mehmet Fikret Djelil, göç vizesi müracaatında, Türkiye'de, teyzeoğlu Bahti Emiroğlu'nun 
yanında kalacağım belirtmiştir. 

Adı geçenin durumu parçalanmış ailelerin birleştirilmesi için gerekli kriterlere uymadığı için 
göç vizesi verilmemiştir. 

öte yandan, yurt dışındaki temsilciliklerimizin, res'en göç vizesi vermeleri uygulaması, 1 
Ekim 1992 tarihinden itibaren sona erdirilmiş; müracaat biçimi farklılık arzeden serbest göçmen 
vizesi sistemine geçilmiştir. 

© 

— 67 





TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
63 ÜNCÜ BİRLEŞİM 3 . 2 . 1 9 9 3 Çarşamba Saat : 15.00 

1 ' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç I 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



: . , : , - • 5 . • • • , . • • . , . • - ; . . - ; ; . ,-

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 
YAPİLMASİNA 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, içtüzüğün 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, İçtü
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, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. UIuç 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ye 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

10. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir ilinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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, içtüzüğün 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 Meclis 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) y 

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 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

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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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
25. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 

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

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
jnci 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 Altım 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) 

J 1 . —• 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, İçtüzüğün 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 Âbdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

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

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

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, İçtüzüğün 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, 
İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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 102 ve 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, içtüzüğün 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 açilmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

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

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni-
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

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, İçtüzüğün 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 Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

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 ajmak amacıyla Anayasanın 98 inci,-lçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 
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58. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tçspit 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
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

60. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak 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 102 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) _ _____ E — 
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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 uyarmca 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 arkadışınm, 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, İçtüzğün 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 
ve 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) 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

78. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuz-
han Asiltürk'ün, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak, önlenmesi için alınması gerekli 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

79. _ Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan, Refah Partisi GrupBaşkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Cumhuri
yet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın Ülkemizin 
çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nuh, Artvin İlinde 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. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

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

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

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

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

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisle
ri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/145) ' 

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

10. — 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) 

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

*12. — Afyon Milletvekili İsmet Âttila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

*13. — Afyon Milletvekili İsmet Âttila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

*14. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağ
lanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

*15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

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

*17. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğ-
lan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) 

18. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman ve nar 
sil getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

19. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

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

*21. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

• — '• • : '• 9 

fm) İctüzüftin 97 nci maddesi mantıca görüşmesi bir defa ertelenmiştir, 
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*22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

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

*24. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eskişe
hir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

25. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

26.—Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*27. — 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) 

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

*29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hprmon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

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

31. — 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) 

32. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

34. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin,,Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*35. — 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) 

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

37. —- Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) - . 

38. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.İ. 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) 

40. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

41. — Kütahya-Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 
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42. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

43. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Köyü
nün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

44. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına Vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

45. — 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) 

46. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

47. ~ Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

48. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

49. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıklarıi iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) , . 

50. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Eftekin'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) 

51. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol -
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

52. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

53. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 

54. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillerün, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

56. —- Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

57. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

58. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

59. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

60. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 
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61. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

62. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

63. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

64. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

65. — 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) 

66. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

67. — 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) 

68. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

69. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

70. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

71. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önlenebil
mesi İçin ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

72. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

73. —• İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

74. _ Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

75. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

76. —• İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

77. —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) 

78. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

79. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göreT 
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

80. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 
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81. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman Ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

82. —: İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru- önergesi (6/282) 

83. — İstanbul 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) -
84. — 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) ., 

85. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) • 

86. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'le-
rin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

87. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

88. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

89. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilisesi
nin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

90. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihdam 
sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

91. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar ilçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

92. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

93..— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

94. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

96. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

97. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

98. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi 
muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/299) 
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99. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli*Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

100. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin gö
revi başında bulungn bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

101. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 

103. — 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) 

104. — istanbul 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) 

105. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

o 106. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

107. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

108. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, idil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

109. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve istanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

110. — Samsun Milletvekili Ali Eser'ih, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ye iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

111. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

112. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

113. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
* sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

114. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, .Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

115. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

116. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

- 14 
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117. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

118. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

119. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

120.>— 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) 

121. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

122. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

123. •—' 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) 

124. — 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) 

125. —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) 

126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

127. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

128. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

129. — 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) 

130.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

131. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

132. — 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) 

133. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alınıl arına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

134. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

135. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) s 

136. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 
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137. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

138. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

139. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü-soru önergesi (6/344) 

140. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

141. — 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) 

142. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

143. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağhkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

144. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin-İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

145. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

146. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

147. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

148. —Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü'soru önergesi (6/352) 

149. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

150. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

151. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

152.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

153. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

154. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

155. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

156. — 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) 

16 
(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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157. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

,158. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

159. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhön'un, AGtK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

160. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) ; 

162. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

163. — istanbul 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) 

164.—- istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

165. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

166. — istanbul 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) 

167. — istanbul 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) 
168. — istanbul 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) 

169. —istanbul 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) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

171. — istanbul 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) 

172. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) ' ' - . - . ' • ' ' . 

174. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

' ':-• ; V F İ — . • 
63 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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175. — 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) 

176. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/381) 

177. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

178. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

179. — îçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

180. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

181. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü .soru önergesi (6/386) 

182. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta Hine yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

183. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

184. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

185. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

186. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

187. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

188. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

189. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

190. —- İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

191. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

192. —- Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

193. —• Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

194.— Hakkâri Milletvekili Esat Canân'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddîasina ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

196. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 
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197. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

198. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

199. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

200. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

201. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

202. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

203. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

204. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'm, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

205. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

206. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 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) 

208. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

209. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

210. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

.211. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

212. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

213. — 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) 

214. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

215. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

216. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

217. — 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
ı n sözlü soru önergesi (6/417) 
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218. — Ordu Milletvekili Şadı Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) v 

219. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

220. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

221. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

222. —\ 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) 

223. — Nevşehir Milletvekili Mehmet ElkatmışUn, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

224. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş-
kilaünın personel ve araç-gereç ihtiyaana ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

225. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

226. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

227. — 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) 

228. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

229. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

230. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

231. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

233. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

234. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

235. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

ı 236. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

237. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

238. — 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) 

239. •— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Sımak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

—.— "iöl;—_—; ; .— , ;—. ; -—— 
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240. — 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) 

241. — 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) ' 

242. —- Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

243. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

244. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

245. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

246. — 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

247. —- İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ıri, İlhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

248. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

249. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

25,0. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

251. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

252. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

253. — 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) 

254. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştaym verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

255. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

256. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

257. — İstanbul 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) 

258. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

21 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

259. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sofu önergesi (6/457) 

260. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

261. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

262. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

263. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

264. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

265. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

266. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

267. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü sor,u önergesi (6/465) 

268. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

269. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

270. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

271. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

272. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

273. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) " 

21 A. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

275. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl 
Başkanlığının geleneksel*balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

276. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

277. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

278. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

279. — 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) 

280. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

281. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaattan ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

282. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlanna ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/483) 
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283. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

284. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

285. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) ' . .. 

286. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

287. — 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) 

288; — 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) 

289. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

290. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) • 

291. — 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) 

292. — 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) -

293. — 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) 

294. —- Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

295. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

296. — İstanbul 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) 

297. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

298. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

399. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

300. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

301. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501), 
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302. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'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) 

303. — 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) 

304. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nün yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

305. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

306. — 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) 

307. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

308. — 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) 

309. — 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) 

310. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan ba
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

311. — 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) 

31.2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yâkın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

313. — Bayburt Milletvekili Bahatün Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

314. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

315. — 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) 

316. — 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) 

317. —- 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) 

318. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

319. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

320. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin .amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

321. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

— - fzij —-—; — — — i_ — 
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322. — 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) 

323. — İstanbul 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) 

324. — İstanbul 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) • 4 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

326. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

328. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

329. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

330. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

331. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

332. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin wMiIIî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/587) (1) 

333. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

334. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

335. — 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) 

336. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

337. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ürt, kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

338. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

339. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Incöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi kurul
ması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/589) (1) 

340. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) , 

341. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 
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342. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

343. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

344. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

345. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ıri, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

•347. — 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) 

348. — 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) 

349. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

350.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağında 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

351. —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) 

352. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen sağlık 
hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/560) 

353. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'iri Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) -

•354. — 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) 

355. — 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) • 

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

357. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık , 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

358. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

359. — 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) 

360. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

361. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

362.— Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağîık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
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363. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

364. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

365. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

366. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

367. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 
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î . —- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202,1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağılma 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 ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (î/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kânun 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 41İ Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim i 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 (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma 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. T- 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 
ye 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-i 
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 tşler 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 İlgili 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 İçişleri 
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-
pğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel 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 Tasansı 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 
raporlan (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, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihî : 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 Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

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) 
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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) ' 

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 terasına 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 Scçkiner 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 ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

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 İlişirin 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 ilişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

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 ilişkin 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 Dace 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) 

47. •— Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S, Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 49. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

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 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : İ.6.1992) 

51. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 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 İşbirliği Anlaş

masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür _ 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısrve 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 Küttür, 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 ve 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)x 

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 Aİtınkaya'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 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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) 

X 65. — 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 İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

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) 
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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 
tç 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 
Rapora (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

79. — 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^AIetler 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) V 

85. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve ÇevrĞ 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 İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Maa*de 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 ye 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;i992) 

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 KOT 
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 Eîrzurum 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) 
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99. — îçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nm, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî ida

reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma 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 İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
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. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri 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 İllerdeki 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 İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi t 19.11.1992) 

105. — Şırnak 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 İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 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 İşbirliği 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 komisyonları 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 ye Spor Alanlarında İşbirliği 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 Tarihî : 11.1.1993) 

117. — Şırnak Milletvekili Mahmuı Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
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 : 
11.1.1993) 

X 119.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

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

121. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık veSosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 
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122. —Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

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

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

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

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

X 127. — Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı :' 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 128. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokolle
rin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

129. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 1.2.1993) 

130.— Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıy
la Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun İki Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/489, 2/463) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




