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Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını koruma Kanununun 15 inci Maddesinin Değiştirilmesiyle İlgili Ka
nun Teklifinin kamuoyundaki değerlendirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, hâkim, savcı ve adlî personelin 
özlük haklarına ve yargı bağımsızlığına ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Diyarbakır ve çevresinde yapmış 
olduğu gezideki gözlemlerine ve gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Orman Bakanı Vefa Tanır'm cevabı 

8:9 

9:11 

11:15 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 15 

1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 70 arkadaşının, İLKSAN olayında 
arsa spekülatörlerine haksız kazanç sağlayarak Devleti zarara uğrattığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başba
kan Süleyman Demirel hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/18) ' . . 15:17 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 18,62 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 18 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksun-Elbistan ka
rayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu ve Dev
let Bakanı İbrahim Tez'in cevabı (6/146) 18 

2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkın
mada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/231) 18 

3. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkara-
bekir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunla
rın personel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 18:19 

4. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman-Ermenek 
ile Karaman-Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından so
rusu ve Devlet Bakanı İbrahim Tez'in cevabı (6/235) 19:21 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezaevinin 
boşaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 21:22 

6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer 
aldığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/268) 22 

7. —- Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete so
kulan 'Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/275) 22 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) -. 22 

9 . — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına ge
tirilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer va
kıflara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı 
(6/299) 22:24 

10. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yızdızeli DevletHastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 2 4 

11,— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletveki
linin görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanında sözlü soru önergesi (6/302) 25 
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12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Balcanından sözlü soru önergesi (6/304) 25 

13. — 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) 25 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedefle
rine ulaşıp ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 25 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında 
Bakanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 25 

16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanu
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 26 

17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 26 

18. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşlet
mesinde çalışan geçici,işçilerin kadro durumlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı (6/313) 26:27 

19. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/323) 27 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen 
\asadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 27:28 

21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetle
rinden Orman İşletmeleri Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının 
durumuna ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın cevabı (6/328) 28:31 

22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne 
ilişkin Başbakandan sorusu ve devlet Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı (6/329) 31:33 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Oca-
ğVna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 33 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Af
şin, Andırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, 
araç ve gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) - 33 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-
Andırın - Kızık köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/347) . 33 
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26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Hüyüklü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 33 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Afşin ilçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 33 

28. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Di
yarbakır muhabirinin ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) 33 

29.—Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş-
Kürtül ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu 
ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/353) 34:35 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 62 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Hacıbektaş İlçesi Karaburna 
Belediyesine gölet yapılıp yapılamayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ta
rım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1090) 62 

2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Karadeniz Bölgesindeki 
bavul ticaretine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraPın yazı
lı cevabı (7/1103) 62:64 

3. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Maliye ve Gümrük eski Baka
nı Adnan Kahveci döneminde başlatılan gümrük kaçakçılığı incelemesine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun yazılı cevabı (7/1106) 64:65 

4. — Kocaeli Milletvvekili Şevket Kazan'ın, Gebze'de okul yapımı için bir 
vakfa verilen yerin orman alam olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Ba
kanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı (7/1114) — 65:66 

5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Bakanlığın bazı islâm ül
kelerindeki yurt dışı teşkilatlanmasına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdul
kadir Ateş'in yazılı cevabı (7/1125) 66:69 

6. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Bakanlığın yurt dışı tem
silciliklerine atanan personele ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in 
yazılı cevabı (7/1126) " 70:71 

VI. v KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 35 

1. —> Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sirgorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba-
kahlığıa 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) ' 35 
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2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) 35 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 35 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 
139) 35:36 

5.—Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/324) (S. Sayısı : 134) 36 

6. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 
221 ve'221'el inci Ek) 36 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğ-
lu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail KÖse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı : 283) 36 

8. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sa
mi Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesi
ne g re Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı: 306 ve 306'ya 
1 inci Ek) 36:61 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Başkanlıkça, Turgut özal'ın, vefatıyla boşalan Cumhurbaşkanlığı için, Anayasanın 102 

nci maddesine göre, Cumhurbaşkanlığı Makamının boşalmasından 10 gün sonra seçime baş
lanmasına ve seçime başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde seçimin sonuçlandırılmasına; 
bu duruma göre, Cumhurbaşkanı adaylarının, 28 Nisan 1993 Çarşamba gününden başlamak 
üzere, 7 Mayıs 1993 Cuma gününün bitimine kadar bir önergeyle Meclis Başkanlık Divanına 
bildirilmesi gerektiğine ilişkin duyuruda bulunuldu. 

(10/6)'esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin 26 Nisan 1993 Pazartesi gününden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi ve 

Gündemin özel Gündemde Yer Alacak işler kısmının 4 üncü sırasında yer alan ve Genel 
Kurulun 27.4.1993 Salı günkü Birleşiminde görüşülmesi kararlaştırılan (9/17) esas numaralı 
Meclis Soruşturması önergesinin görüşmelerinin 4.5.1993 Salı gününe ertelenmesinin Genel Ku
rulun onayına sunulmasına ilişkin Danışma Kurulu önergesi kabul edildi. 

Kayseri Milletvekili Abdullah-Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan'a karşı izlediği yanlış dış 
politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumluluk
ları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/21) görüşmelerden sonra yapılan açık oylama sonu
cunda kabul edilmediği açıklandı. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin prob
lemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit et
mek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/3) (S. Sayısı : 292) üzerin
deki görüşmeler ve 

Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah 
Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azer
baycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bü
tünlüğüne saldırıları konusunda Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 inci Birleşiminde açılması 
kabul edilen genel görüşme (8/25, 26, 27), 

Tamamlandı. 
DYP, SHP, ANAP, RP ve CHP Gruplarının da katıldıkları, grup temsilcilerince ifade edilen, 
Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek, Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin, Erzurum Millet

vekili Rıza Müftüoğlu, Elazığ Millevtekili Tuncay Şekercioğlu, Konya Milletvekili Musa Erarı-
cı'nın, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı saldırgan ve yayıl
macı tutumunu kınanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Azerbaycan'a her türlü 
yardımı yapmasını öneren önergelerinin gereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği bildirildi. 

28 Nisan 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.50'de son verildi. 

Yılmaz Hocgoğlu 
Başkanvekili 

İbrahim özdiş Kadir Ramazan Coşkun 
Adana > İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
28.4.1993 Çarşamba 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1992 -1993 yılı Ege Ekici Tütün Piyasasına iliş

kin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1222) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.4.1993) 

2. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'riın, Doğu Bloku ülkelerinden ithal edilen mo
tosikletlerin çevre kirliliğine yol açtığı iddiasına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1223) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, büyük kentlerimizin içinden veya çevre
sinden geçen karayollarının tamir, bakım ve temizliğine ilişkin Bayındırlık ve ve İskân Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1224) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1993) 

4. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Doğu Bloku ülkelerinden ithal edilen mo
tosikletlerin çevre kirliliğine yol açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1225) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1993) 

5. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu'nun, D.P.T. ve HDTM'ında çalışan sözleşme
li personelin Ocak 1993 sözleşmelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1226) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1993) • 

6. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu'nun, Ağcaşar Barajı^projesine ilişkin Bayın
dırlık vetskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1227) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1993) 

7. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı büyükşehir belediyelerinin yan kuru
luşları ve hissedarı oldukları şirketlerde çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1228) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1993) 

8. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul, Ankara, tzmiri Bursa, Antalya 
ve Konya belediyelerinin İç borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1229) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1993) 

9. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, tstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya 
ve Konya büyükşehir belediyelerinin dış borçlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1230) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1993) 

10. — Isatanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, tstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir bü
yükşehir belediyelerinin ya da belediyelere ait kuruluşların ortak olduğu kuruluşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1231) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1993) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Merkez öşlü 
Köyünün yol ve köprü ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1232) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1993) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır E-Tipi Cezaevinde öldürüldü
ğü iddia edilen bir mahkûma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1233) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.4.1993) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1.— Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 70 arkadaşının, İLKSAN olayında arsa speküla

törlerine haksız kazanç sağlayarak Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/18) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 27.4.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum, 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko

ruma Kanununun 15 inci Maddesinin Değiştirilmesiyle İlgili Kanun Teklifinin kamuoyundaki 
değerlendirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması ^ 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar yapılacaktır. 
Birinci sırada, 2803 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasının 15 inci Maddesi

nin Değiştirilmesiyle İlgili Kanun Teklifinin kamuoyunda yanlış anlaşılmış ve değerlendirilmiş 
olması hususunda Çorum Milletvekili Sayın Ateş Amiklioğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Amiklioğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ATEŞ AMÎKLİOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan,' muhterem milletvekilleri; 

sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
2803 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasının 15 inci Maddesinin (A) bendi

nin değişikliğiyle ilgili vermiş olduğum yasa teklifi, maalesef kamuoyunda yanlış ve noksan 
anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. 

Muhterem milletvekilleri, malumlarınız olduğu üzere, devletin elinde iki türlü arazi bu
lunmaktadır. Birisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler; diğeri de, Hazinenin özel 
mülkiyetindeki arazilerdir. 

Bendenizin vermiş olduğu teklif, ne devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerle ilgili
dir ne de Hazinenin özel mülkiyetindeki arazilere konudur. 

Teklifim, sadece ve sadece, Türkiye'de, hantal ve işlemeyen, Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kuruluna işlerlik kazandırılması ve bu kurula mensup uzman üyelerin, Türkiye'nin herhangi 
biryerinde, Erzurum'da, Bursa'da, Aydın'da, Balıkesir'de, gelip herhangi bir sokağa veya her
hangi bir mahalleye, "koruma altına alınmıştır" damgasını vurmalarından kaynaklanmaktadır. 

Bendeniz bu teklifi verdiğim zaman, Genel Kurulda ve komisyonda şunu arz ettim : Bu 
durumda yüzlerce, binlerce mağdur insanlarımız var. Millî değerlere sahip çıkmak nasıl her 
Türk vatandaşının göreviyse; harap olmuş, viran olmuş, tarihî ve bediî kültürel değerlere sahip 
çıkmak da, devletin bir görevidir. 
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Bu itibarla, bu konum içerisinde olan bu mesken ve konutlarda oturan vatandaşlarımız 
ne evlerini satabiliyorlar, ne kiraya verebiliyorlar ne de onarımları için çare bulabiliyorlar Dev
let olarak öncülük edelim; gerekiyorsa, Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdaresinden, Kültür 
Bakanlığı bütçesine ödenek aktarmak suretiyle bunların onarımlarına yardımcı olalım veya il
ler Bankası kanalıyla bunlara yardımcı olalım. 

O zaman, Kültür Bakanlığındaki görevli arkadaşlarım gerekçe olarak "malı kamulaştırı
lan bu şekildeki kişilere Hazine arazileri verilmektedir" dediler. 

Muhterem milletvekilleri, bendeniz yıllarca Millî Emlak Genel Müdürlüğü yaptım. Be
nim Millî Emlak Genel Müdürü olduğum döneme kadar Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde 
böyle bir uygulama yapılmamıştır. Bu yasa teklifini verdiğim zaman, şimdiki yöneticilere sor
dum; aynı şekilde, cumhuriyetin ilanından bugüne kadar malı kamulaştırılan, meskeni kamu
laştırılan ve koruma altına alınan bir Türk vatandaşına, daha henüz bir arsa dahi tahsis edil
memiştir. Bu itibarla, sadece ve sadece vatandaşın oturduğu meskenle ve konutla sınırlı olan 
ve bu amacı taşıyan teklifim, maalesef, kamuoyunda yanlış anlaşıldı; sanki bütün ormanları, 
koyları, kıyılan ve bütün tarihî, bediî yerleri, kamunun, vatandaşın istifadesine açıyormuşuz 
gibi bir izlenim uyandı. 

Sayın Kültür Bakanı Fikri Sağlar'la da görüştüm; kendileri Meclise bu konuda olumlu 
bir tasarı sevk etmiş bulunuyorlar. Bu, benim vermiş olduğum teklifi de içermektedir. Bu iti
barla, önce Komisyon Başkanı Sayın Adnan Ekmen'e, daha sonra da Sayın Kültür Bakanı Fik
ri Sağlar'a, bu yanlışlığı ve noksanlığı giderdikleri, bu hantallığı ortadan kaldırdıkları için te
şekkür ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Amiklioğlu. 

2. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, hâkim, sava ve adlî personelin özlük haklarına 
ve yargı bağımsızlığına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, hâkim, savcı ve adlî persone- _ 
lin özlük hakları ve yargı bağımsızlığı konusunda, Bartın Milletvekili Sayın Hasan Akyol'a 
söz veriyorum-

Buyurun Sayın Akyol. (CHP sıralarından alkışlar) 
HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde içinde bu

lundukları geçim sıkıntısı nedeniyle birtakım eylemlerde ve telgraf protestolarında bulunan, 
basında da "Adalet isteyen adalet", "Hâkim ve savcı isyanı", "Hâkim ve savcılar kan ağlı
yor", "Adalete saygı bu mu?" başlıklarıyla yankı uyandıran, hâkim, savcı ve adliye personeli
nin durumu nedeniyle söz aldım. Bana söz veren Sayın Başkana teşekkürlerimi sunar, şahsım 
ve partim adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

8 inci Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut özaPın ölümü ve ortaya çıkan Cumhurbaşkanı se
çimi, Başbakanlık ve Hükümetin durumu gibi olaylar, son günlerde kamuoyunu ve siyasetin 
bütün kademelerini ilgilendirmiş, içeride ve dışarıda yığılmış sayısız sorunları unutmamıza ve
ya geri plana itmemize neden olmuştur. Oysa, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bizim bu
na hakkımız yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, koalisyonu oluşturan partilerin 
ise buna hiç hakkı yoktur. 

Toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren yasa tasarılarından bazıları, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin gündemindedir; bir kısmı da Bakanlar Kurulu önünde aylardan beri bekle-
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mektedir. Bu önemli ve acilen çıkması gereken yasalar dururken, gündemdeki, şimdilik ger
çekleşmesi mümkün olmayan veya çok az kitle ve kişiyi ilgilendiren by-pass gibi yasalarla Meclis 
oyalama taktiği içine girilmiş bulunulmaktadır. 

Her gün içinde bulundukları durum nedeniyle işçi ve memur emeklileri, esnaf, işçiler, iş
sizler, belediyeler ve belediye çalışanları feryat etmektedir. Toplumun tüm kesimlerinde bıçak 
kemiğe dayanmıştır. 

Gerçek bu iken, 500 üncü gün tartışmalarıyla, halkın sorunlarına çare bulucu ve çözüm 
getiren çalışma içine maalesef giremiyoruz. Başta Sayın Başbakan olmak'üzere, hiçbir Hükü
met üyesinin böyle bir derdi ve sorunu olmadığını son günlerde üzülerek görmekteyiz. 

"Adalet Mülkün Temelidir", yani devletin ancak adaletle var olduğunu ve olacağını söy
lediğimiz ve bunu en çok telaffuz ettiğimiz bu dönemlerde, adalet dağıtmakla görevli hâkim, 
savcı ve onların eli, ayağı olan ve onların en büyük yardımcıları adliye personeli ayaktadır. La
fa gelince, "adalete saygımız sonsuz" dediğimiz ve bunu gerçekleştirmekle görevlendirdiğimiz 
kişiler ayaktadır. 

Saygımızın sonsuz olduğu bu kişileri en izbe, "adliye" dediğimiz binalarda ve en perişan 
koşullarda çalışmaya layık görmüşüz ve mahkûm etmişiz. 

Adliyelerdeki dosya sayısına ve adliyeyle ilgili vatandaş sayısına bakılırsa, 20 milyonun 
üzerindeki vatandaşın adliye kapılarında olduğunu görürüz. Bu insanları da bu adaletsizliğe 
mahkûm etmişiz. 

Anayasamızın baş tarafında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olduğun
dan bahsetmişiz. Hukuk uygulayacak ve devlete hukuk devleti kimliği kazandıracak bu insan
ların, daktilo, dosya, dolap, masa gibi en basit ve en acil ihtiyaçlarını -maalesef- karşılayama
mışız. Bu insanları, geçinebilmek için, ucuz sebze nerede satılır, ucuz giyim eşyasını nerede 
bulurum, çocuğumu nasıl okuturum, aybaşını bu maaşla nasıl getiririm noktasına getirmişiz. 
Bu insanları ev sahiplerinin insafına terk etmişiz. 

Peki, bu insanlar toplumda, bu durumda, gerekli saygıyı bulabilirler mi? Hâkim ve savcı
lar ve adliye personeli, kafası geçim derdiyle meşgulken, aybaşını nasıl getiririm diye düşünür
ken, devletin temeli olan adaleti gerçekleştirebilirler mi? Yığılmış dosyaları okuyup, hazır ola
rak kürsüye çıkabilirler mi? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Akyol. 
HASAN AKYOL (Devam) — Kendine bir kitap alıp, kendini yetiştirebilirler mi? Nasıl 

bir saygıysa, "Saygımız sonsuz" dediğimiz bu insanlar, mülkün, yani devletin temeli olabilir
ler mi? Anayasamızın baş tarafına yazdığımız, hukuk devleti gerçekleşir mi? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; basından öğrendiğimize göre, Adalet Bakanlığı, yar
gıç, savcı ve adliye personelinin maaşlarında iyileştirme öngören yasa taslağını Hükümete sun
muştur. Ancak, bu yasa taslağı, Hükümetin gündeminden, Meclisin gündemine, aylar geçme
sine rağmen, bir türlü gelmemiştir. 

öğrendiğimize göre, Maliye ve Gümrük Bakanı, bütçeye ek yük getirecektir düşüncesiyle 
bu tasarıya karşı çıkmaktadır. 

Adliye personeli, hâkim ve savcılarımız iane istemiyorlar, hakkını istiyorlar; toplumda in
sanca yaşayabilmek için, saygınlıklarını korumak için yaptıkları işin bedelini istiyorlar. Bunun 
takdiri de Maliye ve Gümrük Bakanına, Hükümete değil, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait
tir. Bu nedenle, bu yasa tasarısının acilen Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesini bekliyoruz. 
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Ülkede devletin temeli olan adalet gidiyor, adaleti gerçekleştirecek hâkimler, savcılar ve 
adalet personeli SOS veriyor. O nedenle, kişileri kurtarmayı bırakın; biraz da devleti kurtar
maya bakın. SOS sesleri, adalet isteyen adalet sesleri, maaşlara isyan sesleri Sakarya'dan, Di
yarbakır'dan başladı ve tüm Anadoluya yayılıyor; Uşak, Ankara, Adıyaman, Malatya Zongul
dak'ta görev yapan hâkim, savcı ve adliye personeli mütevazı ve sıkıla sıkıla seslerini duyurma
ya çalışıyorlar ve bu eylem yayılıyor. Bu eyleme ve bu sese kulak vermek gerektiğine inanıyoruz. 

Bir insanın idamına karar verebilen, milyarlık dosyaları karara çıkaran, gerektiğinde ya
sada boşluk olduğunda yasa koyucu gibi hareket edebilen; daha geçen gün Adana'da öldürü
len Savcı Eteni Ekin gibi, canları pahasına görev yapan bu insanları fakrü zaruret içinde bırak
maya, evinin ihtiyaçlarını görebilmek için ve çocuğunu okutabilmek için, kendini savunmak 
için verilen beylik tabancasını sattırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 

O nedenle, Maliye ve gümrük Bakanlığı, bütçe ve genel ücret tablosuyla ilgili görüşlerinde 
istediği kadar haklı olduğunu ileri sürsün; hukuk devletiysek, hukuk devleti anlayışıyla yöne
tilmek istiyorsak, öncelikle bu ilkeleri yaşama geçirecek bu kadroları korumak ve iyileştirmek, 
boş ve noksan olan kadroları doldurmak zorundayız. Bu ilke ve hedef, bütçe mülahazasından 
daha önemlidir ve daha belirleyicidir. 

Bu konuşmamla ben, yargı mensuplarının maaş durumunun iyileştirilmesiyle her şeyin 
düzeleceğini iddia etmiyorum. Sıkıntı, sadece maaş ve yetersiz bina ve boş kadrolar değildir. 
\argı sistemimizin esas sıkıntısı, her zaman ve her vesileyle söylendiği gibi, yargı bağımsızlığı 
ve yargıç güvencesidir. Bunu engelleyen anayasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasal amacına oturtulmalı ve yargıda keyfilik ve kayırmacı
lık kalkmalıdır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

Sayın Başkan teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

3. — Sürt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Diyarbakır ve çevresinde yapmış olduğu gezide
ki gözlemlerine ve gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin günedem dışı konuşması 
ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, Diyarbakır ve çevresine yapmış olduğu son 
geziye ilişkin gözlemlerini ve gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerini sunmak üzere Siirt Mil
letvekili Zübeyir Aydar'a veriyorum; buyurun. (HEP sıralarından alkışlar) 

ZÜBEYtR AYDAR (Siirt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken he
pinizi- saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Kürt sorununun barışçıl çözümü için oluşturulan aydın inisiyatifi çer
çevesinde, geçen hafta cuma günü benim de içinde bulunduğum bir heyetle birlikte Diyarba
kır'a gittik. 

Heyette, benimle birlikte, İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gencay Gürsoy, 
Prof."Dr. Coşkun özdemir, Diyarbakır eski Milletvekili Tarık Ziya Ekinci,İstanbul eski Mil
letvekili Hüsnü Okçuoğlu, İHD Genel Sekreteri Av. Hüsnü öndül ve bir kısım basın mensup
ları vardı. Diyarbakır'daki ilk incelememiz, öncelikle, siyasî parti temsilcilerinden, çeşitli de
mokratik kitle örgütleri temsilcilerinden oluşan bir heyetle toplantı yaparak bölgedeki geliş
meler hakkında onlardan bilgi almak oldu. Bizim gidiş amacımız da şu idi : 
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Bugünkü barış ortamına katkıda bulunmak, ateşkesten sonra meydana gelen gelişmeleri 
yerinde görmek ve... 

ALİ ESER (Samsun) — Ne ateşkesi kardeşim!.. Ne ateşkesi!.. 
ZÜBEYÎR AYDAR (Devamla) — Niye, ateşkes yok mu?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Eşkıya ile ateşkes olur mu?! 
ZÜBEYÎR AYDAR (Devamla) — Bu gelişmeleri yerinde görmek; sivil halkın, mülkî ve 

askerî erkânın durumunu yerinde incelemek için gitmiştik. 
Bu çerçevedeki görüşmelerden sonra, ertesi gün bir grubumuz Dicle tarafına, diğer bir gru

bumuz da Lice ve Kulp tarafına gittik. Kendim, bir heyetle Dicle tarafında, 6 Nisanda yakıla
rak boşaltılan Kelekçi Köyüne gittik ve orada incelemelerde bulunduk. 

Bu köy daha önceleri köy koruculuğunu kabul etmediği için askerler tarafından yakılmış 
ve boşaltılmıştır. Yine bu köyün etrafındaki Boğazköy, Değirmenli köyleri de aynı akıbete uğ
ramışlar ve halen o köyler de boştur. İsteyen gidip görebilir. 

Bu köylerde yaşayan insanlar, şu anda Diyarbakır Sur dibinde, bir göz evde on-oniki ki
şiyle zor şartlar altında yaşıyorlar ve son derece zor durumdalar. Hiçbirinin de bir ev eşyası 
ne de bir işi vardır. 

Aldığımız haberlere göre, Bismil'in Tepecik Köyünde yaşayan köylülerin, korucu olmaları 
için zorlandığı, bazı kişilerin zorla korucu yapıtırılmak istendiği iddia ediliyordu. Bu iddiaları 
yerinde incelemek ve görmek için pazar günü Bismil'e gittik, öncelikle, Bismil'de bulunan köy
lülerden bu olay hakkında tekrar bilgi aldık ve hemen Bismil Kaymakamıyla görüştük. Kay
makam Kenan Yozgatlı'ya durumu izah ettik. Kaymakam, "Evet, o köyde bazı problemler var; 
ama, buyurun gidin. Herhangi bir sorun olmaz, herhangi bir şey yok, köyde rahatlıkla incele
me yapabilirsiniz" dedi. 

Kaymakamın bu sözlerine güvenerek, basın mensuplarından ve Diyarbakır'ın çeşitli kitle 
örgüt temsilcilerinden oluşan heyet üç arabayla köye gittik. Köye giderken, köy yolunda iki 
askerî araç bizi geçti ve onlar bizden önce köye vardılar. Bizim köye varmamıza henüz 200 met
re falan vardı... tam köye girmek üzereyken, askerlerden ve sivillerden oluşan bir topluluk var
dı. Askerler ve sonradan köy korucuları olduğunu öğrendiğimiz kişiler bize doğru silah sıka
rak geldiler; henüz biz araçlarımızdan inmemiştik, henüz kimseyle görüşmemiştik, henüz hiç 
kimseye bir şey söylememiştik; bize doğru ateş ederek geldiler, etrafımızı sardılar. İlk arabada 
Doktor Tarık Ziya Ekinci vardı -ki kendisi 70 yaşlarındadır- korucu Şemsettin Güneş -aynı za
manda köy muhtarıdır- askerlerin koruması altında bu arkadaşımızı dövdü ve arkadaşımız ye
re düştü. Buriun üzerine o korucu ve diğer başka bir korucu olan İzzettin Çelebi, "Milletvekili 
kim?... İçlerinde birtane milletvekili var" diyorlardı. Burada ağzıma alamayacağım şekilde ha
karetlerle baha doğru geldiler; ben kendimi tanıttığım halde, beni de tartakladılar. Üç metre 
uzağımızda olan askerler bize doğru silahlarını çekmişler ve onları koruyorlardı. Etrafımızda 
mermiler uçuşuyordu... 

Bu durum karşısında diğer arkadaşlarımız kendilerini yerlere attılar. Bu şekilde on-onbeş 
dakikalık bir boğuşma yaşandı. Biz araçlarımıza binerek oradan uzaklaşmak zorunda kaldık. 
Çeşitli hareketlerle birlikte yine arkamızdan epey silah sıktılar. 

Bismil'e geldiğimizde, Bismil Kaymakamını bulamadık. Kendisi ilk telefona cevap verdiği 
ve evde olduğu halde, bizimle görüşmedi. Daha sonra bu konuları bölge valisiyle görüştük. 
Bölge valisi "Yanlış yapmışlar, gerekeni yaparız" dedi. 
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Durum bu. Daha önce, benzer şekilde başka arkadaşlarımıza da aynı saldırılar yapıldı, 
tki ay kadar önce Mehmet. Sincar ve Ali Yiğit arkadaşlarımıza da Mardin'in Ovalı Köyünde 
benzer bir uygulama yapıldı. Yine ekim ayında, Refah Partisi Ankara Milletvekili Ömer Ekin
ci, Mamak'ta -kendi seçim bölgesinde- karakola götürülerek dövüldü. 

Bu, Parlamentoda ne kadar dile getirildiyse de, bu kişiler hakkında herhangi bir şey yapıl
madığı ve il idare kurulunun, bu kişileri suçlu bulmadığı şeklinde bilgiler alıyoruz. 

Herhangi bir soruşturma yapılmıyor. Bana yapılan, arkadaşlarıma yapılan, daha önce di
ğer akradaşlarımıza yapılan bu saldırılar -ki benzer saldırılar daha örice de birçok arkadaşımı
za yapılmıştı- bizim şahsımızda Parlamentoya yapılan saldırılardır, Parlamentonun saygınlığı
na yapılan saldırılardır, parlamenter demokrasiye yapılan saldırılardır. 

Bu Parlamento, saygınlığını korumak zorundadır. Bu Parlamento, eğer saygınlığını koru-
yamazsa, yarın, öbür gün, yine birileri bir düdükle bizi dağıtabilir. O açıdan, Parlamento ken
di saygınlığını korumak durumundadır. 

• Ayrıca, barış havasının estiği bir dönemde, aydınlardan oluşan bir heyete yapılan bu sal
dırıya anlam vermek mümkün değildir. Ortada herhangi bir mukavemet yok, herhangi bir kim
seyle görüşme yok... Kimin orada nelerden neler umduğu ortadadır. 

Neden bu insanlara -aydın insanlara- saldırı yapılıyor? Şimdi, koruculuğun kaldırılması, 
olağanüstü halin kaldırılması tartışılırken, köylere neden zorla koruculuk dağıtılıyor? Köyler 
neden zorla boşaltılıyor? Bunun sebebi nedir? Neden köyler yakılıyor? Bunu hep birlikte dü
şünmek durumundayız; kimlerin bunda çıkarı vardır? Bu Parlamentonun çıkarı olduğunu san
mıyorum. 

O açıdan, herkesi göreve davet ediyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Te
şekkür ederim. (HEP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) — Hükümet cevap versin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya Hükümet cevap versin isteğiniz tarafımızdan işitil

di; ama, Hükümetin kendi iradesi dışında bizim böyle bir davet yetkimiz bulunmamaktadır. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hükümet yok. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hükümet adına, gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Orman Baka

nı Sayın Vefa Tanır; buyurun. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Hü

kümet, şüphesiz, bu kürsüye getirilen olayları doğru mu yanlış mı diye takip etme mecburiye
tindedir; ama, şu anda buraya bir olay gelince, Hükümetin bilgisi olmadan cevap vermek biraz 
size karşı hafiflik olur .diye, Hükümet, yerinde oturuyor. 

SIRRI SAKIK (Muş) — İnşallah bir gün onların başına da gelir. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu askerleri, 

bu emniyet mensuplarını sizin askerleriniz, sizin emniyet mensuplarınız olarak görürseniz, ba
zı olayları çözme imkânınız olur. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Asker değil korucular saldırdı. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — 12 Mart 1971'den bir iki gün sonra Kapı

kule'den giriyordum. Beni askerler durdurdu, arabamı açtılar. Bazı kitaplar vardı, orada "DİSK-
Komünizm" adında bir kitap vardı. Onu görünce beni derdest karakola götürdüler; ama, 
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hiç üzülmedim. Çünkü, beni durduran asker arkadaşımın, bu kitap karşısında yaptığının gö
rev olduğunu telakki ettim. Kapasitesini hesapladım, gittim. Nitekim, kendimi, kim olduğu
mu tanıttığım zaman, üsteğmen beni karakoldan asfaltın ucuna kadar özür dileyerek uğurladı. 

Yine, 12 Mart günü İstanbul'daydım; ertesi gün İstanbul'dan çıkış yasağı vardı; ama, hü
viyetime güvenerek ben çıktım, Bilecik'e kadar rahat geldim; Bilecik'te askerler durdurdu ve 
beni derdest götürdüler ve hiç üzülmedim. Dedim ki, ben bu yasağı, kendi hüviyetimden dola
yı delmek istiyorum; ama, askerler, benim hüviyetim kapasitelerinin dışında olduğu için gö
türdüler. Karakola gittim, kahvemi de içtim, çayımı da içtim, güle güle uğurlandım. (HEP sı
ralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Onunla ne ilgisi var?! 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Bakın, şimdi bir şey söylemek istiyorum. 

Hassas bir bölgedesiniz... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Aydınlar dövülüyor, Sayın Bakan... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Müsaadenizi rica ediyorum; hem Hükü

metten cevap istiyorsunuz, hem Hükümetin konuşmasını kesiyorsunuz! 
Muhterem arkadaşlar, hassas bir bölgedesiniz, hatta bölgeyi bir harp hali olarak burada 

tarif ediyorsunuz, arkadaşım oradan müdahale ediyor, "ateşkes ne demek!" diyor. 
Yani, bir devletle mi harp ediyorsunuz da, karşı taraf ateşkesmiş?! Bu ağırlığı kullanmı

yorsunuz... 
Bir görevli, ne şekilde olursa olsun, o bölgeye giderken, oranın idare amiri var mı; var, 

ona uğrar, kaymakama uğrar, inzibatına uğrar, "biz falan köye gideceğiz, hüviyetimiz bu" der
lerse, sizden evvel telefonla orada tertibat alınır. (HEP sıralarından gürültüler) Siz, oradaki 
idare amirini hiçe sayar giderseniz... 

SIRRI SAKIK (Muş) — O zaman basını okumuyorsunuz... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — İşte, söze başlarken dedim ki, "Hükü

met bunu not etti, bunun bir de öbür tarafını gördükten sonra cevap verecek." 
Onun için, eğer muameleyi yapmışsanız, size burada hak vererek derim ki, "doğrudur, 

cezalarını çekeceklerdir" Ama burada bir ihbarda bulundunuz; bunun bir de öbür tarafını Hü
kümet olarak inceleyelim. 

Hassas bölgeye gidiyorsunuz, ne şartla giderseniz gidin, buradaki verdiğiniz isimlerin hü
viyetini söylemek de istemiyorum, biz bu arkadaşlarımızla vaktiyle burada çok uzun süre be
raber çalıştık; o zaman da bunlar Dev-Sol'un kışkırtıcıları içindeydi; ama, burada kendisini 
müdafaa edemeyen arkadaşlarımın adını karıştırmak da istemiyorum. 

Onun için, muhterem arkadaşlarım, evvela, Türkiye'de barış istiyor musunuz; Türkiye bir 
sıkıntıda mı; gelin, biz bunu burada halledelim. Yani, konuşmalarımız öyle ölçülü olsun ki, 
tahrik edici olmasın; konuşmalarımız öyle ölçüde olsun ki, güvenlik güçlerinin maneviyatını 
kırar cinste olmasın; konuşmalarımız öyle ölçüde olsun ki, buraya cevaplan rahat verebilecek 
bir zamanı Hükümet elde edebilsin; zorla bizi bu kürsüye çıkardığınız zaman bu kadar bilgi 
alabilirsiniz. 

Hepinize saygı sunuyorum. Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Aydınlara hakaret etmeye hakkınız yok; o kürsü

den aydınlara hakaret ettiniz. 
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ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Neden? (Gürültüler) Hayır; ben aydınla
ra bu kürsüden hakaret etmedim. Dedim ki, benim de başıma bunlar geldi; ama, benim başı
ma neden geldiğini siz çıkartacaktınız. Yani, ben "Kaymakama, hâkime falan yere gidiyorum" 
deseydim, başıma gelmezdi. Aydınların bu olayda tedbirsiz olduklarını söyledim; aydınsız, ay
dın değilsiniz, karanlık demedim ki! 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 70 arkadaşının, İLKSAN olayında arsa speküla

törlerine haksız kazanç sağlayarak Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/18) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde bir Meclis soruşturması önergesi vardır, önerge bas
tırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. . 

Meclis soruşturması önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî eğitimimizin temel taşlarından olan öğretmenlerimizi ev sahibi yapmak gibi ulvî bir 

düşüncenin arkasına sığınarak, imara açık olmayan ve toplu konut yapımına müsait bulunma
yan ve bir barajın su toplama havzasına dahil bir arazinin özellikleri ya hiç araştırılmadan ya 
da büyük bir fütursuzlukla İLKSAN (İlkokul öğretmenleri Sandığı) tarafından 346 milyar li
raya satın alınarak Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in de bilgisi dahilinde bazı çıkar çevre
lerine haksız menfaat sağlanmıştır. • " • ' . 

Kısaca, kamuoyuna, tLKSAN'da arsa yolsuzluğu olarak mal olan bu olayda, içinde tüyü 
bitmedik yetim hakkı olan Devlet Hazinesinin milyarları yanında, eğitim ordumuzun vefakâr 
öğretmenlerinin maaşlarından kesilen aidatlar da, ne yazık ki, olmuş ve olacak yolsuzluklarla 
mücadele edecek Sayın Başbakanca verilen emir ve talimatlarla haksızca ödettirilmeye çalışıl
mıştır. 

Sayın Başbakanın "verdimse verdim ne olmuş her şey benim bilgim altında cereyan etmiştir" 
diyerek basite indirgemeye çalıştığı bu olayda, öğretmenlerimizin ev sahibi olmaları bir yana, 
otomobil almak için yatırdıkları paralar da, Sayın Demirel'in bilgisi dahilinde cereyan ettiğini 
tereddütsüz üstlendiği arsa vurgunu sonucunda yok olmuştur. 

Ciddî ve sorumluluk duygusu içinde olması gereken ve her kör kuruşun hesabının kendi
sinden sorulmasını isteyen bir Başbakanın, boyutları milyarları aşan ve yetim hakkının yanın
da öğretmenlerimizin alın terinin basit hesaplarla ve siyasî gelecek kaygısıyla peşkeş çekilmesi
ni sağlamak üzere İLKSAN'ı görevlendirmesi kamuoyunun güven duygusunu ortadan kaldır
mıştır. 

346 milyar 750 milyon liranın arsa spekülatörüne ve aracılarına bir an önce ödenebilmesi 
konusundaki aceleciliği, "her şey bilgim altında olmuştur" diyerek, bu çirkin alışverişteki ta
raflı tutumu, arsa bedelinin ödenmesi hususunda ilgili bakanlar üzerinde tesis ettiği baskılar 
kamuoyunda büyük kuşkular uyandırmıştır. 
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Öğretmenlere konut yapımı gibi yüce bir duyguyu istismar ederek ve iLKSAN'ı aracı kul
lanmak suretiyle bu kez de siyasî yakınlarına, yine yüzsüzleri koruyarak işçi, memur ve esnaf 
gibi dar gelirlilerden, dul ve yetimin hakkından kesilerek arsa spekülatörlerine haksız menfaat 
sağlayan ve bu suretle devleti zarara sokan, suiistimal ve yolsuzluklara talimatlarıyla fırsat ve
ren, temin edilen haksız kazançlar karşısındaduyarsız kalmak suretiyle emaneti bilerek koru
yamayan, böylece görevini kötüye kullanan ve bu eylemi T.C. Kanununun 240 inci maddesine 
uyan Başbakan Sayın Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük 
hükümlerine göre Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

. Yücel Seçkiner 
Ankara 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Cem Kozlu 
İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

İlhan Kaya 
İzmir 

Seyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

İsmail Sefa Giray 
İstanbul 

Avni Akyol 
Bolu 

• Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Salih Ergün 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Hüsamettin örüç 
Bursa 

Burhan Kara 
Giresun 

Mustafa Parlak 
Rize 

Ahmet Kabil 
Rize 

Ali Er 
İçel 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Hasan Çakır 
Antalya 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 
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Bahri Kibar 
Ordu 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Süha Tanık 
İzmir 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ordu 

Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Yusuf Pamuk 
• İstanbul 
Hüseyin Özalp 

Samsun 
Faruk Sjaydam 

Manisa 
Bahattin Yücel 

İstanbul 
Gazi Barut 

Malatya 
İmren Aykut 

İstanbul 
Hasan Korkmazcan 
\ Denizli 
. Feridun Pehlivan 

Bursa 
Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 
İlker Tuncay 

Çankın 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 
Nabi Poyraz 

Ordu 
Mustafa Kılıçarslan 

Sakarya 
Cengiz Bulut 

İzmir 
' Şerif Bedirhanoğlu 

Van 
Mehmet Gedik 

Bursa 
Yüksel Yalova 

Aydın 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde olmak üzere, görüşme günü, 

Danışma Kurulunca tespit edilip, Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksun-Elbistan karayolu asfalt ya

pımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı İbrahim Tez'in ceva
bı (6/146) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sorusu vardır. • 

Soru sahibi Sayın Dikici?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Prof. Dr. Onur'Kumbaracıbaşı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Göksun-Elbistan yolu 1992 yılında bitirilerek, asfalt yapımı bu yıl ihale edilecek midir? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın tbrahim Tez, buyurun 

Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin sorusuna yanıttır : 
72 kilometre uzunluğundaki Göksun-Elbistan Projesi, Göksun'dan başlayıp Elbistan çı

kışında sona ermektedir. 1987 yılında ihalesi yapılan bu yol, asfalt sathi kaplama olarak biti
rilmiş ve trafiğe açılmıştır. 

• Bunun yanında, 32 kilometre astarlı sathi kaplama onarımı, 22 kilometre astarsız sathi 
kaplama olarak yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Dikici, söz: istiyor musunuz?.. 
HASAN DÎKtCÎ (Kahramanmaraş) — Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınmada birinci de

recede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 
BAŞKAN — 2 nci sırada, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Başbakandan sorusu 

yer almaktadır. 
Soru sahibi Sayın Sevimli?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabekir - Ayrancı 
- Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
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BAŞKAN — 3 üncü sırada, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Adalet Bakanın
dan sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Sevimli?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı İbra
him Tez'in cevabı (6/235) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Bayındırlık ve is
kân Bakanından sorusu yer almaktadır. 

Soru sahibi Sayın Sevimli?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : • . ' . - . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü'olarak cevap
landırılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. ' 

S. Osman Sevimli 
Karaman 

1. Karaman tli Ermenek İlçesinin karayolu bağlantısı Karaman-Mut-Ermenek hattı ile 
sağlanabilmektedir. Toplam 160 km. dir. Yani, Karaman İlinden bir ilçeye gitmek için İçel İli 
topraklarına girmek, o yolla ilçeye ulaşmak mümkündür. Kaldı ki, Mut-Ermenek arasındaki 
84 km.'Iik yolun özellikle ilk 45 km.'lik yolu çok dar ve bozuktur. Halbuki, Karaman-Ermenek 
karayolu kendi il sınırları içerisinde azamî 100 km. den daha azdır. Yol çalışmasını Köy Hiz
metleri yürütmektedir. Oysa, Köy Hizmetlerinin istimlâk yetkisi olmayıp Karaman ile Erme
nek arasındaki bu yolu Bakanlığınızın bünyesinde Karayolları yapsa, daha düzenli olmak kay
dıyla, 90 km.'den fazla olmayacaktır. Bakanlık olarak Karaman-Ermenek karayolu hakkında 
çalışmalarınız var mıdır? 

2. Karaman-Mersin arası bugün 235 km. dir. Halbuki, aynı yol Mara yolu adı ile anılan 
güzergâhı takiben yaklaşık 160 km. civarına inmektedir. Mersin serbest bölge ile İç Anadolu 
arasında böyle transit ve bugünkü yoldan çok daha düzgün ve daha kısa bir yol hakkında Ba
kanlığınızca çalışmalar hangi noktadadır? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez, buyurun. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, Meclisin değerli üyeleri; 

Karaman Milletvekilimiz Sayın Osman Sevimli'nin sorularına yanıttır; 
Devlet yolları ağında bulunan Karaman-Mut-Ermenek arası 160 kilometre uzunluğunda, 

sathi kaplamalı bir yoldur. Karaman - Mut arasındaki 74 kilometrelik kesimde platform geniş
liği 10 metredir. Mut ile Karayolları 3 ve 5 inci Bölge hududu arasında kalan 43 kilometrelik 
kesimde platform genişliği 6 metre, yine aynı hududun Ermenek arasının 43 kilometrelik bölü
münde ise platform genişliği 10 metredir. 1991 yılı yatırım programında yer alan Mut hududu-
Ermenek-Adiller Projesi kapsamındaki Mut hududu - Ermenek güzergâhının yapım çalışma
ları tamamlanmıştır. 
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Söz konusu Karaman-Bucakkışla-Ermenek yolu 117 kilometre uzunluğunda olup, bu yo
lun il yolları ağında bulunan 38 kilometrelik Karaman-Bucakkışla kesiminin 6 kilometresi sat
hi kaplamalı, 32 kilometresi ise stabilize satıhlıdır. 

1983-1993 yılları ulaştırma ana planı kapsamında değerlendirilen Bucakkışla-Ermenek ara
sındaki 79 kilometrelik kesim, yapılan bir protokol çerçevesinde, Karayolları il yolu ağından 
çıkarılarak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sorumluğuna devredilmiştir. Ayrıca, bu ke
sim de yol dağlık ve ormanlık araziden geçmesi nedeniyle, orman ürünleri taşımacılığına yöne
lik kullanılmakta ve 1 600 metre rakımına ulaştığından yoğun kar mücadelesi yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilinin birinci sorusuna yanıttır. 
Sayın milletvekilinin ikinci sorusuna yanıt : 
Devlet yollan ağında bulunan Karaman-Mersin güzergâhı 226 kilometre uzunluğunda, sathi 

kaplamalı bir yol olup, bunun 147 kilometre uzunluğundaki kısmı Karaman-Klrobası-Silifke 
arasının 53 kilometrelik Kırobası - Silifke kesimi sathî kaplamalı il yoludur. Köy yolu niteliğin
deki Karaman - Kırobası arasındaki yol dalgalı ve dağlık araziden geçtiği gibi, rakım da 1 800 
metreye ulaştığından, geometrik standartlar ölçüsünde yapımı çok yüksek maliyeti gerektir
mekte ve bu yolun Karayolları ağma alınması, mevcut Karaman-Mut-Silifke devlet yoluna al
ternatif çözüm olmamaktadır. 

Yüce Kurulun ve sayın milletvekilinin bilgilerine arz eder, teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Sevimli, buyurun. 
SEYİT OSMAN SEVÎMLİ (Karaman) — Sayın Başkanım, değerli ̂ milletvekillerini; Ba

yındırlık Bakanımıza geçen yıl sorduğumuz bu sorunun cevabını geç de olsa aldık; ama, aldı
ğımız cevap, sadece mevcut durumu, oradaki yetkililerin ağzı ve ifadeleriyle burada anlatılma
sından başka bir şey değildir. 

Değerli milletvekilleri, ben, bunu, milletvekili olduğum günden beri, tabir caizse, sakız 
haline getirdim. Bir isteğimizi tekrar ettik. Ben, Karaman-Ermenek yolundan bahsederken, Sayın 
Bakanıma özellikle dedim ki : "Bakanımız olarak, Karamandan çıkıp Ermenek'e bir defa gi
din, ben bu yolda gönül huzuruyla yolculuk yaptım derseniz, Karamanlılar olarak ve Karaman 
milletvekili olarak biz bir daha sizden yol istemeyiz". 

Karayollarının verdiği ve Mut-Ermenek arasındaki 43 kilometre uzunluğunda olduğu söy
lenen yolun genişliği 6,5 metre falan değildir. Orada iki araç birbirini geçerken, biri, mutlaka, 
bir müsait yerde ışıklarını dahi söndürüp, rahat bir viraja çekilip, öteki araca yol vermek mec
buriyetindedir. İki küçük araç dahi bu yolda birbirini rahat geçememektedir. En az 700 - 800, 
metrelik dik uçurumlar vardır. Hatta son gelişmelerde, Gezende Barajının hemen üzerindeki 
kayalıkların bir tünelle açılıp, o yolun Göksu vadisinin tabanına yakın bir yerden geçirileceği 
hakkında da bilgiler gelmeye başlamıştır. Yalnız, bizim gördüğümüz şudur : Buradan çıkan 
arkadaşlarım Aksaray istikametine giderken, devlet yolu olan ve "E-5" diye adlandırılan yol
da trafik işaret çizgilerini bulamıyörlarsa, o çizgiyi koymada bile sıkıntıya düşen Karayolları
nın, Bakanımıza verdiği bilgilerin de tam olarak yeterli olamayacağı kanaati doğmaktadır. 

Orada 1 600 metre koduna ulaşılıyormuş da, kış şartları sebebiyle çalışma imkânı olmu
yormuş... Şu anda, Karaman'dan Mersin'e giden yolun Sertavul Geçidindeki rakımı da zaten 
1 610 metredir. Yani, bunlar, Bakanımıza verilmiş, birbiriyle tutarsız, yanlış bilgilerin burada 
izahıdır. Biz, Sayın Bakanımıza bu konuda herhangi bir şey söylemiyoruz; ama, ben, bu işin 
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ciddî şekilde araştırılmadığı ve bunların, sadece bir milletvekilinin sorusuna, burada cevap.ol-
sun diye lalettayin bir şekilde hazırlanmış gayri ciddî bilgiler olduğu inancındayım. Genel Mü
dürlüğün bu konuda daha hassas davranmasını istiyoruz. 

Bu, bir ayıptır; devletimizin ayıbıdır, milletimizin ayıbıdır, hükümetlerimizin ayıbıdır -
Hükümetimizin değil, hükümetlerimizin ayıbıdır- hiçbir il, kendi ilçesine, bir başka ilin topra
ğından geçerek gidemez. Bu kadar yanlış bir şey olmaz... 

BURHAN İCARA (Giresun) —Desteği ne yapacağız!.. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Destek meselesi ayrı, köstek meselesi ayrı. Biz, 

devletimizi seviyoruz, milletimizi seviyoruz, parti çıkarları için Hükümete köstek olmak iste
miyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deriz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) Ben 
burada Hükümetten hesap sormuyorum, Hükümetten bir istekte bulunuyorum. Memleketi
mize, milletimize faydalı her hizmete de, biz, hükümetlerimizin adı ve siyasî partileri ne olursa 
olsun destele vermeye devam ederiz; bu hangi parti olursa olsun. Biz, burada, kısır parti çekiş
melerine son verilmesi gerektiğine inanıyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yapmıyorlar Osman Bey, yapmıyorlan.. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Yapmazsa biz onun hesabını da soruyoruz, "ni

ye yapılmıyor?" diyoruz. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sekiz senedir niye yapmadınız? 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Efendim, Anavatan Hükümeti Karaman'ı il yaptı; 

ama, sadece il yaptı, eksikleriyle beraber devretti. Ben bunu da söyledim; yeni Hükümetimize, 
"yeni illerin taahhüdünü yaparken, önce illerimizin eksiklerini tamamlayın, yoksa, Anavata
nın başına gelen sizin de başınıza gelir" dedim; "geçmiş dönemde il yaptığı yerlerden kaç tane 
milletvekili çıkarıp çıkarmadığının hesabını Anavatan Partisi yapar, iktidar partileri de bunun 
hesabını yapsın" dedim. Bırakın şimdi onları... 

Mersin karayolu konusunda da söyleyeceğim husus şudur: Mersin'e Karaman'dan gitme
sini, Ulaştırma Bakanlığımızdan istediğimiz bir demiryolumuz vardı; o konuda Sayın Bakanı
mıza yanlış bilgi verilmişti, burada da yanlış bilgi verilmiştir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
... O bölgenin çocuğuyuz, o toprağın insanıyız, gerek Mersin milletvekillerini, gerekse... 

(ANAP sıralarından "kapalı mikrofona konuşuyorsun" sesleri) 
Gerek yok efendim, açılmasa da sözümü bağlayacağım zaten. 
BAŞKAN — Efendim, evvel Allah, gür sedasıyla, Beyefendinin mikrofona ihtiyacı yok. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Allah razı olsun Başkanım. 
BAŞKAN — Sizden de... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Sayın Bakanım, Karayolları yetkililerine özel

likle şunu iletmenizi istiyorum : Karaman'ın, hiç değilse Ermenek İlçesiyle yolunun yeniden 
gözden geçirilerek, daha önce karayolları ağında olan bu yolumuzun, yeniden karayolları ağı
na alınmasını istirham ediyoruz. Bu konuda duyarlı olduğunuza inanıyoruz. 

Bütün milletvekillerime ve Başkanlığa saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
- BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevimli. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
5. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezaevinin boşaltılmasının 

sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 
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BAŞKAN— 5 inci sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Ertekin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı iddia edi

len terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Orhon?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan "Alo" servisi 

hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 
BAŞKAN — 7 nci sırada, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ulaştırma Bakanın

dan sorusu vardır. 
Sayın Esengün?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.TT.'lerin çalış

ma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/286) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Ulaştırma Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Derin?.. Yok. . 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. . • • ; , . 
9. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi mu

afiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/299) ı • 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 
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Kamuoyunda Yahudi Vakfı diye bilinen 500 üncü Yıl Vakfına Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti getirilmesi milletimizi derin üzüntüye boğmuştur. Bu nedenle; 

a) Bu Vakfa neden vergi muafiyeti getirilerek ayrıcalık tanındı? 
b) Bugüne kadar vergi muafiyeti tanınan vakıflar hangileridir ve hangi tarihlerde kurul

muştur. ı 
c) Çok kısa bir süre önce kurulan bu Vakfın kurucuları kimlerdir ve bu Vakfa bu şekilde 

ayrıcalık tanındığına göre ülke için hangi yararlarını görüyorsunuz? 
d) Vergi muafiyeti tanınacak vakıflarda ne gibi şartlar aranıyor? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen; buyurun 

efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Trab

zon milletvekili Sayın Kemal ettin Göktaş tarafından, 500 üncü Yıl Vakfının vergi muafiyeti ka
rarıyla ilgili, Sayın Başbakana yöneltilen soruyu cevaplamak üzere huzurlarınızdayım. Hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

500 üncü Yıl Vakfı, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflardan biridir. 
Adı geçen vakıf, 15.2.1990 tarih ve 20434 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Türk Medenî Ka
nunu hükümlerine göre kurulan vakıflarla, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bu: 

lunan kurum ve kuruluşlara vergi muafiyeti tanınmasıyla ilgili usul ve esaslarda yer alan mua
fiyet şartlarını taşımaktadır. Bu nedenle, vergi muafiyeti tanınması konusunda ayrıcalıklı dav-
ranılması söz konusu değildir. 

Bugüne kadar Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesi, konuş
ma metnimin ekindedir, liste uzundur, arzu ederlerse, kendilerine takdim edebilirim. 

500 üncü Yıl Vakfı, 20.6.1989 tarihinde kurulmuş olup, kurucular listesi ektedir. Vakıf, 
Türklerin devlet ve toplum olarak üstün insanlık vasıflarını, her türlü olanaktan yararlanarak 
tüm dünyaya tanıtmayı, din ve vicdan hürriyetlerini korumak için, bağnazlık ortamından ka
çarak Türk toprağını vatan seçen Musevilere kucak açan milletimizin insancıl yaklaşımını en 
geniş şekilde, yurt içinde ve yurt dışında duyurmayı ve Musevilerin şükran ifadelerinin açık
lanmasına yardımcı olmayı amaç edinmiştir. 

Türklerin hasletlerini, insancıl yönünü, Türk kültürünün dünya kamuoyuna tanıtılmasını 
amaç edinen vakfın, Türkiye için yararlı faaliyetlerde bulunacağı açıktır; zaten vergi muafiye
ti, bu yönde faaliyet göstermesi halinde devam edecektir. 

; Vergi muafiyeti tanınacak vakıflarda aranan şartlar, 15.2.1990 tarihli ve 20434 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan usul ve esasların 1 inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, bir vak
fa vergi muafiyeti tanmabilmesi için, vakfın kurulduğu tarihten itibaren belirli bir süre faali
yette bulunulması, amacını gerçekleştirecek düzeyde gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelire sa
hip olması, vergi muafiyeti tanınması konusunda, amaç edindiği konularla ilgili kuruluşların 
olumlu görüş bildirmeleri ve Maliye Bakanlığının merkezî denetim elemanları vasıtasıyla, vak
fın faaliyetleri ile hesapları üzerinde yapılan-inceleme sonucu, vergi muafiyeti şartlarını taşıdı
ğı konusunda olumlu rapor verilmiş olması gerekmektedir. 

Adı geçen vakfın, vergi muafiyeti talebi de bu çerçevede incelenmiş, sözü edilen usul ve 
esaslara göre, görüşü sorulan Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce, vakfa vergi muafiyeti tanınması konusunda olumlu görüş verilmiştir. Maliye Ba-
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kanlığı merkezî denetim elemanlarınca yapılan inceleme sonucu da, vakfın muafiyet şartlarını 
taşıdığı tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. . . . ' • • -
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Kemalettin Göktaş, buyurun. 
KEMALETTtN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir yıl önce 

sormuş olduğumuz soruya, nihayet bugün cevap alabildik; yalnız, verilen cevap bizleri tatmin 
etmemiştir. 

* • • • • „ 

500 üncü Yıl Vakfı, Türkiye'nin en ünlü sermaye çevrelerinden oluşturulan bir vakıftır ve 
kamuoyunca "Yahudi'Vakfı" olarak bilinmektedir. Bu vakfa, Bakanlar Kurulunca, 1 Ocak 
1992'de vergi muafiyeti getirilmiştir. 

Vakfın kuruluş amacı, Yahudileri mazlum gösterme politikasını uygulayarak, Siyonizmin 
Türkiye'deki emellerini kamufle etmektir. Vakfın üyelerinin tamamına yakını Yahudi, dönme 
veya masondur. 500 üncü Yıl Vakfı, bu görünümüyle, geniş maddî imkânlara ve istihbarata 
sahiptir. 

Bakanlar Kurulunun, konuya ilişkin olarak Resmî Gazetede yayımlanan kararına göre, 
söz konusu gerçek kişi ve kuruluşların 1 Ocak 1992'den itibaren, Türkiye'de elde edecekleri 
taşımacılık kazançları mütekabiliyet esası altında sıfır oranında vergilendirilecektir. 

Bu vakıf, Yahudi lobi.ve kuruluşlarının, ekonomik karteller oluşturmalarına yönelik ola
rak kurulmuştur. Bu vakıf, Siyonizm propagandası yapıyor. Vakıf Başkanı Jack Kamhi, vak
fın, dünya çapındaki Siyonist bir örgütün, Teksaş Dallas'ta, 1990 Ağustosunda yapılan top
lantısına katıldığını açıkladı ve bu teşkilatı Türkiye'ye getirdi. Vakfın Başkanı Kamhi, Merie 
Claire Dergisinin 1992 Ocak sayısının 38 inci sayfasında, "israil'e karşı bağımlılığım var" de
miştir. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 500 üncü yıl törenleri dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret et
miştir, böylece de ilk defa ülkemize gelmiştir. Herzog, sık sık Türkiye'nin İsrail açısından çok 
önemli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. En büyük önemi de, Yahudilerin kurmayı tasarladık
ları "Büyük İsrail Devleti"nin Fırat'ın doğusunu, dolayısıyla Türkiye'yi de kapsamasından 
ileri geliyor. 

Açıkladığım gibi, ülkemiz üzerindeki Siyonist emelleri dışında başka amaçları olmayan 
bu yahudi vakfına, ülkemizde sayısız hayır vakfı varken, vergi muafiyeti verilmesini gaflet ola
rak görüyor ve bu Hükümeti bu kararından ötürü kınıyorum. (RP sıralarından alkışlar) Bu 
karardan bir an önce dönülmesi ve ülkemizde gerçekten hayırlı hizmetlerde bulunan vakıflara 
muafiyet verilmesini saygıyla arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
10. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 
BAŞKAN — 10 uncu sırada, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in Sağlık Bakanından so

rusu bulunmaktadır. 
Soru sahibi Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin görevi ba
şında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/302) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun Sağlık Bakanın
dan sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sor,u ertelenmiştir. 
12. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırıl

ması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/304) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Maliye ve Güm-
rükBakamndan sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. * 
13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nıın, vergi affı olarak bilinen yasanın 12 

nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarma ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/305) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Soruyu cevapladıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 

Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına vesöz-
konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/306) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 

Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve mil
letvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/307) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

BAŞKAN'— 16 ncı sırada, tsatanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. ' 
17. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 

Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliyeve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak SayınBakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin 'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde çalışan 

geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 
Köse'nin cevabı (6/313) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi SaymAhmet Derin?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. Kütahya Gübre Sanayii (Azot Sanayii - TÜGSAŞ) işletmesinde 6-7 senedir devamlı 
olarak çalıştıkları halde geçici işçi statüsünde görülen 160 adet işçi ne zaman kadroya alınacaktır.? 

2. Kütahya'da üre fabrikası kurmayı düşünüyor musunuz? 
3. TÜGSAŞ'ta uygulanan fiilî hizmetin uygulanmasında farklılık olduğundan birçok iş

çinin mahkemeye başvurduğu, bu açıdan fiilî hizmetin umuma uygulanmasını niçin sağlamı
yorsunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Tahir 
Köse, buyurun efendim. 

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

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii Anonim Şirketi Genel Mü
dürlüğünde çalışan geçici işçilerin kadro durumları ve fiili hizmet süreleri hakkında Bakanlığa 
intikal ettirilen soru önergesiyle ilgili olarak; 
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Şirketimize bağlı bütün işyerlerinde olduğu gibi, Kütahya Gübre Sanayii Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğünde çalışangeçici işçilerimize de, 1987 yılından bu yana, toplu iş sözleşme
mizde öngörülen ücret ve sosyal yardımların tamamı uygulanmaktadır; ancak, bilindiği gibi, 
daimi işçi kadrolarına yapılacak atamalar, Başbakanlığın yazılı iznine tabidir ve bugüne kadar 
da, bu kuruluşumuza hiçbir kadro alınmamıştır. Bunun için, şirketimiz genelindeki daimi işçi 
münhal kadrolarına açıktan atama yapılabilmesini teminen, Başbakanlık makamından da ge
rekli müsaade istenmiştir. Sözkonusu atama müsaadesinin alınması halinde, açılacak olan sı
navlara, şartları uygun olan geçici işçilerimizin de katılmalarına özen gösterilecek ve böylece, 
kazanırlarsa kadroya geçmeleri mümkün olacaktır. 

1986 yılından beri, Kütahya ve Gemlik'te üre tesisleri kurulmasıyla ilgili etüt çalışmaları 
sürdürülmektedir. Üre tesisinin hammaddeleri olan karbon dioksit ye amonyağın karşılanması 
için, üre tesisi yanında, bir de amonyak tesisi kurulması gerekmektedir. Kütahya'da, üre tesisi 
kurulması için, mevcut amonyak tesislerinin kapasitesi yetersiz olduğundan, 1 500 ton/gün ka
pasiteli bir amonyak tesisinin de birlikte kurulması gerekmektedir. Bu duruma göre yapılan 
fizibilite kârlı çıkmadığından, Kütahya'da üre tesisi kurulması düşünülmemektedir. Ayrıca, 1993 
yılı yatırım programımızda da bulunmamaktadır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 29 Ocak 1993 tarih ve 21480 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, yatırımların ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ve işlet
melerin teşviki ve yönlendirilmesiyle ilgili potasyum esaslı gübreler dışındaki gübre yatırımla
rı, teşvik edilmeyen yatırımlar arasına alınmıştır. Bu durumda da, bir tesis kurulması ekono
mik olarak mümkün olamamaktadır. 

3395 sayılı Kanunla getirilen itibarî hizmet süresi uygulamaları yürütülürken, daimî ve ge
çici işçi ayırımı yapılmamakta, kanunda belirtilen şartları haiz bütün işçilerimiz bu süreden 
yararlanmaktadır; ancak, 3395 sayılı Kanun, itibarî hizmet süresinden yararlanacak persone
lin, sadece azotlu gübre üretiminde çalışıyor olmalarını yeterli görmemiş, hizmetlerin de, ka
nunda ayırımı yapılan yerlerde geçmesini şart koşmuştur. Bu nedenle, şirketimizindeki işçile
rin ilk değerlendirmeleri de bu esaslara göre yapılmıştır. Değerlendirme dışında kalan perso
nel, şirketimiz aleyhine yargıya başvurmuş ve davayı kazanan işçilerimizle emsal durumda olan 
işçilerimizin de tespiti yapılarak, geçici ve daimi işçi ayrımı yapılmadan 3395 sayılı Yasayla ge
tirilen itibarî hizmet süresinden yararlanmışlardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi?.. 
AHMET DERÎN (Kütahya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ahmet Derin söz istememektedir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
19. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 

öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 
BAŞKAN — 19 uncu sırada, Kütahya Milletekili Ahmet Derin'in, Millî Eğitim Bakanın-

dansorusu vardır. 
Sayın Derin'in bir sorusu görüşülmüş olduğu için, İçtüzüğün 97 nci maddesinin son fık

rası uyarınca'soru ertelenmiştir. 
20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 50 

milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/325) 
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BAŞKAN — 20 nci sırada, istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Orman 

İşletmeleri Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin sorusu ve 
Orman Bakanı Vefa Tanır'ın cevabı (6/328) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Orman Baka
nından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Hatinoğlu?.. Burada. ~ 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

' Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi arz ederim. , 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

442 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Meclis Genel Ku
rulundan geçmiş ve Cumhurbaşkanlığının onayını beklemektedir. 

ilgili kanunun geçici 6 ncı maddesine göre; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığıyla yaptı
ğınız protokole göre belirli iş makinelerinin Orman Bakanlığına elemanlarıyla beraber devri 
söz konusu olduğu malumlarınızdır. 

Bu nedenle sorularım : 
1. Artvin Köy Hizmetlerinden Orman işletme Atölyesine 30 dozer, 70 kompresör devre

dilmiş, devredilen bu iş makinelerinin operatör ve yağcı elemanları Köy Hizmetlerinde kalmış, 
doğru mudur? 

2. Eskimiş olan bu iş makinelerini, ancak eski operatör ve yağcı elemanlar çalıştırabilir
ler. Bu makinelerin dilinden anlayan bu elemanları da Orman Müdürlüğüne nakletmeyi düşü
nüyor musunuz? 

3. Halen eski yerinde boş oturan yüzlerce bu teknik elemana ne yaptırmayı düşünü
yorsunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Hükümet adırta Orman Bakanı Sayın Vefa 
Tanır. 

Buyurun Sayın Bakan. . ' * 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili arka

daşlarım; Sayın Hatinoğlu'nun bu sorusuna pek aklım yatmadı; çünkü, kâğıt üzerindeki bu 
suallerden sonra, zannederim burada söyleyecekleri var, onu merak ediyorum; ama, onu ce
vaplandırma hakkım olmayacak. -.<-., 

Burada bazı yanlışlıklar var, evvela onu düzelteyim. 
Protokol, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığıyla değil, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla 

Orman Bakanlığı arasında 4.3.1992 de yapılmıştır. Orada herhalde bir imlâ hatası olmuş. 

— 28 — 



T.B.M.M. B : 96 28 . 4 . 1993 0 : 1 

Üç tane suale yöneltiyorsunuz, ikisi bana ait. Üçüncü sualinizde, "Tarım Bakanlığında 
kalmış işçileri ne yapacaksınız?" diyorsunuz. 

Onlar orada kalmış... Onları ne yapacaksa, Tarım Bakanlığı yapacak. Demek ki, diğer 
iki suali cevaplandıracağım. 

Bir kere, Artvin Köy Hizmetlerinden alınan dozer sayısı 30 değil, 22'dir. Kopresör sayısı 
70 değil 44'tür ve 6 tane de greyder alınmıştır. 

Bunlar, orada da kalsa, bize de gelse, işgücünü yitirmiş makinelerdir, bunların en genci 
20 yaşındadır. Tamir ediyorsunuz, köy yoluna, orman yoluna gönderiyorsunuz; 3-5 milyon lira 
sarf ediyorsunuz, iki saat sonra dozer geri geliyor!.. 

Bunların büyük bir kısmını bu sene -tamir gücü olmayanları- satışa çıkardık. Bir kısmı 
satıldı, bir kısmı duruyor; satılmayanlar da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredile
cektir. 

"Eskimiş olan bu iş makinelerini; ancak, eski operatör ve yağcı elemanlar çalıştırabilir, 
siz nasıl çalıştıracaksınız?" diyorsunuz. 

Bizim, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla yaptığımız protokolde, makine, ekipman, yedek 
parça iadesi vardır, personel devri yoktur. Personel devri olmayınca, biz bu makineleri, geçen 
sene de, kendi işçilerimizle, geçici işçilerle çalıştırdık. 

Bu personel devrinin neden olmadığını eğer merak ediyorsanız, onu da söyleyeyim. Bu, 
Türkiye'nin bir meselesidir, bu, Meclisimizin bir meselesidir, Nedir bu mesele? Köy Hizmetle
rinde işçi statüsünde çalışan bir eleman, bugün, Orman Bakanlığında çalışan bir elemanın 3-4 
misli ücret alıyor. Bu durum, Karayolları Genel Müdürlüğünde de böyledir, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünde de böyledir. PTT'de böyle değildir; ama, onların verdikleri ücretler de 
bizden yüksektir. 

Eğer, devraldığımız makinelerin elemanları, bugün bana müracaat ederlerse, hemen, şu 
dakikadan itibaren yatay geçişlerini yapabilirim. Ben, bunlara muhtacım; ama, orada aldıkla
rı parayı bırakıp da buraya gelmezler.' 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Görevlendirme yapalım. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — "Onlar orada boş duruyorlar." deniyor. 
O zaman, benim,' 'Bunlar niye boş duruyorlar? Bunları çalıştırın'' diye Tarım ve Köyişle

ri Bakanlığına müdahale etmem lazım; ama, böyle bir usul de yoktur. O bakımdan, şimdi me
rakla sizin söyleyeceklerinizi bekliyorum. . 

Teşekkür ederim. 
HALÎT DUMANKAYA (istanbul) — Hükümetin Üyesisiniz, bu konuda Başbakanla 

g ö r ü ş ü n . ' - •• 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Ben onların boş durduğunu iddia et
miyorum. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Öyle diyorsunuz ama... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu, buyurun. 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; nazik ifa

delerinden dolayı Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Diğer taraftan, kendisinin bu konuda ne 
kadar zorluk içerisinde olduğunun da farkındayım; çünkü, bu soru önergesini verdiğim za
manlar, Orman Bakanlığı Teşkilatı Kanun Tasarısı daha henüz kanunlaşmamıştı. Sayııi Ba-
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kanımın tarihini verdiği protokol, iki bakanlık arasında yapılan bir protokoldü ve daha sonra 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Orman Bakanlığı adıyla iki bakanlık kurulmuştu. Bu ayırım 
neticesinde, iki bakanlık arasında bazı protokoller yapılmıştır. 442 Sayılı Orman Bakanlığı Ku
ruluş Kanunu çıkıncaya kadar, geçici 6 ncı maddeye göre, iki bakanlık arasında yapılan bu pro
tokolde özellikle "İş makineleri, elemanlarıyla beraber Orman Bakanlığına devredilecektir" 
denilmektedir ve biz, tabiî, oradan aldığımız bilgiye göre, bu iş makineleriyle ilgili olarak "30 
dozer, 70 kompresör" demiştik; ama, adetlerini Sayın Bakan biraz daha azalttılar. Bu makine
ler Orman Bakanlığına devredilmiştir. Bu makinelerin operatör ve yağcıları, Tarım ve Köyişleri 

... Bakanlığında kalmış ve hiçbir hizmet üretmeden tam 1 yıl, boyunca maaş almışlardır. Sayın 
Bakan kendisi de itiraf ettiler, bunlar yüksek maaş alryorlar, o parayla orman işçisi olmayı ka
bul etmezler; çünkü, 5-6 milyon lira maaş alıp da, hiç çalışmadan yerinde oturan bir işçi gör
mek ve düşünmek mümkün değildir Türkiye'de. 

Sayın Bakan, tabiî, bu konu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının konusudur; ama, bir de hü
kümetlerde devamlılık ilkesi vardır. Sayın Bakanın Artvin'e bir gidebilme imkânı olsa, şu ay
larda tekrar işe geri çağrılan bu geçici işçilerin, Artvin'de nerelerde, hangi kahve köşelerini iş
gal ederek aydan aya maaş aldıklarını açıkça göreceklerdir. . 

Bu iş makinelerinin, işçilerin ve yağcıların bu şekilde yerinde kalmalarının ötesindeki esas 
amaç şuydu: Sırf politik nedenlerle orman atölyesine devredilen bu makinelerin, işçilerinin ye
rine, yeni işçi alabilme imkânı vardı ve bu şekilde politik nedenlerle 500'e yakın sayıda işçi 
alınmıştır. Eski işçiler yerinde kalmış, hiçbir hizmet üretilmemiş ve yeni alınan işçiler de olayı 
bilmedikleri, makineleri tanımadıkları için hizmet verememişlerdir. 

"Artvin bir orman vilayetidir" demenize rağmen, 1992 yılında bir tek kilometre orman 
yolu yapmış değilsiniz, yapamadınız ve böylece orman köylüsünü tamamen mağdur ettiniz. 
Sonuçta da, bir orman vilayeti olan Artvin'in orman mamulü yerinde kalmış oldu. Bugüne 
kadar hiçbir tarihte faaliyeti durdurulmayan Artvin Lif Levha Fabrikasının, hammaddesi olan 
odunsuzluk ve yakacaksızlık nedeniyle faaliyeti durmuş vaziyettedir. Bir ara Artvin'de odunun 
sterine 180 bin lira fiyat verilirken, Çanakkale'den steri 400 bin liradan odun taşıttınız... Bu 
uygulama, geçici olarak birkaç ay daha devam etti ve maalesef yine durdu. 

Sayın Bakan, tabiî ki, 1992 yılr ölü bir yıl oldu, Artvin orman köylüsü için; ama, merak 
ettim, bu işçiler, her ne kadar Köy Hizmetlerinin işçileri ise de, bugün birçok devlet bakanlığı
mız, bildiğiniz gibi, 1993 yılında başka bakanlıkların memurunu çalıştırıyor, başka bakanlık
ların elemanlarını çalıştırabiliyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde kullandığımız sek
reterlerin büyük bir çoğunluğu, başka kamu kuruluşlarının elemanlarıdır. 

Bunun yanında siz, iki bakanlığın birbirinden ayrılmış olan işçisini -her ne kadar sendika 
«anlaşmaları dahi olsa- geçici görevle, bu iş makinelerinin işçilerini -maaşlarını Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünden almak kaydıyla- çalışmak üzere göndermeniz mümkündü. Ama, bura
da büyük bir ihmal vardır. Eski personeli yerinde tutup, yeni personel alabilme imkânını ara
mak için bu politik hareket yapılmıştır. Böylece, Hükümetin Sayın Başbakanı, "Düşün peşime 
hakkınızı arayacağım" diyen Sayın Baba Başbakan, Artvin orman köylüsünün hakkını yemiştir. 

Siz Sayın Bakan, Orman Bakanı olarak, politikacıların etkisinde kalarak, çaresiz kalmış-
sınızdır. 

Allah orman köyüsüne acısın diyorum. . 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 
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ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Artvin'deki fabrikalar kimindi? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Tümü duruyor şu anda Sayın Bakan, tki gün 

önce Artvin'den geldim, Borçka Kereste Fabrikası da duruyor, Artvin Lif Levha Fabrikası da 
duruyor. Merak ediyorsanız buyurun efendim. 

Tekrar saygılar sunuyorum. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Devletin fabrikaları onlar. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Efendim, çok özür diliyorum; fabrikalar ORÜS 

Genel Müdürlüğünündür, ancak, Sayın Bakanım, hammaddesi ormandan üretilir,dışarıdan 
gelmez. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başka sual, başka arz var mı efendim?.. Yoksa devam edelim!.. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
22. — İstanbul Milletvekili HalitDumankaya 'nın, Atatürk Barış ödülü 'ne ilişkin Başba

kandan sorusu ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı (6/329) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum; buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Terörist Nelson Mandela'ya Atatürk Barış ödülünün verilmesi ve o eşkıya tarafından red
dedilmesi Türk halkını rencide etmiştir. 

O nedenle : 
1. Bu eşkıya bozması Nelson Mandela, basında yer aldığı habere göre, Türkiye'ye gele

ceği günü sabırsızlıkla bekliyor, buna müsaade edecek misiniz? 
2. Barış ödüllü teröristin Türkiye'ye gelmesine müsaade edilirse, Türk halkı haklı olarak 

büyük tepki gösterecektir. Meydana gelecek olayların vahametini düşünüyor musunuz? 
3. Atatürk Barış ödülünü reddeden Nelson Mandela'nın hangi terörist grubun baskısı 

ile bu ödülü reddettiğini biliyor musunuz? Bu terörist grup için ülkemizde tekrar şov yapması
na müsaade edecek misiniz? 

4. Türk ve Müslüman Ülkelerde ezilen halkı için mücadele eden kahramanlara, gelecek 
yıllarda bu ödülü vermeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan, buyurun 
Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İs
tanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın sorularını cevaplandırmak üzere huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisin siz saygıdeğer üyelerini yine saygıyla se
lamlıyorum. 
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Sayın milletvekilinin soruları, zannediyorum 19 Mayıs 1992 tarihli Hürriyet Gazetesinde 
"Çirkin Afrikalı" başlığıyla yer alan bir haber üzerine sorulmuş bulunmaktadır. 

Söz konusu haberde, Mandela'nın, Hürriyet Gazetesi muhabirinin sorunlarını cevapladı
ğı belirtilmekte, bu arada, Mandela'nın, çok uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'yi ziyaret ede
bileceğini ve demokrasiyi gerçekleştirmek için verdiğimiz mücadeleyi yakından izleyeceğini söy
lediği ifade edilmektedir. 

Her şeyden evvel şunu ifade edeim ki, Mandela'ya atfen bir gazetede yer alan bu sözlerin 
doğruluğu teyit edilmiş değildir. 

Mandela, böyle bir ziyarete, şüphesiz ki, Atatürk Uluslararası Barış Ödülünü kabul etme
yişinin, Türk halkı üzerindeki haklı tepkisini göz önüne almak mecburiyetindedir. Bu husus, 
böyle bir istek vukuunda Hükümetimizce kendisine hatırlatılacaktır. 

Ben şahsen, Mandela'nın bu olaydan sonra Türkiye'yi ziyaret gibi bir istekte bulunacağını 
zannetmiyorum. Bu bakımdan, sayın milletvekilinin sorusunda ifade ettiği, böyle bir ziyaret 
vukuunda meydana gelecek olayların vehametini düşünmek, bir anlamda hayal üstüne bina 
kurmak olmaktadır. 

Nelson Mandela, Atatürk Uluslararası Barış ödülünü kimlerin etkisiyle kabul etmediği
ni, basına verdiği demeçlerle açıklamış bulunmaktadır. Bu bakımdan, herkesçe bilinen malum 
odaklar hakkında burada ilave edilecek bir husus görmüyorum. 

Sayın milletvekili, dürdüncü sorusunda, "Türk ve Müslüman ülkelerde, ezilen halk için 
mücadele eden kahramanlara gelecek yıllarda bu ödülü vermeyi düşünüyor musunuz?" de
mektedir. 

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, 2876 sayılı Kanunun 90 inci maddesinin belirlediği çer
çeve içinde, Atatürk'ün, "yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi doğrultusunda, dünya barışına ulus
lararasında dostluk, anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek yeya tüzel kişilere 
verilmektedir. 

Bu ödüle gösterilecek adaylar arasında son seçimi, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Ku
rulu adını alan 19 kişilik bir kurul gerçekleştirmektedir. 

Soruda ifade edildiği gibi, Türk ve Müslüman ülkelerde ezilen halk için mücadele eden 
kahramanlar, gelecek yıllarda, Atatürk Uluslararası Barış Ödülüne aday oldukları veya göste
rildikleri takdirde, seçici kurul, şüphesiz ki, bu adayların hizmetlerini ayrıntılarıyla değerlen
direcektir. " 

Sayın milletvekilimize, bu açıklamayı yapma fırsatını bahşettikleri için huzurunuzda te
şekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Halit Dumankaya, buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; vergi ka

çakçıları için verdiğim sözlü sorulara Sayın Bakan burada olmadığı için cevap vermedi. Esa
sında bu sözlü sorularımın cevapları yetkililerce hazırlanmıştı. Çünkü, burada yapılan bir hak
sızlığı protesto etmek için Genel Kurulu terk ettiğimizde, bütün sorularımıza birer tane yıldız 
vermişlerdi. 

Şimdi, gönül arzu ederdiki, o hazır cevaplar burada bir bakana verilsin ki, hiç olmazsa 
onların cevabını alabilelim. Bu cevapları alamayız; ama, niçin alamayız? Sözlü sorularımın 
dayandığı nokta şudur > ilk verilecek cevap, "bu vergi kaçakçıları içinde bakanların Başba-
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kanın yakınları var mıdır?" sorusuna olacaktır. "Yok" deseler, zorluk çekecekler, "Var" de
seler sıkıntı çekecekler... ' . 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Konunun dışında konuşuyor, Sayın Baş
kan; soru üzerinde konuşsun. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Sayın Gönen, müdahale etmeyin. 
İkinci konu şudur: Değerli Bakanımız, bu soruma çok nazik bir cevap verdiler. O bakım

dan, hislerim biraz galeyana geldi. Nelson Mandela ile Sayın Başbakan Demirel görüştü; bu 
barış ödülünü ona vermeye karar verdi. 

Ben, Atatürk'ün ödülünü reddettiği için Mandela'ya, terörist diyorum. 
Şimdi, Türkî cumhuriyetlerden olan Azerbaycan'ın lideri elçibey, o zaman da mücadele 

veriyordu, şu anda da canı pahasına mücadele veriyor... Yani, bu ödülleri böyle murdar et
meyelim. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, affedersiniz, bir konuyu 

açıklığa kavuşturmak istiyorum... 
Sayın milletvekillerimizin hassasiyetini saygıyla karşılıyorum; ancak, 19 kişilik bir kurul, 

bu ödüle layık olanı seçtiği için, Sayın Başbakanımızın böyle bir ön anlaşmayla ödül vermesi 
gibi bir zehabın yersizliğini ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
23.—- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na ilişkin Sağ

lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 
24. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andırın, 

Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorunlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın - Kızık 
Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Köyü 
Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

27.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin ilçesinde 
FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/349) 

BAŞKAN — 23, 24, 25, 26 ve 27 nci sıralarda, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Diki
ci'nin soruları yer almakta; ancak, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre bu sorular ertelenmektedir. 

28. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır mu
habirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin, İçişleri Bakanından 
sorusu-bulunmaktadır. 

Soru sahibi Hatip Dicle?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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29. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, kahramanmaraş-Kürtül ve Bu
lutoglu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gö
nen'in cevabı (6/353) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Ahmet Dökülmez?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : • -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü soru önergemin, Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması

na delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : "Kahramanmaraş Merkez ilçeye bağlı Kürtül Köyü ile Bulutoglu köylerinin yolu
nun kışın da ulaşım imkânı sağlayacak şekilde kumlanması ne zaman mümkün olacaktır?" 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Akın Gönen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kah

ramanmaraş Merkez İlçeye bağlı Kürtül Köyü yolunun 1992 yılı içerisinde onarımı yapılmış 
olup, stabilize kaplaması ise, 1993 yılı köy yolları yapım programına alınmıştır. 

1992 yılı köy yolları yapım programının birinci kat asfalt kaplama bölümünde 3 kilometre 
olarak yer alan Bulutoglu Köyü yolunun 1, 2 kilometre/tul artışıyla, 1992 yılı içerisinde asfalt 
yapım çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez, buyurun 

efendim. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Sa

yın Bakanımız soruma kısmen cevap verdi; ama, bu cevap beni tatmin etmedi. Ben bu soruyla, 
özellikle, Kürtül ve Bulutoglu Köylerini birlikte sordum. 

Bunun gerekçesi şuydu : Kürtül Köyü, yıllardır Refah Partisine yakın insanların çoğun
lukta olduğu ve Refah Partisine çoğunlukla oy veren bir seçmen kitlesine sahiptir. Bulutoglu 
Köyü ise, yıllardır Doğru Yol Partisi zihniyetine sahip insanların çoğunlukta olduğu ve tercih
lerini bu şekilde yapan bir köydür. 

Her iki köy de, Kahramanmaraş Kayseri yolunun yakınındadır. Ben özellikle bunun ikisi
ni birden sordum. . 

Gerçekten, her iki köyün hakları yenmiştir. Yıllardır mahrum edilmişlerdir. Seçimden sonra 
Bulutoglu Köyüne giderken çamura saplandım, köylülerin getirdikleri traktörle köye çıktım. 

Şimdi, Bulutoglu Köyünü asfalt yapıp da, Kürtül Köyünü asfalt yapmamanın makul bir 
gerekçesi yoktur. 

Bulutoglu Köyünün yolunu asfalt yaptıkları için sonsuz teşekkürlerimi arz ediyor; aynı 
haktan, iktidar Partisine oy vermeyen Kürtül Köyünün de istifadesini saygıyla arz ediyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dökülmez. 
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Bu suretle, sözlü soruların görüşülmesine tahsis edilen 1 saatlik süre tamamlandığı için, 
gündemin, "Kanun İhsan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — önce, sırasıyla, yarım kalan işlerin görüşülmesine başlıyoruz. 
1 inci sıradaki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ye Görevleri Hakkında Kanun

da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun 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 Şir
ketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine 
başlıyoruzz. 

Komisyon?.. Yok. , • 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Basılı gündemin 51 inci sırasında yer alan, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı 
Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 

ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 58 inci sırasında yer alan, Belediye Kanununa Bir Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana

yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 22 nci sırasında yer alan, İnsan Hakları Bakanlığının Teşki

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
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Ertelenmiştir. 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 134) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 23 üncü sırasında yer alan, Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. , 
Ertelenmiştir. 

6. —Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 221 ve 22Ve 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 13 üncü sırasında yer alan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Rapo
runun görüşmelerine başlıyoruz. ' ' 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 14 üncü sırasında yer alan, Doğu Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Mil
letvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadışının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Ma
hiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı: 306 ve 
306'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 9 uncu sırasında yer alan, Doğru Yol Partisi Grup Başkan
vekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşı
nın 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri 
alma tezkeresi ve raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

(1) 306 ve 306'ya 1 inci ek Sıra Sayılı Basmayazılar 14.4.1993 tarihli 91 inci Birleşim Tutanağı
na eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine geçil

mesi kabul edilmişti. 
. Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum : 

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

F) Radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları 
Madde 133. — Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek, kanunla düzenlene

cek şartlar çerçevesinde serbesttir. 
Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının kamu hizmeti anlayışına, anlatım özgürlüğüne, 

iletişimde ve yayında çoğulculuk esasına ve Devletin Anayasada belirtilen temel ilke ve nitelik
lerine, genel ahlaka ve manevî değerlere saygı gösterilerek yapılmasını düzenler, gerekli eşgü
düm ve gözetim kurumlarını kurar. 

Kanunun bu konularda en yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo ve Televizyon üst 
kurulu, dokuz üyeden oluşur. Bunların beşi iktidar partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanındaki temsil oranlarına göre gösterecekleri iki kat aday arasından, dördü de 
muhalefet partilerinin aynı usulle gösterecekleri iki kat aday arasından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca altı-yıl süre için seçilir. Üst Kurul üyelerinin üçte biri iki yılda bir 
yenilenir. Üst Kurul en az yedi üyeyle toplanır beş üyeyle karar alır, ancak, genel karar yeter 
sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir. 

Devletçe, kamu tüzelkişiliği olarak kurulan radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişi
lerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde gruplar adına söz isteyen sayın üye?.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Uğur Aksöz 

konuşacak. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, bizim Grubumuz adına da Sayın Oltan Sun

gurlu konuşacak. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Uğur Aksöz, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA UĞUR AKSÖZ (Adana) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 133 

üncü maddenin değişikliği konusunda Grubumun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir süreden beri Türkiye'de bir radyo ve televizyon konusu işlen
mektedir, konuşulmaktadır, gündemin hemen hemen birinci maddesini işgal etmektedir; an
cak, 133 üncü maddenin bugünkü durumuna gelişini, Anayasanın esasından ele almak lazımdır. 

Elimizdeki -bugün yürürlükte bulunan-1982 Anayasasının hükmü, radyo ve televizyonla
rın ancak devlet eliyle işletilebileceği ve kurulabileceği yönündedir. 

Bu nedenle, devletten izin alınmadan veya devlet eliyle kurulmadan bir radyo ve televiz
yon istasyonu açmak mümkün değildir; ancak, fiilî durum maalesef böyle olmamış, radyo ve 
televizyonlar açılmış ve uygulamaya geçmiştir. 

Hükümetimiz, Koalisyon Protokolünde şu sözlere yer vermiştir : 
Ülkemizin, günümüz siyasal .sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alan, sivil toplumun 

gelişmesini amaçlayan, katılımcı ve tam demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğu kesindir. 
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Zira, Türk toplumu, kendisine kabul ettirilmiş ve bu nedenle de, dokuz yıl gibi kısa bir süre 
içinde yaşlanmış ve ülke gereksinimlerinin tamamen gerisinde kalmış bir Anayasayla yönetil
meye devam edilemez. 

Türkiye'nin ihtiyacı olan anayasa, hukukun üstünlüğünü vazgeçilmez ilke sayan, tam de
mokratik ve çoğulcu sistemi öngören, çağdaş bir anayasa olacaktır. 

Kişi ve kurumların hak ve özgürlükleri, bu anayasada, çağımızın en gelişmiş anlayışında 
sergilenecektir. 

Böyle bir anayasanın, siyasî partiler başta olmak üzere, ülkedeki ilgili kuruluşların ve hal
kımızın uzlaşması sonucu oluşmasını önermekteyiz. Zira, şuna kesinlikle inanıyoruz ki, katı
lımcı demokrasilerde, genel mutabakat, anayasaların kalıcılığına hizmet edecektir." 

işte bu genel mutabakat arayışı içinde partilerarası bir komisyon kurulmuş, bu Anayasa 
maddesinin değiştirilmesi için günler, haftalar, aylar süren çalışmalar yapılmış ve bugünlere 
gelinmiştir. 

2709 sayılı Anayasa 1982 yılında yürürlüğe girmiş ve on yıla varan bir uygulama geçirmiş 
bulunmaktadır. Bu uygulama döneminde ortaya çıkan ve gerek dünyadaki ve gerekse ülkemiz
deki değişimlere cevap vermekte yetersiz kalan kuralların değiştirilmesi, artık tüm partilerce 
kabul edilmiştir ve bir zorunluluktur. Zira, statik yapıya sahip olan bir kısım yasal kurallar, 
hayatın dinamizmine cevap vermekte zorlanmışlar ve hatta değişimler, yasaların önüne geç
mişlerdir. 

Radyo ve televizyon istasyonlarının devlet eliyle kurulacağına ve yönetimlerinin kamu tü
zelkişiliği biçiminde düzenleneceğine ilişkin Anayasa kuralı da, fiilen uygulanmaz hale gelmiş
tir. Gelişen teknoloji, bu alanı düzenleyen Anayasa hükmünü aşarak, yurt dışından yayın ya
pan istasyonların, yaygın şekilde faaliyetlerine de imkân vermiştir. 

Diğer yandan, evrensel demokrasinin, giderek, kitle iletişim araçlarında, çoğulculuk ve 
rekabet anlayışına önem yerdiği gözlenmektedir. Radyo ve televizyon alanında devlet tekelini 
korumak, çağın geldiği demokratik seviyede, artık düşünce özgürlüğünün tarifi dışında kal
mıştır. Yazılı basında olduğu gibi, radyo ve televizyon alanında da çok sesliliğe geçmek zorun
lu hale gelmiştir. 

Bu nedenle, Anayasanın 133 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi bir zorunluluktur. 
Ülkemizde bu alanda ortaya çıkan fiilî durum dikkate alınırsa, bu zorunluluğun çok âcil "oldu
ğu da görülecektir. 

Bu düzenlemeyle devlet tekeli kaldırılırken, devlet gözetimi ilkesi getirilmektedir. Yayınla
rın tarafsızlığı esas alınmış, ayrıntılı düzenleme ise yasaya bırakılmıştır. 

Bütün radyo ve televizyon istasyonlarının, Anayasanın temel ve tabiî ilkelerine aykırı ol
maması düşünülmüş ve aykırı davranışların, yasalarda müeyyidesini bulacağı esası dikkate alın
mıştır. 

Şimdi, bu maddeyi bir bütün olarak ele alırsak, radyo ve televizyon istasyonları kurmak 
ve işletmek, kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbest bırakılmaktadır. Yani, bugün 
yürürlükte olan, devlet eliyle kurulması şartı kaldırılmakta, bir serbestlik getirilmektedir. An
cak, bu serbestlik, tamamıyla bir başıboşluk manasında değildir, tamamıyla bir özgürlük ma
nasında değildir; yasaların koyduğu çerçeve içinde olacaktır. 

Yasaların getireceği bu sınırlamaların da neler olduğu, ana hatlarıyla bu maddede belir
lenmektedir. 

Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının öncelikle kamu hizmeti anlayışına uygun olması
nı düzenleyecektir. Zaten "kamu hizmeti" deyiminin içinde tarafsızlık vardır. 
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Yayınlar, anlatım özgürlüğüne, iletişimde ve yayında çoğulculuk esasına ve devletin Ana-, 
yasada belirtilen temel ilke ve niteliklerine uygun olacaktır. 

Yayınlarda genel ahlaka ve manevî değerlere saygı gösterilecektir. 
Gerekli eşgüdüm ve gözetim kurumlan kurulacaktır. 
Kanunun getirdiği bir yenilikde, bir radyo ve televizyon üst kurulunun kurulmasıdır. Bu 

kurul, 9 üyeden oluşacaktır. 
Aslında, bizim, Doğru Yol Partisi olarak ilk hazırladığımız taslak metinde, gerek basın

dan gerek özel televizyonlardan, üniversitelerden, hatta yüksek yargı organlarından birer tem
silcinin bulunması önerilmiş ise de, partilerarası komisyon, Anayasa Komisyonunda bu son 
metni kabul ettiği için böylece maddeleşmiştir ve buraya da bu şekilde gelmiştir. 

Bu 9 üyenin 5'i, Başkanlık Divanındaki temsil oranlarına göre, iki kat aday arasından, 
iktidar.partisi veya partilerinden, 4*ü de, muhalefet partilerinden, yine iki kat aday arasından, 
seçilecektir ve bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecektir. 

Ancak burada, sanki seçilecek insanlar, mutlaka siyasetçi olacak gibi bir yanlış anlama 
olduğu görülmüştür. 

öyle değildir; sadece aday gösterme hakkı Meclisindir, iktidar ve muhalefet partilerinin-
dir. Herhalde, radyo ve televizyon konusunda etkin ve yetkin kişiler, ehliyetli kişiler aday gös-: 
terilecektir... Partiler de sanırım bu noktaya dikkat edeceklerdir, 

Üst kurulun toplanma şekli, nisabı, ayrı ayrı tartışılmış, bunlar da Anayasaya konulmuştur. 
Anayasada, son bir fıkra olarak da, devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan radyo ve 

televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının da özerkliği ve 
tarafsızlığı hükmü getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, partilerarası komisyon ancak böyle bir metin üzerinde mutabakata var
mıştır. Bu metin, aylar süren bir çalışmanın sonucudur ve esas teferruatlı düzenleme, çıkarıla
cak özel yasada yapılacaktır. 

Esasen, Anayasada her şeyi tüm teferruatıyla ayrı ayrı yazmak, yani kazüistik metot, bu
gün terk edilmiş bir metottur. Bu nedenle, Anayasada mümkün olduğu kadar ana hatları yaz
mak ve teferruatı özel yasaya bırakmak, bugün, bütün dünya hukuk sistemlerinin kabul ettiği 
bir kuraldır. Biz de burada buna uyduk ve mümkün olduğu kadar ana hatları, ana çerçeveyi 
burada belirttik, esas düzenlemeyi özel yasasına bıraktık. 

özel yasa Yüce Meclisin gündemine geldiğinde, yine tüm partilerin mutabakatı aranacak; 
bütün eksiklikler gözlenecek ve memleketimizin özlediği, fiilî duruma da uygun, herkesin iste
diği bir özel radyo televizyon yasası çıkarılacaktır. Bu özel radyo televizyon yasası görüşülür
ken, umuyoruz ki, TRT Yasası da tekrar ele alınacak orada da buna paralel düzenlemeler geti
rilecektir. 

Bizim, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, gerek seçim meydanlarında söylediğimiz sözlerin 
gerek programımızda vaat ettiklerimizin tamamı, özel radyo ve televizyonların kurulması yo
lundadır ve serbestlik yolundadır. Partimiz, o günden bugüne kadarki tüm sözlerinden en kü
çük bir sapma göstermeden, özel radyo ve televizyonlara izin verecek çalışmalar içine girmiştir 
ve bugün, bu metin huzurunuza getirilmiştir. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, bu metnin Yüce Meclisten geçeceği inancıyla memlekete 
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksöz. . r. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Oltan Sungurlu, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Anayasanın 133 üncü maddesi, radyo ve televizyonlarla alakalı bir düzenleme. Aslında, 
bugünkü Anayasa anlayışımızda, Radyo-Televizyon Kanununun Anayasa metni halinde bulun
ması, üniversitelerin Anayasada yazılı bulunması, bütçenin ve planlama gibi meselelerin Ana
yasada yazılı bulunmuş olması, Anavatan Partisi olarak bizim genel felsefemize uygun değil
dir. Bugünkü genel mutabakat, yani parlamentodaki bütün genel mutabakat da, böyle, uzun, 
teferruatlı bir Anayasadan ziyade, daha çerçeve bir Anayasa yapılması yolunda. 

Gerçi, söylerken böyle söylüyoruz; ama tatbikata gelince, birçok alışkanlığımız veya reak
siyonumuz sebebiyle, bu söylediğimiz sözlere uymadığımızı, uyamadığımızı görüyoruz. Nite
kim sayın Meclis Başkanının başkanlığındaki partilerarası Anayasa çalışmaları da gündeme 
geldiğinde, her maddede, bir taraftan çıkarma yapmaya çalışırken, bir taraftan da eklemeler 
yapıyoruz. Zaman zaman ekleme taleplerimiz, çıkarma taleplerimizden çok daha fazla oluyor. 
Yani, Anayasayı yaparken, bugün için bize göre lüzumlu gördüğümüz hususları Anayasanın 
içerisine koyup, bizden sonraki Meclisleri, kendi irademizle, bugünkü irademizle bağlama te
mayülümüz, bizden önceki dönemlerde de olmuş, bu dönemde de birçoğumuzun tuttuğu bir yol. 

Bu itibarla, şu anda, biz, televizyonla ilgili bu maddeyi görüşürken; genel çerçeve içerisin
de düşünürsek, radyo ve televizyonun Anayasa metni içerisinde yazılı olmasına bile aslında 
lüzum yoktur; ama partilerarasında yapılan siyasî görüşmeler sonucu bir taraftan radyo ve te
levizyon serbest bırakılırken, bir taraftan da, yine aynı endişelerle, çıkacak kanuna bırakılması 
lazım gelen bazı hususlar buraya dere edilmiştir. Nedir bunlar? 

• Bunlardan bir tanesi, radyo ve televizyon idaresinin tek idare olmasıdır; yani devlete ait 
radyo ve televizyon idaresinin tek idare olmasıdır. 

Bu, Anayasanın içerisine yazılmaktadır, ileride birçok KİT'in , bakanlıkların, kuruluşla
rın, ayrı ayrı radyo ve televizyon idaresi kurma arzularını önlemek için, devlete, bir tane radyo 
ve televizyon idaresi bırakılmaktadır. Getirilen tahditlerden bir tanesi budur. , 

Diğer tahditler ise, Anayasamızın "Başlangıç" kısmında kısmen bulunan hükümlerle bir
likte, bu yayınların nasıl yapılacağına taalluk eden hükümlerdir ki, o noktada, Yüce Meclisin 
birçok üyesinin de tatmin olmadığını, Anayasanın 13 ve 14 üncü maddesindeki, başlangıcındaki 
bazı hükümlerin bu maddeye ilave edilmesi lazım geldiği yolunda yaygın bir görüşün Yüce Mec
liste olduğu ve arkadaşlarımızın bu hususta da önergeler hazırladıklarını müşahede etmekteyiz. 

Tahdit edici çok mühim diğer bir husus; bu radyo ve televizyon işlerinin ne suretle yürütü
leceğidir. Bu ise, bir üst kurul aracılığıyla yürütülmekte ve bu üst kurulun nasıl teşekkül ettiril
mesi lazım geldiği de, Anayasa metninin içerisine yazılmaktadır. Dolayısıyla, bir taraftan kı
saltalım ve özgürleştirelim derken, bir taraftan, yine biraz önce söylediğim sebeplerle, bunları, 
bu metnin içerisine yerleştiriyoruz. 

Tabiî ki, bugün için, televizyonun, toplumun bütün kesimlerindeki etkisini inkâr etmek 
mümkün değil. Gerek siyasî açıdan, gerek ahlak açısından, gerek kültür açısından, gerek eğ
lence açısından, artık toplumda bugün için insanlara en çok yön veren, şekil veren unsurun, 
eğitimin de ötesinde, ailenin de ötesinde, televizyon olduğunu görüyoruz, müşahade ediyoruz. 
Bu sebeple de, siyasî partiler, böyle bir organın ne suretle idare edileceği noktasında yapılan 
partilerarası çalışmada bir mutabakata varmışlar ve o üst kurulu da bu Anayasa metninin içe
risine koymuşlar. 
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Biraz önce arkadaşımın ifade ettiği gibi, burada siyasî parti temsilciliği söz konusu değil
dir. Aday gösterme işi, iktidar ve muhalefet olarak adlandırılmakta, iktidar ve muhalefet yer 
değiştirdiğinde, bu adaylar onlara göre yer değiştirmemektedir. Adaylar yine iktidar, yine mu
halefet olarak kalmakta; ama seçimi bütün Meclis yapmaktadır. Bu, tabiî ki, kanuna da kon
ması için mutabakata varılmış bir hükümdür aslında. TRT ile ilgili kanunun üzerinde yaptığı
mız çalışmaların sonucu, anlaşılan, bu husus Anayasanın da içerisine yazılmıştır. Elbette ki, 
bu metnin yazılışının, başlangıçta ifade ettiğim endişelerden doğduğunu söylemek istiyorum. 

Radyo ve televizyonun özelleştirilmesi, yani devlet elinden özel teşebbüse verilmesi husu
su, Anavatan Partisi olarak geçen dönem ileri sürdüğümüz; ancak, Anayasayı değiştirme im
kânımız olmadığı için, tek başımıza yapmaya muktedir olmadığımız bir husustu. Ama, daha 
sonra, bütün siyasî partiler, bu hususta görüş birliğine varınca, Anayasayı değiştirme yoluna 
gidilmiş ve bu arada da, yine bir mutabakatla kanun hazırlanmıştır. 

Nitekim, Anayasa değiştirilmemiş dahi olsa, kanun çıkarılmamış dahi olsa, "korsan" adını 
verdiğimiz birçok radyo ve televizyonun gündeme girdiğini görüyoruz. 

Şu söylenebilir : "Hiçbir kanun yapılmasın, serbest bırakılsın." 
Tabiî, o zaman bugünkü durum devam eder. 
Bütün dünyada radyo ve televizyonlar bir taraftan serbest bırakılırken, bu serbestliğin ya

nı sıra -yani özelleştirmektir buradaki serbest bırakma- bu özelleştirmenin yanı sıra, radyo ve 
televizyonların nasıl yayın yapacakları, tahsis esaslarının nasıl olacağı belirlenmiştir; çünkü, 
basına nazaran farklı bir durumu vardır; istediğiniz kadar gazete ve mecmua çıkarma imkânı
na sahipsiniz; ama radyo ve televizyonda belirli kanallar ve belirli frekanslar olduğu için, bun
ların tahsisi ve bunlar üzerinden sağlıklı yayın yapılabilmesinin'teknik olarak bir sisteme bağ
lanması lazımdır. Onun için de, bu işleri organize edecek bir kuruluş lazım. 

Dünyanın birçok yerinde bu kuruluş, devlete bağlı bir kuruluştur; bazı yerlerde de, yine 
devletin kontrolünde, özel teşebbüsten gelen, onlardan kaynaklanmış kuruluşların elindedir; 
ama, prensip olarak, her yerde, devletin ağırlık koyduğu bir kuruluştur. Bu sebeple de, genel 
serbestleştirmenin, özelleştirmenin yanı sıra, birçok kaideyi de birlikte koyma zarureti doğmak
tadır. Yani, bu, işin tekniğinden, teknolojisinden doğan zaruretlerdir. 

Onun yanı sıra, tahditler vardır. Bu tahditler bizim tarafımızdan kanunlara da konmakta
dır; yayın esasları, yayın ilkeleri açısından, Avrupa Yayıncılık Sözleşmesinde aynı esaslar, aynı 
prensipler vardır. Hatta, biz onu incelediğimiz zaman gördük ki, bizim kamuoyunda "radyo 
ve televizyon çok serbest bırakılsın; biz müdahale ediyoruz" görüşlerinin aksine; fevkalade de
mokratik olduğuna inandığımız ve örnek aldığımız Avrupa, bu noktada, bizim şu anda bulun
duğumuzdan çok daha fazla müdahaleci bir sisteme girmiş ve yayınların o ölçüler içerisinde 
yapılmasını ve birçok kaideye riayet edilmesini mecburî hale getirmiştir. 

Bu çalışmalarımızda, grubu olan siyasî partiler arasında, aşağı yukarı yüzde yüze varan 
bir mutabakatla bu çalışmalar yürütülmüş ve söylediğim gibi, Batı dünyasının ve Avrupa'nın 
bu husustaki örneklerinden istifade edilmiştir. İnşallah faydalı bir .sonuca varılacaktır. 

Ancak, şunu söylemek istiyorum : Radyo ye Televizyonlar, bütün dünyada, çok sık kanu
nu değiştirilen bir mevzu olmuş. Yani, Avrupa'da da sık sık mevzuatlar değiştirilmiş, radyo 
ve televizyonda karşılaşılan müşküllere göre yeni yeni kanunî düzenlemelere gidilmiştir. Ümit 
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ediyoruz ki, biz bu hususta, çok fazla açık vermeyen bir düzenleme yaparız; ama, eğer eksikler 
varsa, Yüce Meclisin bunları her zaman -ileride de- telafi etme şansı vardır. 

Ben, Anavatan Partisi Grubu olarak görüşlerimizi böyle ifade ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mümtaz Soysal, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; önümüzdeki anayasa değişikliği formülü, genellikle alışılmış olan anayasa değişikliği 
formüllerinin oluşturulma usullerinden biraz farklı bir biçimde oluşturuldu. Çünkü, Mecliste 
gerekli oydaşmayı, yani konsensüsü sağlayabilmek için, "Bu anayasa değişikliğiyle birlikte na
sıl bir yasal düzenleme yapılacaktır?" sorusuna da aynı zamanda cevap arandı. Çünkü, en azın
dan partilerimizden birinin isteği buydu. Bu isteği karşılamak üzere, aynı zamanda yasa tasarı
sı üzerinde de çalışıldı. Dolayısıyla, benden önceki hatiplerin de belirttikleri gibi, bu anayasa 
değişikliği formülü, belki, alışılmışın dışında, yasalarda bulunması gereken bir oluşum tarzını 
da içeren bir Anayasa değişikliğidir; ama, bu bakımdan, çok da yanlış bir şey yapılmış değil
dir. Çünkü, bu oluşum tarzı, biraz sonra izah edeceğim gibi, böyle bir anayasa maddesinin 
getirmesi gereken özerklik kavramını, yani Türkiye'deki radyo ve televizyon yayınlarının, siya
sal etkiler altında kalmaksızın sürdürülmesi, hatta, topluma egemen olan güçlerin etkisi altın
da kalmaksızın sürdürülmesi esasını, temelde zedelememektedir. 

Niçin?.. Çünkü, serbestlik getiren birinci fıkradan sonra, ikinci fıkrada, dikkat edeceksi
niz ki, bu serbestlik, aynı zamanda, yapılacak olan işin, yani, radyo ve televizyon yayınlarının 
bir kamu hizmeti olduğu anlayışı içinde kullanılması gereken bir serbestliktir. 

Radyo ve televizyon, her şeyden önce, bir kamu hizmetidir. Bununla bazı kişilerin kâr sağ
lamış olmaları, kazanç sağlamış olmaları, şirketlerin bu alana kazanç amacıyla girmiş olmala
rı; bu amaçtan çok daha önce gelmesi gereken temel amacı, yapılacak olan işin bir kamu hiz
meti olması amacını ortadan kaldırmayacaktır. 

Dolayısıyla, ikinci fıkradaki "kamu hizmeti anlayışı," sayılan unsurların birincisidir. Tür
kiye'deki radyo ve televizyon yayınları, kamu hizmeti anlayışıyla yapılacaktır ve bu kamu hiz
meti, rasgele bir kamu hizmeti değildir. 

Bu kamu hizmeti, aynı zamanda, özgürlüğü sağlayıcı bir hizmettir. Yani, anlatım özgür
lüğünü sağlayacaktır; iletişimde ve yayında çoğulculuk esasını sağlayacaktır; aynı zamanda, 
Anayasada belirtilen temel ilke ve niteliklerin dışına çıkılmamasını sağlayacaktır; genel ahlaka 
ve manevî değerlere saygılı olma amacını sağlayacaktır. Bu nitelikte bir kamu hizmetidir. Bu 
bakımdan, bu kamu hizmetinin, bu nitelikleri sağlayacak bir biçimde görülmesi gerekir. 

Bu kamu hizmetini görecek olan temel kurul nedir?. Burada, üçüncü fıkrada belirtildiği 
gibi, şimdiki Radyo Televizyon Yüksek Kuruluyla karıştırılmasın, TRT'nin Yüksek Kuruluyla 
karıştırılmasın diye, "üst kurul" adını verdiğimiz bir kuruldur. Şimdi, bu bakımdan, tartış
malı olan üçüncü fıkraya gelmek istiyorum. Gerçi, fıkra fıkra oylanacaktır; ama, getirilen anayasa 
değişikliğinin belkemiğini oluşturduğu için, bunun üzerinde durmak ve bu getirilen değişikliğe 
karşı, kamuoyunda, basında ve bazen radyo ve televizyon çevrelerinde ileri sürülen bir eleştiri
yi karşılamak istiyorum; o da şudur : "Bu kurul, bir siyasal organ tarafından oluşturulmakta
dır; yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Ayrıca, bu kurul, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisindeki güçler dengesini, iktidar-muhalefet karşıtlığını göz önünde bulundurarak oluştu
rulmaktadır: 4 üye iktidarın, iktidar partilerin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir, 4 üye 
de muhalefet partilerinin gösterdiği adaylar arasından -tabiî, iki misli olarak gösterecekleri-
seçilecektir. Dolayısıyla, bir siyasî kurul oluşturuyorsunuz" suçlaması vardır. 

Yalnız, bu noktada dakkatinizi, bir hususa çekmek istiyorum; o da, bu kurul üyelerinin, 
seçildikten sonra, kendilerini seçmiş olan makam tarafından -ki, o makam rasgele bir makam 
değildir, Türkiye Büyük Millet Meclisidir, milleti temsil eden bir kuruluştur- ya da o makam 
içindeki iktidar veya muhalefet grubu tarafından geri çağırılamayacağı, görevden düşürüleme-
yeceği esasıdır. Dolayısıyla, seçilecek olan kişiler, her şeyden önce, 6 yıl süreyle, siyasal iktidar
ların ya da muhalefetlerin etkisi altında kalmadan iş görebilecek duruma getirilmişlerdir. Tıpkı 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin 65 yaşına gelinceye kadar işbaşında tutulmaları ve kendilerini 
seçen Cumhurbaşkanı tarafından azledilemeyişleri gibi; tıpkı, eskiden Anayasa Mahkemesi üye
lerinden bir kısmının Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilmelerine rağmen, 
o meclisler tarafından görevden geri çekilemeyişleri gibi, bu kurula seçilecek olan adaylar da, 
6 yıl süreyle, hiç kimseye hesap vermeksizin, kendilerini seçen gruplara da hesap vermeksizin 
görev yapacak olan kişilerdir. Dolayısıyla, bu temel noktayı unutmamak gerekir. 

Bu temel nokta niçin konmuştur? Çünkü, bu kurula gelecek olan kişilerin, kimin tarafın
dan seçilmiş olurlarsa olsunlar, belirli niteliklere sahip, yani, özerk, erklerini, güçlerini kendi 
özlerinden alabilecek insanlar olması istenmiştir ve partilerin de bu çeşit insanları aday göste
recekleri düşünülmüştür. ^ 

Bunun tersi de düşünülebilirdi, yani, başlangıçta Komisyonumuza getirilmiş olan, hatta 
bu konuda özel olarak kurulmuş olan Komisyona getirilmiş olan Hükümet teklifinde olduğu 
gibi ya da çeşitli çevrelerde sık sık ileri sürüldüğü gibi, buraya çeşitli kurumlardan üye seçilme
sini bekleyebilirdik. Yani, denebilirdi ki, "Türkiye'deki çeşitli yayın kuruluşları, bu arada, ka
mu yayın kuruluşu TRT, özel kuruluşlar, çeşitli televizyon kanalları ve radyolar, bu arada bir
takım meslek kuruluşları (Yayıncılar Birliği, Yazarlar Birliği ya da Reklamcılar Birliği gibi) ba
zı kişileri seçsinler, onlardan aynı davranışı bekleyelim..." 

Burada tartışılması gereken çok temel bir nokta var; böyle bir seçim tarzı, gerçekten, özle
diğimiz özerk davranışı, yani, bu insanların partilerüstü, toplumdaki güçler üstünde davranış
larını sağlayabilecek bir seçim tarzı mıdır? • ' 

Geçmişte bu yollar denendiği zaman, hatta bazı yargı organlarından böyle kuruluşlara 
üye seçilmesi öngörüldüğü zaman gözlemlenmiş olan gerçek şudur ki, bu yargı organlarının 
içinde bile rahatlıkla politika dönebilmektedir, oralarda da çeşitli kulisler döndürülmektedir 
ya da meslek kuruluşları olduğu zaman, meslek kuruluşlarının içinde de siyasî nitelikte aday
lar bu çeşit kurullara gelebilmektedir ve işin asıl tuhaf tarafı, oradan geldikleri için, bu şekilde 
seçildikleri için, "siyasî temsilcidir" ithamı kendilerine yöneltilmemektedir. Oysa, burada, ya
ni Mecliste seçilecek olan kişiler, bu ithama her zaman maruz kalma tehdidi altında bulunan 
kişilerdir. Yani, bütün kamuoyu, hatta kendilerini seçmemiş olan öbür grup, muhalefet ya da 
iktidar, kendilerine diyebilecektir ki: "Siz, sizden beklenen davranışı göstermiyorsunuz; sizi 
seçenlerin sizden bekledikleri davranışı gösteriyorsunuz... (Mikrofon otomatik cihaz tarafın
dan kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 

— 43 — 



T.B.M.M. B : 96 28 . 4 . 1993 0 : 1 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Onun içindir ki, burada önemli olan, seçiliş tarzından 
çok, seçiliş tarzının ötesinde, buraya getirilecek olan kimselerin -tabiri caizse- tıynetidir, ka
rakteridir. Onun için, Meclis, bu karakterde insanları seçmediği zaman, bu tecrübe, başarısız 
bir tecrübe olacaktır. Ama, yine bilelim ki, başka bir seçim tarzı, yine aynı karakterde, yine 
aynı tıynette olmayan insanlar seçildiği zaman, yine başarısız olmaya mahkûm bir seçim tarzı 
olacaktır. 

Hiç olmazsa bunun şöyle bir erdemi var : Rahatlıkla diyebileceğiz ki, "şu veya bu kurul 
yerine, milletin bütün iradesini temsil eder durumdaki bir kurul böyle bir üst kurulu oluştur
muştur ve kendisinden, yine, milletin en üstün iradesinin beklediği davranışları bekleyecektir." 

Tabiî, fıkralara gelindiği zaman ayrı ayrı konuşacağız; ama, son olarak şunu söylemek is
tiyorum : Son fıkra, yine önemli bir fıkradır; çünkü, burada, devletçe, kamu tüzelkişiliği biçi
minde kurulacak olan radyo ve televizyon kurumlarının, daha somut bir ifadeyle TRT'nin özerk 
olması vurgulanmaktadır. TRT'nin özerkliği esastır; çünkü, o kamu hizmetinin görülmesi, 
TRT'nin, şu veya bu siyasî iktidarın, şu veya bu ekonomik ya da sosyal gücün etkisi altında 
kalması sonucunu doğurmamalıdır. 

Bu bakımdan, ben ve Grubum, bu tarz bir anayasa değişikliğinin Türkiye'de hayırlı bir 
başlangıç olacağına ve getirilen radyo ve televizyon serbestliğinin, hem kamu hizmeti anlayışı
na hem de anlatım özgürlüğüne uygun olarak çalışacağına inanmaktayız. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, (SHP, DYP, GHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Melih Gökçek, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; 133 üncü maddenin değişikliğiyle alakalı olarak, önce, metnin oluşumu üzerindeki kana
atlerimizi belirtmek istiyorum. 

Anayasa Komisyonuna, 133 üncü maddenin görüşülmesi çok ani olarak geldi. Aslında, 
bir gün önce yapılan Danışma Kurulu toplantısında alınan karara göre -Sayın Cindoruk'un 
başkanlığında yapılmıştı- bu metnin konuşulması, ertesi gün, grup başkanvekillerinin katıla
cağı bir toplantıda yapılacak ve oradan çıkacak netice Anayasa Komisyonuna gelecek idi; fa
kat, Anayasa Komisyonundan aniden çağırıldık ve oraya gittik. Oraya gittiğimizde, bir anda 
metni karşımızda bulduk. 

Aslında, nasıl bir 133 üncü madde olacağı konusunda hiçbir siyasal partinin, orada, ciddî 
bir hazırlığı yoktu. Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarımız buna şahit oldular ve tabiri caiz
se, o anda, herkes aklına geleni orada söyledi; neyin nereye, nasıl sokuşturulacağım, nasıl gire
ceğini de ona göre tartışarak ortaya koydular. Yani, şu, açık ve nettir ki, 133 üncü madde üze
rindeki bir anayasa değişikliği konusunda, partiler ciddî olarak, önceden bir hazırlık yapıp, 
ondan sonra bir araya gelmiş değillerdir. 

Hatta, o kadar enteresandır ki, mesela üçüncü fıkranın son cümlesi bir anda kaleme alı
nan bir cümledir ve cümle dikkatle okunduğu zaman da, bir insicamının olmadığı görülür, 
sırası düzgün değildir; orada, gelişigüzel, çalakalem hazırlanmıştır ve hatta bu, benim de şahit 
olduğum, içerisinde bulunduğum ve gördüğüm bir hadisedir. 
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O bakımdan, mevcut olan metnin üzerinde, daha sonra, diğer partiler arasında da ciddî 
anlamda ihtilaf çıkmıştır. 

Demin DYP sözcüsü arkadaşımızın "partilerarası komisyonun kabul ettiği metin" diye 
kullandığı bir ifade var... Kesinlikle bu ifadeye katılmak mümkün değil. Zira grubu bulunan 
partiler arasından ancak üç siyasal parti bu metin üzerinde ittifak ettiklerini ifade etmişlerdir. 
Aslında ittifak da edilmemiştir; çünkü, bilahara 133 üncü maddenin Meclisteki tümü üzerinde 
yapılan ilk görüşmeleri sırasında, değişik grupların eline, değişik metinler geçmiştir. 

Bunları şunun için anlatıyorum : Şu anda bu 133 üncü madde üzerinde herhangi bir mu
tabakat, kesinlikle yoktur. 133 üncü maddeyle ilgili olarak, aslında, tekrar -ki, buradaki tablo 
da onu gösteriyor, çoğunluk olmadığı için oylama yapılacağını da tahmin etmiyorum- özellik
le grup başkanvekilliklerinin bir araya gelip, karşılıklı fikir teatisinde bulunup, asgarî bir müş
terekte anlaşmaları lazımdır. Çünkü, şu metnin içerisinde o kadar izafî ifadeler var ki, herke
sin, istediği tarafa, rahatlıkla bunları çekmesi mümkün. 

Mesela, üçüncü fıkrada şöyle deniliyor : "Kanunun bu konularda en yüksek kuruluş ola
rak yetkili kılacağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 9 üyeden oluşur. Bunların 5'i, iktidar par
tilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki temsil oranlarına göre göstere
cekleri iki kat aday arasından, 4'ü de muhalefet partilerinin aynı usulle gösterecekleri iki kat 
aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 6 yıl süre için seçilir." 

Tabiî, komisyondaki çalışmalarda bulunduğum için, aslında bunun hangi anlamda kulla
nıldığını gayet iyi biliyorum; fakat, şunu, anayasa metni olarak ilk defa eline alan bir kişinin, 
"Bu iki kat seçilen adayların arasından birisi mi seçilecek, yani her partinin gösterdiği aday
lardan birisi mi seçilecek, yoksa bir başka partinin adayını da seçebilecek miyiz?" konusunda 
karar verebilmesi şu üsluba göre, kesinlikle mümkün değil, yani, her iki tarafa da bunun anla
mını çekmek mümkün; metin son derece elastikî; her isteyenin istediği gibi yorum yapması 
mümkün. 

İkinci bir tezat noktası ise şudur : Komisyonda bu konu konuşulmuştur ve denilmiştir ki: 
"Devleti temsil eden tek bir kuruluş TRT mi olsun, yoksa, mesela belediyeler televizyon kura
bilsinler mi?" 

Bu konuda da değişik fikirler serdedilmiş. Güya, buraya konulan metin, sadece ve sadece 
TRT'nin devlet adına bir kuruluş olabileceğini, başka birisinin, devlet adına, herhangi bir şe
kilde televizyon ve radyo istasyonu kuramayacağını ima etmektedir; ama, metin öyle değildir. 
Ne diyor?., "devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan radyo ve televizyon kurumu ile..." ta
mam, radyo ve televizyon kurumu kamu tüzelkişiliği ve devletçe kuruluyor... Peki, belediye 
kuramaz diye bir hüküm var mı? Hayır, yok. 

Şimdi, ikinci bir tartışma ortamı meydana gelecek. Belediyeler televizyon kurabilirler mi 
kuramazlar mı? Anayasada bu belli değil. Anayasada olmayan bir hükmü kanunla da koya
mayacağınıza göre, bunu zımmen şöyle kabul etmek gerekecek : Belediyeler televizyon kurabi
lirler. Burada da son derece elastikî bir metin var. 

Neden bunlar böyle oldu?..'B)unun sebebi -tekrar topluyorum ve aynı noktaya geliyorum; 
ki, Sayın komisyon Başkanı da gayet iyi hatırlarlar- iş, oldubittiye getirildi. Metin üzerinde 
ciddî bir çalışma yok. Ciddî bir çalışma olmadığı için de, netice bu şekilde ortaya çıkmış oldu. 
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O bakımdan, 133 .üncü maddenin -ki, biraz sonra, öyle zannediyorum, demin de ifade 
ettiğim gibi, bir oylama olmayacak- tekrar bir araya gelip, parti grupları arasında, metni üze
rinde, çok ciddî bir çalışma yapmakta fayda var. 

Tabiî, bizim, Refah Partisi olarak, mevcut metnin bu yanlışlıklarının ötesinde, ruhunda 
da bazı noktalara itirazımız yar. Her şeyden önce, 133 üncü maddenin ikinci fıkrasının belli 
noktalarının eksik olduğuna inanıyoruz, özellikle ikinci fıkrada, adalet ve tarafsızlık ilkeleri 
net olarak yerleştirilmemiş. Bunların metne yerleştirilmesi lazım. 

Ayrıca, 9 kişilik üst kurulun seçiliş tarzı da çok net olarak ortaya konulmalı. Bu konuda, 
siyasal partilerin, mutlaka, bu Üst kurulda temsili kesin olarak netleştirilmeli. Bu konuda tar
tışma çıktı arkadaşlarla aramızda. 

Deniliyor ki : "Efendim, biz istiyoruz ki, bu, parti tesirinden çıksın; gün geçtikçe, her ye
ni gelen üye neticesinde daha tarafsız bir kurul ortaya çıkacak." 

Bu, mümkün değil. Yani, şimdi, herhangi bir siyasal partinin kendi payına -misal olarak 
söylüyorum- 2 aday düşüyorsa, bunun 2 misli olarak 4 kişi gösteriyorsa, bu 4'ü de o parti fik
riyatını en azından kabul eden insanlar olacak ki o parti tarafından aday gösterilecek/Yani, 
burada siyasî olmayı ortadan kaldırmak mümkün değil. O bakımdan, buraya da netlik getir
mek gerekiyor. Bütün bu hususların tekrar ele alınması özellikle lazım. 

Şunu da ifade edeyim : Alt komisyonda, Anayasa metninden başka, kanun da görüşüldü... 
Alt komisyonda yapılan çalışmalarda ortaya çıkan tablo şudur : Birçok hususun ucu açık 

bırakılmıştır, tamamen yoruma tabi olarak bırakılmıştır ve maddeyi sarahaten yazmak isteyip 
bu konuda teklif götürüldüğünde, "efendim, bu konuyu üst kurula bırakalım, üst kurul nasıl 
isterse öyle yapsın" denilmiştir; ama, öyle tartışmalar olmuştur ki, çok basit bir madde, tefer
ruatlı bir metin olarak gelebilmiştir. 

O bakımdan, mevcut kanun metninde de birtakım çalışmaların, hâlâ, yapılmaya ihtiyacı 
vardır. Kanunun kendi içerisinde de tezat olan belli hükümler vardır. Nitekim, kanun metni 
net olarak ele geçtikten sonra, Komisyon üyesi bazı arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, o ar
kadaşlarımız da,aynı konulardaki belli tezatları görerek, "doğru, biz bunu böyle kastetmemiştik" 
demişlerdir. Yani, şunu ifade etmek istiyorum : Süratli davranalım derken yanlışlık içerisinde 
bulunuyoruz. Bu yanlışlıkları izale etmenin yolu, bu işi tekrar görüşmektir. 

Tabiî, Sayın Cumhurbaşkanımızın vefatı dolayısıyla bu konuya biraz ara verildi; bu bir 
sıkıntı meydana getirdi, önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyu yeniden ele almakta büyük 
fayda var. 

Bu arada, son söz olarak şu hususu ifade etmek istiyorum : Maalesef, halen çifte standart 
devam etmekte -televizyon yayınları konusunda- yurt dışından yayın yapan televizyonlara mü
saade edilirken, yurt içinden yayın yapan televizyonlara müsaade edilmemektedir. Her ikisi de, 
netice itibariyle aynı statüye tabidir. Yurt dışından yapılan yayınlar, yurt içinden vericiler vasi-. 
taşıyla -adı yansıtıcıdır, aslında bunlar vericidir- verilmektedir; bu da bir suçtur.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun. 
I. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — O açıdan, bu çifte standarda -Sayın Bdkan da burada-

lütfetsinler, artık bir son versinler. Eğer kaldıracaklarsa, onları da kaldırsınlar. Biz, "kaldırsınlar" 
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diye bir iddiada bulunmuyoruz -tekrar ifade ediyorum- ama, eğer kaldırmayacak ve bu çifte 
standarda devam edeceklerse, bunun da bir suç oluşturduğunu, ileride de bu suçun hesabını 
vermek zorunda kalacaklarını bilmelerini, özellikle istirham ediyorum. Objektif davranışa, Sayın 
Bakanı da, bu noktada davet etmek istiyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak için, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 

Sayın Uluç Gürkan'ı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Gürkan. 
CHP GRUPU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; radyo ve televizyon yayınlarının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak bugün tartışmaya 
başladığımız anayasa değişikliği konusunda, önce kamuoyundaki ve sonra da, maalesef, Mec
lis Genel Kurulundaki bir yanılgıyı düzeltmek istiyorum. Bu anayasa değişikliğinin belkemiği, 
ne yazık ki, üst kurul değil; belkemiği, ikinci fıkradaki, kanunun, radyo ve televizyon yayınla
rının hangi esaslara göre düzenleneceği konusunda çizdiği çerçeve. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu konuda, yayın esâslarının, 
Anayasada ve kanunda belirleyici olmaması, genel özgürlüklere -radyo ve televizyonlarını eğer 
serbest bırakıyorsak- son derece açık kapı,bırakılması gereken bir anlayıştaydık. 

Bizim için, radyo ve televizyon yayınlarında anlatım özgürlüğü, iletişimde çoğulculuk an
layışı, edebe aykırılık ve pornografi anlamında -daha ötesinde değil- bir genel ahlak kavramı 
ve Anayasada, cumhuriyetin belirtilen ilkelerine saygı gösterilecek bir yayın düzeni yeterliydi; 
ama, partilerarası görüşmelerde bazı ısrarlar oldu. örneğin, Sosyaldemokrat Halkçı Parti "kamu 
hizmeti anlayışını" koymak istedi; Refah Partisi "İnançlara Saygı, manevi değerler "diye, ko- » 
misyonda formüle edilen bir olayı koymak istedi; biz de, başlangıçtaki anlayışımıza göre bun
ları gereksiz görmemize rağmen bunlara olur demiş idik. 

Şimdi, bu kadarıyla, şu ana kadar okunmuş olan yapısıyla, kanunun, yayın esaslarına çi
zeceği çerçeveyle ilgili anayasa değişikliğinin ikinci fıkrası geçerse, çokça tartışılan, belkemiği 
sanılan üst kurul, gerçekten gerçek işlevini görebilir. Bir sansür kurulu değil, teknik bir kurul 
olarak bu Mecliste seçilip, kim, hangi koşulda, hangi teknik koşulda, hangi frekansta, hangi 
kanalda, hangi yayını yapacak; bunun kararını özgürce, siyasî partilerin iradesine bağlı olmaksızın 
yapabilir, verebilir; ama, şu an henüz ortada yok gibi görünen bir anayasa değişikliğinin, bura
da, bir önergeyle değiştirilmesi girişimi var; Doğru Yol, ANAP ve Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Gruplarının ortaklaşa imzaladıkları; yani Meclise -bunu böyle geçirmek istedikleri zaman-
milletvekillerini tam getirmeleri halinde bu şekliyle geçirebilecekleri bir değişiklik önergesidir. 
Bu, aynen 1982 Anayasasının, yani militarist bir ruhta hazırlanmış olan o Anayasanın, milita
rist ruhla, devlet TRT'si için öngördüğü yayın koşullarını, şimdi serbest bıraktığımızı, ve özel 
girişime açma yolunda adım attığımızı söylediğimiz bütün radyo ve televizyonlar için yayın esası 
haline getiriyor. Yetmiyor mevcut Anayasanın 133 üncü maddesindeki hükümler; sansür anla
yışı. Militarist borazanı her sabah onların başında çalma anlayışı yetmiyor : Anayasanın temel 
hak ve özgürlükleri kısıtlayan 13 üncü maddesinde, fazladan, temel hak ve özgürlükleri kısıt
layıcı ne ilke varsa, o da eklenmiş, hem de mükerrer olma anlayışıyla eklenmiş... 

M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) — Zaten var. 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bu değişiklikte, "Anayasanın 2 nci maddesinde belir
tilen cumhuriyetin nitelikleri" denilirken, o 2 nci maddede, "toplumun huzuru" deniliyor; ama, 
Kenan Evren'in Anayasasının 133 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında, devlet TRT'si hangi yayın 
anlayışı ile yayın yapacak diye çevreye çizilirken, "toplumun huzuru" lafı yok; ama, temel hak 
ve özgürlükleri kısıtlayan Anayasanın 13 üncü maddesinde var; eksik kaldı diye, bir gayret o 
da eklenmiş! 

Değerli arkadaşlar, eğer, radyo ve televizyon yayınlarını kanunla serbest bıraktık dediği
mizde, kanunla, ancak böyle, bu anlayışla yayın yapacaksın dersek, artık, üst kurulu hiç tar
tışmayalım. O, bizim öngördüğümüz formülü de, Cumhuriyet Halk Partisine ait olan bir üst 
kurul değildir; O, artık, bir sansür kuruludur; ister bu Mecliste seçilsin ister dışarıdan atansın, 
hiç tartışmaya gerek yok; o, ortık, bir sansür kuruludur. Sansür kurulu anlayışına çevirdiğiniz 
zaman da -bu formülün sahibi olarak söylüyorum- maalesef, bu Mecliste seçilmesi yanlış olur. 
Bu Mecliste teknik bir kurul seçilebilir. Batı'daki örneklerinde olduğu gibi teknik bir kurul 
olarak kalacaksa; ama, bir sansür kurulunu bu Mecliste seçmeyelim. O zaman, siyasî iradele
rimizi, sansürün neresine biz takılacağız, neresini bir başkasına koyacağız diye çarpıtırız. 

Biz bu anlayışla düşünmedik onu; özgürlükçü bir ortamın kurulu idi: bu Meclise de onur 
verici bir seçim yapma imkânı idi ama, kendi elimizle bu kurulu, bir üst fıkrada, sansür kuru
luna çevirirsek, yanlış yaparız. 

Bu değişiklik önergesini veren ve Mecliste bir arada 300 sayısını aşacak sayısal güce sahip 
siyasî partilere bir uyarıda bulunmak istiyorum : Bu anlayıştan vazgeçelim ve bu önergeyi geri 
çekelim. Aksi takdirde, bizim yaptığımız, hiçbir şekilde, radyo ve televizyon yayınlarını serbest 
bırakmak olmaz. Biz, özel girişime, devlet TRT'sini, özel sermayenin elinde olarak açtırma 
yolunda bir adım atmış oluruz ki, bu son derece yanlıştır, 

Bu çerçevede, Refah Partisi Sözcüsünün yapmış olduğu bir uyarıyı da son söz olarak söy
lemek istiyorum : Gerçekten, bu, Avrupa Sınır Ötesi Yayın Sözleşmesine atfen -ki, ona yapılan 
atıf yanlış değildir- "yurt dışından yapılan yayınlara müdahale edemiyorum" anlayışıyla geti
rilen çifte standart devam ettirilirse, şurada yapılacak Anayasa değişikliği de anlamsızlaştırılır. 
Çünkü, frekansları, kanalları kontrol altına almak üzere bu üst kurula yüklenen işlevlerden 
tekini -bugün yayınına izin verilen Shovv, HBB, Inter Star, Tele On; aklıma öbürleri gelmiyor; 
galiba Türkiye Gazetesinin radyo televizyon kuruluşu da devreye girmiş, yani, o mevcutlar- bu 
anlayış kurumsallaşırsa -ki, yanlıştır- hiç de, gidip üst kurulu artık muhatap almazlar; Türki
ye'nin içinden yayın yaparlar; ama, "kardeşim, ben yurt dışından yayın yapıyorum, üst kurul
dan bana ne" anlayışına girerler. 

Onun için, idareyi, bu yayın yapan kuruluşları kapatarak değil, engellenenleri bir an önce 
açarak, bu Anayasa değişikliğinin şu an bu Mecliste görüşülmesi vesilesiyle bu yanlışlıktan ve 
şurada görüştüğümüz konuyu da tümüyle anlamsızlaştıran çifte standarttan vazgeçmeye çağı
rıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, Sayın İbrahim Kumaş?.. Yok. 
Sayın Hasan Korkmazcan?.. 
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Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilli arkadaşlarım; 

Anayasanın 133 üncü maddesi üzerinde Anayasa Komisyonunda yapılan çalışmaların, bu ça
lışmalara katılan değişik gruplara mensup arkadaşları tatmin edici olmadığı, bugünkü müza
kerelerle ortaya çıkmıştır. Gerçekten, konu, Anayasa komisyonunda, partiler arasında, üzerin
de mutabakat sağlanmış, olgunlaştırılmış hazır bir kanun metin olmadan ele alınmıştır ve ko
misyon üyelerinin ortak gayretleriyle bir metin ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Böyle bir çalış
ma tarzı, elbette bazı eksiklikleri beraberince getirmiştir. 

öncelikle, Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin işleyiş tarzını dikkate alalım. Anayasa Mah
kemesi, birçok konuda, Anayasayla çizilmiş olan çerçevelerin dışında da yorumlar getirmekte 
kendisini yetkili görmektedir. Geçmişte de böyle olmuştur; 1972 yılında, 147 nci madde bu açı
dan değiştirilmiştir; buna rağmen, Anayasa Mahkemesinin anlayışı değişmemiştir. Geçenlerde 
yapılan bir toplantıda da, Anayasa Mahkemesi adına yapılan açıklamalar, aynı zihniyetin bu 
Yüksek Mahkemede devam ettiğini göstermektedir. 

Bu bakımdan, her ne kadar, "Anayasa metni, bir kanun metni değildir, çerçeve hükümler 
ihtiva etmelidir, teferruata girmemek lazımdır" gibi, teorik bakımdan haklı gerekçeler de olsa, 
bizim, kaleme aldığımız Anayasa maddesinde her şeyi açık seçik yazma mecburiyetimiz var. 
Bu bakımdan, mevcut metnin gözden geçirilmesinde yarar var. Ancak, bu kadar üzerinde dü
şündüğümüz, belli mutabakatları sağladığımız metni yeni baştan komisyonda müzakere etme
ye gerek yok; parti grupları, gelecek haftaya kadar, bundan sonraki görüşmeye kadar, bir önerge 
üzerinde anlaşabilirler -vakit var- ve sürat bakımından da gecikme olmaz. Eğer, "komisyonda 
mesele yeniden ele alınsın" denilirse, o zaman, mevcut mutabakatla bazı bozulmalar meydana 
gelebilir, işi çok geciktirmiş oluruz. 

Şu anda Türkiye'de 800'den fazla radyo ve televizyon kuruluşu, bu Anayasa değişikliğinin 
bir an önce gerçekleşmesini beklemektedir, kamuoyu beklemektedir ve bu işin süratle çözüm
lenmesi konusunda toplumda çok geniş bir beklenti mevcuttur. Ona süratle cevap verebilmek 
bakımından, önümüzdeki günler içerisinde, ortak bir önergeyle, metindeki belirsizlikleri gi
dermekte yarar olacağı kanaatindeyim. 

Şu anda, 133 üncü maddenin en belirsiz fıkralarından birisi, son fıkradır. Burada partiler 
arasında kesin bir mutabakat sağlandı ki, "kamu kuruluşlarından hiçbiri, radyo-televizyon ya
yıncılığı yapmayacak, sadece devlet yapacak ve bir tek kuruluş eliyle, bugünkü TRT eliyle ya
pacak, kamunun yayın sahasındaki yegâne kuruluşu TRT olacak; onun dışında, özel idarele
rin, belediyelerin veya KİT'lerin yayıncılık yapması doğru değildir" kanaatini bütün gruplar 
paylaştılar; ama, buradaki, mevcut metindeki son fıkra, bu konuyu tam net olarak gösterme
mektedir. Biraz önce gruplar adına yapılan konuşmalarda da değerli arkadaşlarımız bu hususa 
işaret etmişlerdir. 

Gerekçe de, her ne kadar, bu fıkranın, kamu eliyle tek radyo televizyon kuruluşu kurula
bileceği anlamına geldiği ifade ediliyorsa da, bu, yeterli değildir. Mademki biz, bütün partiler, 
kamu eliyle tek yayın kuruluşu olmasında mutabakata vardık, o halde, amacımıza uygun ola
rak açık bir metin halinde 133 üncü maddeyi kaleme almalıyız. Diğer hususlar da ortak bir 
önergeyle çözümlenebilir kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcari. 
Şahsı adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan 

Ergüder. 
Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; aslında, radyo ve 

televizyon, devlet inhisarından çıktı ve piyasada çalışmaya başladı. Buna biz, Latince tabirle, 
"de facto" diyoruz. Parlamentomuz, geride olduğu için, hayat Parlamentodan daha ileri ol
duğu için, sıkışmaya başladı. 

Sayın Başbakanım ve Bakanım, belki zamanında tedbîr almak istediler: fakat, bir türlü 
fırsat bulamadılar. Vaktaki, radyo ve televizyonun kapanması mevzubahis oldu, yer yer mi
tingler, siyah kurdeleler pres yapmaya başladı; bugün, hiç beklenmedik bir şekilde, Anayasa
nın 133 üncü maddesini konuşuyoruz. Bu, çok büyük bir şey, Geç kalmasına rağmen, ben ifti
har ediyorum. 

Metin, tam mükemmel olmamakla beraber, uygar. Ancak, burada sıkıntılar başlıyor. 
Sayın Bakanım, devletin bir kolluk gücü var, polis gücü var. Siz diyorsunuz ki, "bir tek 

TRT kurulacak" ve gerekçenizde de aynen teyit ediyorsunuz. Bunun haricinde, özel sektör, 
radyo ve televizyon kurabiliyor. Peki, memleketin sıkıntılı günlerinde polis teşkilatı neşriyat 
yapacak, hatta televizyon da gösterecek; ne yapacaksınız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi 
büyük bir belediye, "ben, halka, faaliyetlerimi anlatacağım" diyecek veya bugün Ümraniye'de 
devletin ihmali sonucu metan gazının tutuşmasıyla 20 tane bina yandı, 15 vatandaş hastanede 
ölümle pençeleşiyor ve 2 kişi de öldü, bunu kim yayınlayacak?.. TRT bunu yayınlamaz, Hükü
met faaliyetlerini zedeler diye yayınlamaz. Bunu, özel radyo ve televizyonlar yayınlayacak. Belki 
de, polis el atacak, zabıta el atacak; çünkü, feci bir vaziyet. İstanbul'da, uygar bir şehir diye 
bahsettiğimiz İstanbul'da, çöpün zaman içerisinde yanmasıyla -Allah muhafaza- çıkan metan 
gazı patlamalara neden oluyor. Belki de, enkaz altında yüzlerce kişi var. Şu hale bakın!.. 

Şimdi istirham ediyorum, burada sahil kuvvetleri ve sahilde seyreden tekneler var; bizde 
yatçılık bayağı ilerlemiştir. Yatçılar, telsizlerle konuşurlar, hava raporlarını alırlar. Bunlar, mec
buren kendi ajanslarını kuruyorlar. Polis teşkilatı da radyo ve televizyon kurmak isteyebilir... 

Şimdi Sayın Bakanım diyebilir ki, "efendim, TRT'den onlara bir kanal verelim." Ama, 
TRT, bir devlet memuru gibi çalışır, muayyen saatte yayınlarını keser ve TRT, mümkün olduğu 
kadar iktidar tarafında olmaya çalışır. Mesela, Inter Star'a bakıyorum ben, bir olayı gayet ge
niş veriyor; TRT, devlet aleyhine olabilir düşüncesiyle önu atlıyor; aynı şekilde, muhalefet li
derlerinin, iktidar liderlerinin görüşmeleri sebebiyle... 

Metni beğenmeme rağmen, istirham ediyorum, belediyeleri düşünün: yarın büyük bir sı
kışıklık başlayacak. Hiç olmazsa nüfus şartlarını koyun; ama, polis teşkilatının kuracağı ajan
sa muhakkak müsaade ediniz. Yelken Mecbuasındaki son istatistiklere göre, Türkiye'de hemen 
hemen dört bin tane yat var; bunlar açık denizlerde hep telsizle konuşurlar. Eğer siz, bu Ana
yasa değişikliğini bu şekilde kabul edip, buna müncer olan diğer kanuna da o şekilde yasağı 
koyarsanız, bu sefer başka suiistimaller başlayacaktır, yayınlar yurt dışına kaymaya başlaya
caktır. Yurt dışına kayınca da, egemenliğimiz, belki de uygarlığımız, belki de hâkimiyetimiz 
sıkıntıya girmiş olacaktır. 
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İkinci mühim nokta şudur : Bizim Parlamento, kanun yapmasını bilmiyor. Çok üzülüyo
rum, çok üzülüyorum!.. Mesela, değerli hocalarımız var; hocalarımız kibar, onlara bırakmı
yoruz, Allah selamet versin, yukarıdaki bir memura, raportöre kanun metni yazdırıyoruz. On
dan sonra bu metin buraya geliyor, kanun çıkıyor; bu sefer, avukatlar ve hâkimler, tefsir için 
zora koşuyorlar. 

Bakınız, -genelde konuşuyorum- bir madde okuyayım, geçici 17 nci maddeyi okuyayım : 
"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ilk iki ve dört yıl sonunda değişecek olan üyeleri adçek
meyle belirlenir." Nasıl bir Türkçe Ya Rabbî!.. kanunların ve nizamların, her vatandaş tarafın
dan anlaşılacak şekilde redakte edilmesi lazım. Biz buna "tedvin" diyoruz. Dünyanın en bü
yük hocalarında okuduk-, mesela, Ebulûlâ Mardin, bir derya... Sayın Hocamı tanırsınız. Ben
deniz bunu şöyle değiştiriyorum ve Türkçeye tercüme -Allahım, şu dünyaya bakın- ediyorum : 
"Geçici madde 17 nci -Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna seçilen -belli artık- 9 üyenin 1/3'ü 
iki yıl sonra -öztürkçe değil mi efendim; öztürkçe- diğer 1/3'ü dört yıl sonra adçekme suretiy
le değişir." Ya Rabbî!.. Bunu yazamayacak milletvekili yok bizde. Bırakın allahaşkına, şu ra
portörlere yazdırmayın kanun metinlerini, grup başkanvekillerinden rica ediyorum; bu, bizim 
için ayıptır. Orada, lise mezunu raportör bir kız kanun metni yazıyor. Ondan sonra tatbikat 
başlayınca, içtihatlar başlıyor. Arz edebildim mi?.. 

Onun için, genelde de... Hele burada bir kelime var, bana öğretin bu yaştan sonra; bu 
"eşgüdüm" falan demek allahaşkına, "eşgüdüm" ne demek?.. Allahaşkına, ne demek eşgü
düm?.. Nereden çıkıyor bu laflar allahaşkına?.. (RP sıralarından alkışlar) 

Kadıköy Bağdat Caddesinde araştırma yaptım; 448 tane dükkân var, 300 tanesinin levhası 
Fransızca ve İngilizce yazılmış. Millî lisanımı da kaybetmek üzereyim, millî konuşmam gitmek 
üzere!.. "Color of Benetton, Jaluzi..." Ne ayıp şeyler bunlar yahu!.. Türkçe konuş vatandaş!.. 

Teşekkür ederim (Alkışlar) ' ı 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarımın -grup ' sözcülerinin ve kişisel görüşlerini belirten değerli 

arkadaşlarımın' görüşlerini büyük bir dikkatle izledim. Bu konudaki Hükümet görüşünü ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili değerli arkadaşımızın bahsettiği değişiklik öner
gesiyle ilgili görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Tümü üzerinde yaptığımız görüşmelerde, yine, Hükümet olarak görüşümüzü, burada bil
gilerinize sunmuştum. Bu madde yeniden düzenlenirken, Komisyonda ve komisyon dışında ku
rulmuş olan alt komisyonda, partilerarası komisyonda uzun uzun tartışılmıştır; konuşulmuş
tur. Bu konuşmalara dayalı olarak, huzurunuza getirilen metin ortaya çıkmıştır. 

Efendim, bu metin, ideal bir metin midir; bu metin, hiç yanlışı olmayan bir metin midir 
ya da başka bir ifadeyle, daha güzel, eskilerin deyimiyle, daha müfit, muhtasar -Sayın Ergüder 
beni bağışlasın- bir metin hazırlanamaz mıydı? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Teşekkür ederim; kompliman!.. 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Tabiî, bütün bunlara, "hayır" de
mek mümkün değil, "evet" denebilir; ama, bir anayasa metni değiştirilirken, tabiî ki, Büyük 
Meclisimizde bir konsensüs, bir mutabakat aranmıştır: Bu mutabakat içinde, olabildiğince, böyle 
bir metin ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlar, yaptığımız işte, bu mutabakatı, imkân ölçüsünde-ki, siyaset, politika, 
bir imkân sanatıdır- sağlayabildiğimiz kadar sağlamaya çalıştık. Yine de, bu mutabakatı, eli
mizden geldiğince, bütün grupları tatmin edecek bir şekilde devam ettirme arzusundayız; la
kin, arkadaşlarımızın bazı itirazları var. 

Şimdi, arkadaşlarımız bana dönüp diyebilirler ki, "bunun tümü üzerinde yaptığımız ko
nuşmalarda, siz bu metni savundunuz." 

Ben yine, metnin doğru olduğu kanısındayım, Metinde bir yanlışlık olduğu kanısında 
değilim. 

Sadece, kişisel görüşünü belirten Denizli Milletvekili Sayın Korkmazcan, "son fıkrada, 
devletin tek bir kurum halinde bunu yürüteceğine dair bir açıklık yok" dedi. 

Bu, tartışma götürür; açıklık,vardır -yoktur; bana göre vardır: ama, arkadaşımız "tered
düt doğurur" diyor. 

Sayın Ergüder "polis radyosu, meteoroloji radyosu ne olacak?" dedi. 
Tabiî, bütün bunlar da tereddüt yaratıyor. Yalnız, ben şimdi, metnin ikinci, üçüncü ve dör

düncü fıkralarını esas alan değişiklik önergesiyle ilgili düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 
Demin dedim ki, "bu metin doğrudur" Bana göre, değişiklik önergesi ya da gruplar ara

sında mutabakat sağlanmaya çalışılan yada büyük çapta mutabakat sağlanan -bugünkü Ana
yasanın 133 üncü maddesinde yer alan, devletin güvenliği, kamu düzeni ilkesini ve 2 nci mad
desindeki ilkeleri vesaireyi tek tek saymıyorum- şu metin onları kapsıyor. Peki, "onları kapsı
yor da, 'bu değişiklik konusunda mutabakat sağlamaya çalışıyoruz' sözü ne ifade ediyor" diye 
sorarsanız, şunu ifade ediyor : 

Bir hukukçu olarak söylüyorum ki, bu metin doğrudur. Ben, bu metne zaten, hükümet 
üyesi olarak, Komisyonda da katıldım; ama, Türkçede, "sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek 
yer" diye bir atasözü vardır. Arkadaşlarımız, biz hukukçu olarak, "bu metin doğrudur" de
sek de, yine halk diliyle bu metni içlerine sindiremiyorlar. "Sindiremiyorlar" derken yanlış an
laşılmasın; yani arkadaşlarımız, "bakarsınız sonradan birisi çıkar, hayır, bunun yorumu böyle 
değildir, bunun şöyle şöyle olması lazımdır der; o sizin sağlanıyor dediğiniz hususlar güme gi
der. Ne olur ne olmaz, bir tartışmaya meydan vermektense, biz bunu açıkça yazalım, gönlü
müz rahat olsun" diyorlar. Yoksa sindirememek sözünden kastınız, böyle bir değişiklik öner
gesini kabul etmiyorlar ya da böyle bir Anayasa değişikliğini içlerine sindiremiyorlar anlamın
da değil, o anlamda söylemiyorum. Arkadaşlarımız,."biz buna oy vereceğiz; mademki halkı
mızı temsilen, onların vekili olarak burada oy kullanacağız, bu oyu vicdan huzuruyla kullan
mış olalım. İleride bunu niye böyle yaptınız? ya da buraya niye dikkat etmediniz gibi bir eleşti
riyle bir vebal altında kalmayalım" düşüncesiyle, bu metinde, eski metinde olduğu gibi bir bö
lümün yer almasını istiyorlar. Ben, olaya, onların bu halisane yaklaşımı açısından bakıyorum 
ve olabilir diyorum. Evet, bir hukukçu olarak, bana göre, bu metin her şeyi temin ediyor. 

Yine, bu Meclise geldiğim günden beri, bir hukukçu olarak savunuyorum, "kanunların 
kodifikasyonu" dediğimiz ya da eski deyimiyle "tedvini" dediğimiz husus, tabiî, belli bir teknik 
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gerektirir. Aynı şeylerin iki üç maddede bir durmadan tekrar edilmesi, anayasa tekniği, yasa 
tekniği, ve yasanın altındaki diğer kamusal düzenlemeler açısından çok olağan şeyler değildir; 
ama, ülkemizin uzunca süredir -hemen hemen 1975'lerden 1993'lere kadar -geçirdiği olaylar, 
karşılaştığımız örnekler, karşılaştığımız uygulamalar, arkadaşlarımızı, daha bir huzur içerisin
de oy verebilecekleri bir metin aramaya itiyor. 

Demin burada kişisel görüşünü belirten Sayın Ergüder, haberler konusunda, devlet radyo 
ve televizyonuyla, özel radyo ve televizyonlar arasında bir karşılaştırma yaptı, 'bir taraf, devle
tin belli kurallarına uymak için haberleri kısıtlı veriyor, diğer tarafda olabildiğince geniş veriyor" 
dedi. 

Tabiî, bizim böyle bir üst kurul oluşturmaktaki amacımız, Cumhuriyet Halk Partisinin 
değerli sözcüsünün belirttiği gibi, bir sansür kurulu koymak ve bu yayınları sürekli denetim 
altında tutmak değildir. Bu kurulun görevi, Anayasanın bu maddesinde kapsamı belirlenecek 
sınırlar içerisinde yayın yapılmasını sağlamaktır. 

Peki, bu sınırları koymayalım mı? İstiyorsanız koymayalım; ama, dünyanın hiçbir yerin
de, iletişim özgürlüğünün, haberleşme özgürlüğünün ve düşüncelerini, ülke sınırı tanımadan 
başkalarına ulaştırma özgürlüğünün sınırsızlığı görülmemiştir, tnsan Hakları Evrensel Beyan
namesini ve tnsan Hakları ve özgürlüklerinin Korunmasına Dair Sözleşmeyi açıp bakarsak, 
der ki, "bu özgürlüklerin özüne dokunmamak ve kullanılamaz hale getirmemek kaydıyla her 
ülke belirli sınırlamalar koyabilir. Bu sınırlamalar, bu beyannamelere aykırılık anlamı taşımaz." 
biz, bu sınırlamaların asgarî ölçüde olmasından yanayız. Demokratik bir ülkede önemli olan, 
özgürlüklere, devletin olabildiğince az müdahale edişidir, etmesidir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu nereden geliyor?. Arkadaşla

rım beni bağışlarsa, bu şuradan geliyor diyeceğim : Değerli arkadaşlar, Kıta Avrupasıyla Ame
rika arasında, özgürlüklerin kullanılması ve sınırlandırılması konusunda çok bariz bir farklı
lık vardır. Amerika'nın anlayışına göre esas olan, vatandaşın devlete karşı haklarının korun
masıdır; onlar buradan hareket ederler. Kıta Avrupasında yerleşmiş, gelenekleşmiş görüş, bu
nun biraz tersidir. Kıta Avrupası, vatandaşın özgürlüklerine karşı devleti koruma düşüncesindedir. 

Bizim hukukumuz da, bizim, anlayışımız da Kıta Avrupasından etkilenmiştir. Devlet her 
şeyin üzerinde olduğu için -bizim, kanaatlerimizde, düşüncelerimizde bizim belleğimizde, bi
zim yetişmemizde bizim kültürümüzde devlet her şeyin üstünde olduğu için -bizim, bir iş ya
parken ilk amacımız, devleti korumaktır. 

Şahsî kanaatime göre de, bu düşünce yanlış değildir. Çünkü, devletin olmadığı yerde, za
ten diğer başka şeyleri konuşmak mümkün değil; devletin olmadığı yerde özgürlüklerinizi kul
lanmanız, haklarınızı kullanmanız mümkün değil, özellikle bizim gibi binlerce yıllık devlet 
geleneği olan toplumlarda, devletin korunması, toplumun temel değerlerinin korunması, her 
şeyin önünde geliyor. 

M. VEHBİ DINÇERLER (Ankara) — "Varlığının korunması" diyor Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, korunması; o anlamda söy

lüyorum. Devletin korunmasından kastımız, onun varlığının korunmasıdır; o anlamda söylü
yorum, kastettiğim odur. - . " ' ' • ' • 
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Devletin korunması -ister devletin varlığı olarak düşünün, isterseniz devletin bağımsızlığı 
"independent" olarak düşünün, nasıl düşünürseniz düşünün; bunu çok geniş anlamda 
kullanıyorum- konusunda bizim halkımızın ve halkın temsilcileri olarak bizlerin kafasındaki 
düşünce budur. Bunu burada ne kadar zorlarsak zorlayalım, bunu geriye çevirmemizin müm
kün olmayacağını sanıyorum ve hiç birimizin kafasından, "ben bunları aşabileceğim" diye bir 
düşünce geçebileceğini, Yüce Mecliste bunu söyleyebilecek bir arkadaşımızın çıkabileceğini -
varsa saygıyla karşılarız o ayrı bir konu- düşünemiyorum. Söylediğim gibi, çocukluktan bu 
yana, doğduğumuz günden bu yana, hepimizin evinde, köyünde, ailesinde aldığı terbiye ve dü
şünce, okulda aldığı düşünce budur. 

Bu bakımdan, bu değişiklikleri, yâni Anayasanın 133 üncü maddesinin serbest radyo ve 
televizyon yayınınıza izin verecek şekilde değiştirilmesinde mutabık olun ve Meclisimizin en 
az üçte ikisinin katılmasının gerektiği -hatta bu maddelerde 270 üyenin katılmasının gerektiği-
sonunda nihaî oylamada en az 300 oyun gerektiği böyle bir değişikliği -özel radyo ve televiz
yonlar bugünü bekliyor, kamuoyu özellikle bize dönüp "radyomu isterim" diye bağırıyor- bu 
baskılar altında, arkadaşlarımızın içlerine sinmeden de çıkarabiliriz ya da çıkaralım demek, 
şahsen bana biraz ters geliyor. Tekrar olsa da, yasa tekniğine uymasa da, arkadaşlarımızı buna 
zorlamak bir tarafa, ikna etmek bile, kanaatimce mümkün görülmüyor. 

Dedik ki, politika, imkân sanatıdır. Biz hukukçu arkadaşlar, kodifikasyon üzerine, tedvir 
üzerine -yeni bir yasa yapmak üzere- titiz olan bu değerli arkadaşlarımızın daha bir gönül ra
hatlığıyla oylarını kullanabilmeleri için, onların arzu ettiği şekilde bir mutabakat sağlamaya 
çalışırsak iyi olur diye düşünüyorum. 

Diğer hususa gelince : özellikle Sayın Gökçek, iki defadır bu işin üzerinde duruyor ve 
diyor ki, "buraya 9 kişi seçilecek, bunun 5'i iktidar partileri..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Başkanım, özür dilerim. 
BAŞKAN— Estağfurullah. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Konu biraz geniş olduğu için belki 

süremi aştım; ama, affınıza sığınıyorum. 
BAŞKAN — Estaffurullah. Efendim, 5 dakika vermiştim, yine. verdim: buyurun. 

"ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Arkadaşlarımın tatmin olmasını 
istiyorum; o bakımdan... 

BAŞKAN — Tabiî... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — "... bunu partilere göre ayırsak, 

yapsak" diyor. 
Değerli arkadaşlar, burada, son fıkrada bir hüküm var. Bu hüküm "Devletin kuracağı 

radyo ve televizyon..." diye başlıyor. Hatta, ben bir ara itiraz edecektim; çünkü, bugünkü ha
liyle Anadolu Ajansının büyük bir hissesi özel mülkiyeti haizdir. Onları da içerisine alarak di
yor ki : "... özerk bir kuruluş olarak kurulacaktır." 

Şimdi, eski metinde de, bunun tarafsız bir kamu kuruluşu niteliğinde kurulacağı belirtil
miştir. 
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ister tarafsız bir kamu kuruluşu niteliğinde olarak görünüz, isterseniz özerk bir kuruluş 
olarak görürüz; böyle bir kuruluşun, üst kuruluşunu teşkil edecek Radyo Televizyon Yüksek 
Kurulu üyeliklerini partilere tahsis edersek; yani, üyeleri seçildikten sonra da partilerin bu ku
rulun içerisinde elinin ayağının olmasına vesile olacak bir yolu açarsak, bir defa, aşağıdaki 
özerklik ilkesiyle tamamen ters düşmüş oluruz. O zaman, buradan özerklik kaydım'kaldırıp, 
bu Kurulu, Meclisin veya siyasî partilerin birbirleriyle mutabakat sağlayıp yürüttükleri ve bir 
nevi, siyasî partilere ya da Meclise doğrudan bağlı bir kuruluş haline getiririz ki, bu, işin özün
de bulunan tarafsızlık ilkesine, çokseslilik ilkesine ve özgürlüklerin rahatlıkla kullanılabilmesi 
ilkesine aykırı düşer. 

O halde, buraya, partiler için, partilere tahsis edilmek üzere bu kurul üyelerinin ayrılma
yışının nedeni; bu kurul oluşturulduktan kısa bir süre sonra, kurul seçimi ya da kurul yapısı 
o hale gelsin ki, siyasî partilerin eli bu kurula uzanamasın, bu kurula etki edemesin; amaç bu
dur. Amaç bu olunca, böyle bir tahsisin, böyle bir ayırımın yapılması yanlış olur. 

Hatta, komisyona bu madde geldiğinde, değerli hocamız Sayın Soysal ile bu konuyu eni
ne boyuna tartıştık; Sayın Sungurlu ile de enine boyuna tartıştık; "Meclis kompozisyonu de
ğiştiği zaman ne olur, ileriki tarihlerde ne olur?" diye baktık. 

Meclis kompozisyonu değiştikçe -değişmese de- birtakım kuralarla iki yılda bir bu kuru
lun üyeleri değişeceği için, artık, kurula seçilenlerle, onu seçen siyasî partilerin ilişkileri, kurul
da çoğunluk sağlamak bakımından kayboluyor. Zaten aranan da budur; mesele, siyasî partile
rin kararlarda etkinliği olmamasıdır. Böyle bir seçim tarzı, bu etkinliği ortadan kaldırıyor; aranan 
budur. 

Peki, bu kurul başka türlü teşkil edilemez miydi? Edilebilirdi: ama, arkadaşlarımız ara
sında böyle bir mutabakat hasıl oldu. Bu mutabakata biz "hayır" dersek, Hükümet olarak 
"hayır, biz bunu kabul etmiyoruz" dersek, bu maddeyi değiştirme şansımız olmuyor. Madem
ki bunda bir mutabakat sağlandı; bu mutabakatta da, siyasî partilerin etkinliği, karar aşama
sında kayboluyor; böyle bir şeyi kabullenmekten başka, yani olabildiğince geçirmeye çalışmaktan 
başka yapılacak bir şey yoktu. 

Bu bakımdan, arkadaşlarımızın ısrarla üzerinde durdukları bu 9 kişilik heyetin partilere 
dağıtılması ve hangi partinin hangi üyeliği kullanacağı yolunda bir kaydın buraya konulması 
yanlıştır. 

Değerli arkadaşımız Ergüder'in söylediği hususa, yani ikinci ve dördüncü yılda kurayla 
değiştirilecek olanların tespitine gelince : 

Ben, metinde bir yanlışlık olduğu kanısında değilim: bu, şuradan çıktı: Bu kurul 6 yıllığı
na seçiliyor. Eğer, burada "ikinci ve dördüncü yılda değişecek üyeler kura ile tespit edilir" de-
mezsek, bu defa, seçilen üyeler diyeceklerdir ki, "biz buraya 6 yıllığına seçildik." Evet, her 
ne kadar, bu üyelerin iki yılda bir değişeceği hükmü Anayasa metnine konmuşsa da -sanıyorum 
bu, kanuna da konacaktır- bir üye "bunu bizden sonra uygulayacaksanız; ben altı yılımı ta
mamlayacağım, ondan sonra bunu uygulayacaksınız" dediği zaman bunun, öyle mi böyle mi 
diye birtakım tartışmalara sebebiyet vereceği düşünüldüğünden, böyle bir hükmün konulma
sıyla yani ilk 6 yıl için seçilenlerden, -çünkü, bu kurulun tüm üyeleri 6 yılı tam olarak tamam
layamıyor -ikinci ve dördüncü yıllarda değişecek olanların peşinen kura ile"tespit edilmesi su
retiyle, 6 yıl konusunda herhangi bir itirazın çıkmaması sağlanmıştır. 
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Yalnız, bu eleştirilerden bir tanesine şahsen katılabilirim, Hükümet olarak da katılabili
riz; o da şudur; Sayın Korkmazcan dedi ki, "devlet bir kurumla bunu yürütecek. Metinde 
bu kastedilmiştir. Benim anlayışıma göre de, bu metin bunu sağlar; ama, yarın başka şeyler 
olabilir. Bunu daha net bir hale getirsek." 

Bu, net hale getirilebilir. 
Yalnız, Sayın Ergüder de haklı olarak dedi ki, "sahil radyoları var, Polis Radyoları var 

-hattâ, Sayın Ergüder zikretmedi, ben zikredeyim; Meteoroloji Radyosu var -bunlar da hayati
yetlerini, yayınlarını sürdürme ihtiyacındadır, bu ihtiyacın da karşılanması lazım, ilaveten, be
lediyelerin de bu işe girmesinde yarar var." 

Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımızdaki genel kanaat, kamu tüzelkişilerinin; bu radyo ve 
televizyon istasyonları kurma işine girmesinin yanlış olduğu konusundadır. Neden yanlıştır?.. 
"Efendim, bir belediye çıkar, yayın yaparsa ne olur?" diyorsanız, bir şey olmaz tabiî, o açıdan 
bakarsanız bir şey olmaz; ama, zaten frekans, yani gökyüzünde bu iş için, teknik deyimiyle 
-geçen defa anlatmıştım- spektrum denen alan sınırlı. Şimdi, buraya böyle bir istisna getirdiği
niz zaman, buna nüfus şartı da koysanız ve "yüzbinin üzerinde nüfusa sahip şehirlerin beledi
yeleri bu işi yapar" deseniz, bu sınırlı, lokal yayınların çok büyük bir kısmı belediyelerde kala
caktır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, yerel yönetimlerinin fonksiyonlarını, işlevlerini, oturup yeni
den tespit etmelidir. Hükümet olarak bu konuda hazırlıklarımız vardır; bu hazırlıklarımızı, 
yakın bir zamanda Yüce Meclisin takdirine sunacağız. Bunun içerisine, belediyelerinde radyo-
televizyon yayını gibi birtakım faaliyetleri yapabilmelerini dahil ederek; yani, aslında kamuya 
ait olmayan, özel ve tüzelkişilerin kuracakları istasyonlarla özellikle çoksesliliği sağlamak için 
getirilmeye çalışılan bir metnin, böyle bir istisnayla belediyelerimize böyle bir imkân tanıyarak 
tekrar yaralanmasından yana değiliz. Belediyelerimiz zaten normal işlevlerini yerine getirmek
te büyük sıkıntı içindeyken, güçlerini ve malî kaynaklarını yaymak suretiyle böyle bir yayına 
ya da* bu tür işe kalkışmalarını, şahsen ve Hükümet olarak, şu anda uygun bulmuyoruz. Bu 
bakımdan, belediyeler yönündeki istek, kanaatimizce doğru değildir. 

Yalnız sayın korkmazcan'ın, 'bunu devletin tek bir kurumla yapabileceğine dair açıldık 
getirilsin" ifadesine katılabiliriz. O da, eğer gruplarımız,bu konuda mutabık kalırlarsa, son 
fıkradaki, "devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan radyo ve televizyon... "ibaresinin başı
na, "Devletçe tek bir kamu tüzelkişiliği... "demek suretiyle mesele halledilmiş olur: yani, "tek 
bir" sözcüğü açıklık getirebilir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ve adına, "demokrasi" denir!.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Niye teksesli olsun? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, devletin kamu tüzelki

şiliği olarak tek bir kurum kurabileceğini söylüyorum, ondan bahsediyorum. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Niye teksesli; fazla olamaz mı? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Belediyelerle ilgili görüşümüzü 

arz etmeye çalıştım; tekrar edersem zaman kaybetmiş oluruz. Bilmiyorum, Sayın Başkanımız 
müsamaha ederse... 
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BAŞKAN — Efendim, Başkanlık, konunun istisnaî durumunu dikkate alarak, Sayın Ba
kanın Yüce Meclisi aydınlatması ve tereddüt hâsıl olmuş konuları açıklaması bakımından, mutat 
hilafına, 10 dakikalık süresini yaklaşık 30 dakika kullanmasını yararlı gördüğü için sözünü kes-
memiştir ve aynı yarar anlayışı devam etmektedir, sizde de aynı dinleme beklentisi varsa!.. O 
bakımdan, takdir, Sayın Bakanındır. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, kamu tüzekişiliği hu
susunda bir iki cümle söyleyeyim; zira, arkadaşlarım bu hususun üzerinde duruyorlar. Bu hu
susta, -belediye diye ayırmıyorum- kamu tüzelkişiliği halinde kurulacak radyo ve televizyon 
istasyonları özerk olacaktır. Kamu tüzelkişiliği halinde birden çok özerk kurumlar oluşturma
nın bir anlamı yoktur: o, çokseslilik demek değildir. 

Değerli arkadaşlar, bizim çokseslilikten kastımız -ben bunu özel radyo ve televizyonlar için 
de söylüyorum- hep aynı kişilerin konuşup, aynı kişilerin dinlemesi değildir. Yani, bir kişi çıka
cak, özel radyo ve televizyon kuracak; "efendim, ben bir şirket daha kurayım" diyecek, "kur" 
diyeceksiniz; bir tane daha kurayım, o yayını da ben alayım" al buyur; "bir tane daha kura
yım, onu da ben alayım," al buyurur; "ötekini de ben alayım" onu da sen al; "radyoyu", rad
yoyu da sen... Şimdi, serbestlik o anlamda değil. O zaman, belki o çokseslilik görüntüsü içeri
sindedir; ama, onun asıl görüntüsü çok seslilik değildir; belli kişiler konuşuyor, söylüyor, belli 
kişiler hep dinliyor demektir. Bunu çoğalttığınız zaman, kamuda da, sürekli kamu konuşuyor, 
hep birileri dinliyor demektir. 

O bakımdan -özellikle ülke geneli açısından söylüyorum- zaten sınırlı olan frekans imkâ
nı içerisinde- yerel (mahallî) radyo ve televizyonlar itibariyle söylüyorum- özellikle coğrafî, fi
zikî yapısı engebeli olan ve birden çok ya da ikiden çok radyo ve televizyon kurmaya müsait 
olmayan illerimizde hep birileri söyleyecek, birileri dinleyecek demektir. O bakımdan, devletin 
tek bir kuruluşla bu işe katılması dışındaki bir formülü ben şahsen doğru bulmuyorum. 

Burada alt komisyondaki arkadaşlarımız da, devlete 8 yayın kanalı imkânından yüzde 25'ini 
ayırmıştır, onun emrine tahsis etmiştir -yani, devletin özerk kuruluşunun emrine tahsis 
etmektedir- bu da yeterlidir. Diğerleri için söz konusu olan, değişik fikirlerin, çoksesliliğin, 
insanların iletişim, düşünce, kültür ve sair diğer ihtiyaçlarının, sınır da tanımadan, birbirleri
ne ulaştırılması arzusunun yerine getirilmesi için alınacak tedbirler doğrultusunda çizilecek ana 
sınırlamalar dahilinde -ki, bunların son derece geniş olması lazım- bu yayınların yapılmasıdır. 

Şimdi, burada bir noktaya daha değinip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sahil radyola- : 

rı, özel bir tarzda yayın yapan istasyonlardır ve bizim anladığımız anlamda radyo ve televizyon 
istasyonu değildir. Onlar, sadece sahilde ve havada -hava için de vardır- teknik haberleşmeyi 
sağlayan, biraz daha geniş frekanslı (büyük frekanslı) telsiz istasyonlarıdır. 

Bugün yayınına devam etmekte olan, Polis Radyosu ve Meteoroloji Radyosu olarak bili
nen bu iki radyo istasyonunu, isterse Yüce Meclis, "örnek olmasın, bunları da kaldıralım, 
durduralım" diyebilir; isterse "hayır, bu iki radyo için -nitekim, mevcut yasada bunlar için is
tisnaî hüküm vardır. 2954 sayılı Kanuna konmuştur "Polis ve Meteoroloji Radyosu" diye- böyle 
bir hüküm koymak ve buna göre bir düzenleme yapmak suretiyle bunların yayınına devam ka
rarı verebilir. Bu, Yüce Meclisin takdirindedir. 

HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bu maddede beyefendi... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet... Bunun takdirini tamamen... 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Hayır; bu maddede... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî efendim, bu, Meclisimizin 

takdiri; ben aksini söylemiyorum; ama, "bu dursun, yani teklik bozulmasın veya bunlar istis
na olarak devam etsin" şeklindeki karar, Yüce Meclisin kararı olacaktır. Ben bu konuda fikir 
beyan etmek istemiyorum, zatı âliniz bu işin üzerinde durduğunuz için söylüyorum. 

O bakımdan, bu metin üzerinde gruplarımızın tekrar bir daha görüşmesi ve bir değişiklik 
isteniyorsa, bunun üzerinde mutabakat sağlanması için önümüzde imkân vardır, önümüzdeki 
bir iki gün içerisinde bu imkân sağlanabilir ve bu değişiklik doğrultusunda da Yüce Meclisi
miz bu yasayı geçirecek çoğunluğu temin edebilir. Bu hususu da Sayın Başkanın dikkatlerine 
sunarak, bu madde üzerinde değişiklik önergeleri varsa, değişiklik istekleri varsa -ki, var- bun
ların üzerinde mutabakat sağlanmak üzere bu görüşmenin burada kesilmesinde yarar olduğu 
kanısındayım. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum; müsa
mahasından dolayı Sayın Başkana da teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Bakandan sonra, madde üzerinde son sözü 

istiyorum. 
BAŞKAN — Evet. 
Şimdi, Sayın Bakanın da konuşmasında değindiği gibi, madde üzerinde çok sayıda öner

ge verilmiş bulunmaktadır, önergelerin işleme konulması halinde, çalışmanın, süresi içinde ta-
mamlanamayacağı açıktır. Ayrıca, müzakerelerin sonunda soru sormak isteyen üyelerin müra
caatları da olmuştur. 

Bu bakımdan, o görüşmeleri, bugün, Hükümetten sonraki şahıs adına son konuşmayı yap
tırdıktan sonra birleşimi kapatmak suretiyle gelecek birleşime bırakmayı, hem çalışma süremi
zin dolması sebebiyle hem de genel mutabakatın bu istikâmette olduğunu müşahade etmem 
yüzünden uygun buluyorum. 

Şimdi, şahsı adına son konuşmayı yapmak üzere, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'e söz 
veriyorum. / . • ' ; 

Sayın Dinçerler, yazılı müracatınızı aldım ve kaydettim; yalnız, Sayın Genç, zatı âlinizden 
önce, üçüncü sözcüden sonyra müracaat etmiştir yani, sırasıyla, İbrahim Kumaş, Hasan Kork-
mazcan, Halil Orhan Ergüder, Kamer Genç ve zatı âliniz idiniz. O bakımdan, şimdi sözü Sa
yın Kamer Genc'e veriyorum. 

Yalnız, muhtemeldir ki, bu son konuşma, çalışma süresinin aşılmasını gerektirebilir. Sa
yın Genç konuşmasını tamamlayınycaya kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim Sayın Ergüder?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, yerimden, konuyla ilgili bir me

selenin açıklanmasını istiyorum. ' ı . .-
BAŞKAN — Buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim, bendeniz, kodifikasyon ve takdim

de kanunların iyi yazılmadığını söylerken, bazı raportörlerin bu işi ciddiye almadığını veya bilgisi 
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olmadığını söyledim. Benim kastım genelde idi: Anayasa Komisyonunun Sayın Raportörünü 
kastetmedim; üzülmüşler: tashih ediyorum, açıklama yapıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın millevtekilleri; ilk defa, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, ciddî bir Anayasa değişikliği konusunu gündeme getirmiş gibi görünüyor. 
Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasasının temel ilkelerini tamamıyla kavramadan, orada 

temel hak ve özgürlükler üzerine konulan sınırlanmalar tümüyle incelenmeden, bu 1982 Ana
yasasının, devletin kuruluşu ve işleyişiyle ilgili olarak getirilen hükümleri ayrıntılı olarak naza
ra alınmadan, tek bir maddesinin ele alınarak değiştirilmesi suretiyle girişilen Anayasa deği
şikliğinin yaratacağı sakıncalar çok büyüktür. 

Şimdi burada, hem komisyonu hem Hükümet temsilcisini hem de parti gruplarının söz
cülerini dinledik. 

Şimdi, nedir karşımızdaki Anayasa değişikliği? Evvela, radyo ve televizyon istasyonları
nın bir kanunla kurulacağı belirtilmiş ve bu kanunda, radyo ve televizyon istasyonlarının yayın 
esaslarıyla ilgili olarak ikinci fıkra getirilmiş, bir Üst Kurul getirilmiş ve arkasından da, devlet
çe, kamu tüzelkişiliği olan kurumlar kanalıyla radyo ve televizyon istasyonu kurulacağı gibi 
birtakım yorumlarla mesele halledilmeye çalışılıyor. Aslında bu mümkün değil. 

Anayasanın basınla ilgili hükümlerini incelerseniz, 31 inci maddesinde, kişilerin ve parti
lerin, kamu tüzelkişilerinin kuracağı televizyonlardan yararlanma hakları vardır. Onu nazara 
almadan, onu kaldırmadan, nasıl, siz böyle bir sınırlama getirebilirsiniz? Böyle bir sınırlama 
getirdiğiniz zaman da, bu, Anayasa Mahkemesinden döner. 

İkincisi : Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmekle ilgili olarak, bu kurulan 
radyo ve televizyonların yayın ilkelerini belirleme hususu bu maddeye konulsa ne olur, konul
masa ne olur? Çünkü, 1982 Anayasasının, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgi
li olarak getirilen 13, 14, 15, 16 ncı ve müteakip maddelerinde, temel rıak ve özgürlüklerin za
ten belirli bir kısmı çok geniş bir çerçeve içinde sınırlandırılmıştır. Şimdi siz, 33 üncü maddeye, 
radyo ve televizyonun yayın ilkelerinde belirli bir sınırlama koysanız bile veya koymasanız bile, 
13 Üncü maddedeki, 14 üncü maddedeki temel hak ve özgürlükler üzerine getirilen sınırlama
lar burada da vardır. 1982 Anayasasının temel hak ve özgürlükler üzerine getirdiği sınırlama
larda, 13 üncü ve 14 üncü maddedeki genel sınırlamalar dışında, ayrıca her maddede özel sı
nırlama vardır. Ancak, burada getirilen özel sınırlama, yani, devletin ülkesiyle, milletiyle bö
lünmez bütünlüğü, cumhuriyetin temel nitelikleri gibi kurallar, Anayasada genel bir sınırlama 
içinde yer almıştır. 

Şimdi, bir Anayasa değişikliğini, partiler arasında uzlaşmayla yapmaya çalışırsanız, o Ana-
yaysa değişikliği uygulamada işlemez. Çünkü, her parti bir şeye değer veriyor ve biri diyor ki, 
"ben şunu istemiyorum,'* öteki de diyor ki, "ben de şunu istemiyorum." Çünkü biz, siyaset 
yapan insanlar olarak biraz da kendimizi tenkit etmek istersek, çok uzağı görmüyoruz; bugün
kü'menfaatimiz neyse veya siyasî yararımız neyse, onun ilerisine geçmeyelim diyoruz; ama, Ana
yasa gibi, devletin temel yapısını düzenleyen bir hükmü değiştirirken, biraz, siyasî ideolojileri
mizi, siyasî kimliklerimizi unutarak, devletin genel işleyişini rahatlatacak temel kurallar getirmek 
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zorundayız. Aksi takdirde, ben parti olarak bunu istemiyorum, sen parti olarak onu istemiyor
sun; o zaman, Anayasayı nasıl uygulatacaksınız? tşte, getirilen bu madde, biraz da bununla 
ilgilidir. 

Şimdi diyorlar ki, "Üst Kurul Kurulsun." Arkadaşlar, bazı şeylerin uygulamasını iyi bil
mek lazım. Üst Kurul, 9 kişişen oluşacak; 5 kişi iktidar partisinden, 4 kişi muhalefetten ola
cak: 7 kişiyle toplanacak, 5 kişiyle karar verecek. Peki, iktidar partisine mensup olan kişiler, 
5 kişilik karar çoğunluğunu oluşturuyor ve kararı onlar verecek. Bu, siyasî hüviyeti olan bir 
Kurul. Bu Kurulu nasıl toplayacaksınız? Yani, muhalefet partisine mensup olan kurul üyeleri 
toplantıya katılmayınca Kurul toplanmayacak; niye toplantıya katılsın: yani, 7 kişiyle tolanan* 
o Kurulda 5 kişiyle karar verilecekse, muhalefetin seçtiği 2 kişi niye gitsin de o Kurul toplantı
sına girsin?.. Bence bu, geçmişte bazı kurumlara karşı duyulan tepkinin bir ifadesidir. 

Bence, öyle bir kurul oluşturmalıyız ki, bu kurulun siyasî niteliği yanında, bir de tarafsız 
niteliği olması lazım. Siyasî partilerin kendi kadrolarından kendi teklifleriyle seçtiği kişiler, si
yasî kişidir; ama, bence, bu Kurula, belli oranda siyasî parti mensuplarını, belli oranda da yar
gı organlarından belli kişileri getirmek lazım; çünkü, bu kurulu toplayamazsınız... 

. MÜMTÜZ SOYSAL (Ankara) — Parti mensubu değil. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, Büyük Millet Meclisi seçiyor; ama, partiler, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki temsil oranlarının iki misli aday belirleyecekler; 
yani, SHP veya ANAP, herhalde, bir başka ideolojideki, bir başka düşüncedeki adamı buraya 
önermeyecek, kendi düşüncesindeki insanı önerecek ve kendi düşüncesindeki insanlar oraya 
gidecek. Bir kişi kendi düşüncesine aykırı karar verecek bir kurulun toplantısına katılır mı, 
onun toplanmasına katkıda bulunur mu? Bulunmaz, tşte; Plan ve Bütçe Komisyonunda veya 
diğer komisyonlarda, iktidar partisi millevtekilleri toplantıya katılıyor; ama, toplantı yetersa
yısı olmasın diye, muhalefet milletvekilleri katılmıyor. Uygulamayı görmek lazım. 

Bence, bu Kurulun 4 üyesinden birisi Anayasa Mahkemesinden, birisi Sayıştaydan, birisi 
Danıştaydan, birisi de Sayıştaydan getirilirse ve diğer 5 üyeysi de siyasî partileri temsilen getiri
lirse, hem siyasî bir kurul hem de toplanma imkânı sağlanan bir kurul olur. Ben, bunun, bu 
Kurulun oluşmasında çok önemli bir kusur olduğu inancındayım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Düşünceyi suç sanıyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, düşünceyi suç saymıyorum. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Öyle öyle. Askerî kafayla düşünüyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sen, düşüncenin ne olduğunu daha bilmiyorsun: sen, ken

dine göre düşünce yaratıyorsun. 
Değerli arkadaşlarım, bu Kurulun sağlıklı oluşması lazım. Kaldı ki, getirilen bu değişik

likle, radyo ve televizyon istasyonunun işletmesinde önemli olan, bugünün şartlarına uygun 
bir işleyiş getirmek lazım. Biz, tamamen pür bir özgürlüğe, iç engeli olmayan bir özgürlüğe 
taraftarız; ama değerli arkadaşlarım, şunu da unutmayın ki -bugün hepimizin başına da gelen 
olaylardır- bir yayın organı çıkıyor, bir insana leke atıyor ve o lekeyi, uğraşın ki, çıkarasınız. 
tşte, bunların hepsi, toplumda var olan gerçeklerdir tez ve karşı tezdir. 

İşte, bu gerçekler karşısında, insanların doğruyu ve sağlıklıyı bulabilmesi için yaşamdaki 
olayları ve uygulamaları etraflı olarak bilerek ve getirilen bu kuralların uygulamasında ulaşıla
cak sonuçların toplum içinde nasıl handikaplar ve çıkmazlar meydana getireceğini görerek ku
rallar düzenlenirse daha iyi olur. 
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Ben, getirilen metnin, pek sağlıklı bir metin olduğuna inanmıyorum. Bu itibarla, bu met
nin yeniden düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. 

İkinci: Devlet televizyon istasyonu kuracak; ama, bir belediye kurmayacak!.. Hani, şef
faflıktan bahsediyorsunuz?! ANAP'lı arkadaşlarımız bundan çok korkuyorlar; özellikle onla
rın karşı çıkmasıyla, "belediyeler, özel idareler ve birtakım KİT'ler, yayın organları, televizyon 
istasyonları kurmasınlar" deniyor. Değerli arkadaşlarım, onlar da kursunlar; ama, bunları ku
rarken, siyasî amaçları doğrultusunda kullanmasınlar. Mahallî yayın organları ve televizyon 
istasyonları kurulacak, oradaki insanların bu yayın organlarından faydalanmasını sağlamak, 
bence en sağlıklı yoldur. 

Ben, bu saatten sonra sizi de fazla yormak istemiyorum. Kısaca düşüncelerimi belirtmek 
isterim. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle, 1 inci madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış 
bulunmaktadır. 

' Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 29 Nisan 1993 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. --

Kapanma Saati : 19.06 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
l — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Hacıbektaş İlçesi Karaburna Belediyesi

ne gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1090) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına^ 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep et

mekteyim. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Nevşehir ili Hacıbektaş ilçesi Karaburna Beldesi arazisinin sulanması için bir gölet yapıl
ması için 1992 yılında sondaj-etüd ve toprak yapısının tahlili işlemlerine başlanılmıştı. 

Sorularım : 
1. Yapılan çalışmaların neticesi gölet yapımı için müsbet çıktı mı? 
2. Bu göletin yapılması düşünülüyor mu? 
3. Bu gölet için 1993 yılında da herhangi bir çalışma yapılacak mı ve ödenek ayrılacak mı? 

T. C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 28.4.1993 
Sayı : ÖKM ; 2-171 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Kan. Kar. Md. 5,4.1993 tarih ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/1090-4221/19713 sayılı 

yazısı. 
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Sayın başbakanımıza tevcih ettiği ya

zılı soru önergesi incelenmiştir. 
Nevşehir-Hacıbektaş Karaburna Köyü Sulama Göleti ile ilgili proje Köy Hizmetleri 

Genel Müdürlüğünce 1993-1996 yıllarında uygulanmak üzere Yatırım Programına alın
mıştır. 

Konu ile ilgili proje çalışmalarına devam edilmekte olup, 1993 yılında ihale edilmesi 
hususunda çalışmalar sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Karadeniz Bölgesindeki bavul ticare

tine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraVın yazılı cevabı (7/1103) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
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Sarp Sınır Kapısı'nın açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi'nde ve çevre illerde "bavul 
ticareti" denen bir ticaret oluştu. 

1. ^bancı ülke vatandaşlarının turist olarak gelmesine rağmen ülkemizde "bavul ticareti" 
yapmaları yasal olarak mümkün müdür? 

2. Türkiye'ye gelip "bavul ticareti" yapan yabancılar, Türk Gelir Vergisi Kanununa gö
re dar mükellef sayılırlar mı? 

3. Mükellef durumunda iseler bakanlığınızca, anılan yolla ticari kazanç elde eden bu 
şahısların mükellefiyetleri izlenmekte midir? j 

4. 1992 Takvim yılı kazançları dolayısıyla "bavul ticareti" yapan yabancılardan tahsil 
edilen toplam vergi miktarı ne kadardır? 

5. 1993 Yılı kazançları nedeniyle bu mükelleflerin izlenmesi hususunda ne gibi önlemler 
düşünüyorsunuz? 

T C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 28.4.1993 
Sayı : B.07.0.GEL.0.26/2106-456 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
tlgi : 8.4.1993 tarih ve 7/1103-4265/19876 sayılı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın Bakanlığımıza yönelttiği 7/1103-4265 sayılı 

yazılı soru önergesinin, tarafımdan cevaplandırılması istenilmektedir. 
önergede yeralan sorulara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 
A) Soru önergesinin 1. ve 2. maddesinde, Yabancı Ülke vatandaşlarının turist olarak gel

mesine rağmen ülkemizde "bavul ticareti" yapmaları yasal olarak mümkün olup, olmadığı 
ile "bavul ticareti yapan yabancılar Türk Gelir Vergisi Kanuna göre dar mükellef sayılırlar mı 
soruları sorulmaktadır. 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 3 üncü maddesinde; Türkiye de yerleşmiş 
olanların tam mükellefiyet esasına göre Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve irat
ların tamamı üzerinden vergilendirilecekleri, Kanunun 4 üncü maddesinde de ikametgâhı Tür
kiye'de bulunanlar ile Türkiye'de bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla oturanların tam mükellef 
sayılacakları hükme bağlanmıştır. Kanunun 6 ncı maddesinde Türkiye'de yerleşmiş sayılma
yanların dar mükellef sayılacakları ve sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerin
den vergilendirilecekleri belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, aynı Kanunun 7 nci maddesinin 1 numaralı bendinde, Ticari kazançlarda; 
kazanç sahibinin Türkiye'de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancının 
bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması (Bu şartlara haiz olsalar dahi iş merkezi 
Türkiye'de bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikle
ri malları Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin bu işlerden doğan ka
zançları Türkiye'de elde edilmiş sayılamıyacağı) halinde, dar mükellefiyete tabi kesimler bakı
mından kazancın Türkiye'de elde edildiğinin kabul edileceği belirtilmiştir. 
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B) önergenin 4,5,6 ncı maddelerinde' 'bavul ticareti" yapan şahısların mükellefiyetleri
nin izlenip izlenmediği ile 1992 takvim yılı kazançların ne kadar olduğu şeklinde soru yer al
maktadır. 

Bahsi geçen sorulara ilişkin olarak, Karadeniz bölgesinde yer alan Sinop, Samsun, Gire
sun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin il defterdarlıklarından konuya ilişkin yapılan işlemler hak
kında bilgi istenilmiştir. 

Sözkonusu, tilerin Defterdarlıklarından alınan cevabi yazılarda, Sarp Sınır kapısından gi
riş yapan yabancı ülke vatandaşlarının illerinde kısa süreli kalmaları ve sürekli değişmeleri ne
deniyle mükellefiyetlerinin tescili için herhangi bir işlem yapılmadığı, dolayısıyle 1992 Takvim 
yılı içinde kısa süreli yurdumuza giriş çıkış yapan bu kişilerden tahsil edilen vergi miktarının 
bulunmadığı belirtilmiştir. 

Ancak, sözkonusu yabancı uyruklu şahısların yanında ticaret yapan T.C. vatandaşları ile 
turistlerden başkalarına satış yapmak amacıyla mal alan ve bu işide yapan kişilerin mükellefi
yetleri tescil edilmekte, bunlar sürekli izlenmekte ve sıkı kontrol altında tutulmaktadırlar. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kah
veci döneminde başlatılan gümrük kaçakçılığı incelemesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Orhan 
Kilercioğlu'nun yazılı cevabı (7/1106) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. • 

Faruk Saydam 
Manisa 

Sorular : 
1. ANAP Lideri Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde Maliye ve Gümrük Ba

kanı Sayın Merhum Adnan Kahveci'nin ihbarı ve talimatı üzerine başlatılan 243 Milyar TL.'lık 
gümrük kaçakçılığının incelemesinin durdurulup durdurulmadığı? 

2. 243 Milyar TL.'lık konu müfettişlere verilirken Sayın Mesut Yılmaz'ın yine şifai tali
matı ile 243 Milyar TL.'lık yolsuzluğa ilaveten bir holdingle ilgili 100 Milyar TL.'lık bir ihbar 
daha devreye sokulmuş ve müfettişlere 343 Milyar TL.lık çalışma emri verilmişti. Bu konu Baş
bakanlıkça durduruldu mu? Bu holdingler hangileri? 

3. Bu güne kadar 243.9 milyar ve 100 milyar TL.lık gümrük kaçakçılıkları konusunda 
ne yapıldı? 

T,C, 
Devlet Bakanlığı 27.4.1993 

Sayı : B.02.0.009/2.01-1935 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 8.4.1993 tarih ve Kan. Kar. Md. 1106-4276/19902 no.lu yazısı 
tlgi yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen Manisa Milletvekili Sayın Faruk Say-

dam'a ait soru önergesine cevabımız aşağıda arz edilmiştir. 
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1. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca Başbakanlık Makamı'ndan alman 14.10.1991 
tarih ve M : 258 Onayla soruşturulması uygun görülen ve soru önergesinde "gümrük kaçakçılığı" 
olarak adlandırılan konudaki incelemeler devam ederken, dönemin Başbakan Yardımcısı Sa
yın Ekrem Pakdemirli tarafından, dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'a yazılan 24.10.1991 
tarih ve TUG-21 sayılı yazı ile, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'nda oluşturulan bir Heyetçe 
gerekli incelemelerin yapıldığı bildirilerek mükerrer incelemeye yol açılmaması bakımından Baş
bakanlık Teftiş Kurulu'nca yapılmakta olan incelemelerin durdurulması istenmiştir. 

Daha sonra, TBMM 10/8-5 sayılı Araştırma Komisyonu başkanlığı'nın 19.3.1992 tarihli 
talebi üzerine, bu talep kapsamında görülen Başbakanlık Makamı'nın 14.10.1991 tarih ve teftiş 
M : 258 sayılı Onay'lan, Başbakanlık Makamı'nın 26.3.1992 tarih ve M : 301 sayılı Olur'ları 
ile TBMM 10/8-5 sayılı Araştırma Komisyönu'na devredilmiştir. Bilâhare, anılan Komisyon 
başkanlığı 22.7.1992 tarihli yazısı ile inceleme ve soruşturmalara Başbakanlık Teftiş Kurulu'-
nca yeniden devam edilmesini talep etmiş, bu talep üzerine bu konudaki incelemelere Başba
kanlık Teftiş Kurulu'nca süratle başlanılmış ve 15.1.1993 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Netice olarak, soru önergesinde cevaplandırılması istenilen, 243 Milyar liralık gümrük ka
çakçılığı konusundaki incelemeler TBMM 10/8-5 sayılı Araştırma Komisyonu Başkanlığı'nın 
talebi üzerine durdurulmuş, daha sonra anılan komisyonun bu konunun soruşturma mahiyeti 
içerdiği gerekçesiyle dosyayı Başbakanlığa göndermesi üzerine, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca 
incelemelere süratle yeniden başlanarak, yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede incelemeler bitirilmiştir. 

Kamuoyunda Hayali İhracat olarak bilinen konu 1984 yılından 1988 yılının sonuna kadar 
devam ettiği halde, dönemin hükümetlerinde, konuyla ilgili olarak kamu görevlileri hakkında 
bir işlem yapılmamıştır. 14.10.1991 tarihinde Başşbakanlık Makamından alınan Onay'ın ince
leme ve soruşturması da Hükümetimiz döneminde sonuçlandırılmıştır. 

2. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından alınan bilgiye göre, Sayın Mesut Yılmaz'ın 
şifahi talimatı ile devreye sokulduğu ifade edilen 100 Milyar liralık ihbarla ilgili olarak, Başba
kanlık Makamından alınan bir Onay veya Teftiş Kurulunca başlatılan bîr çalışma mevcut de
ğildir. Böyle olunca, bu konudaki çalışmaların durdurulması da sözkonusu olmamıştır. Esa
sen, böyle büyük tutarlara ulaşan bir konuda şifahi talimatla işlem yaptırılmak istenmesini an
lamak mümkün değildir. 

3. Başbakanlık Teftiş Kurulunca yürütülen soruşturma sonucunda, 20 firmaya DPT Teşfik 
ve Uygulama Başkanlığınca haksız ve usulsüz ihracatı teşvik belgesi verildiği veya devamı iş
lemlerin yapıldığı ve bu işlemlerde Kamu görevlilerinin hukukî ve cezai sorumluluklarının bu
lunduğu saptanmıştır. Raporlarda, haklarında tazminat davası açılması talep edilen Kamu gö
revlilerinin durumu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğüne intikal et
tirilmiş, soruşturma talep edilenler hakkında ise soruşturmalar başlatılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz olunur. 
Orhan Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze'de okul yapımı için bir vakfa verilen 
yerin orman alanı olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı 
(7/1114) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Vefa Tanır tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delâletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Sorular : 
1. Gebze kamuoyunda Dahiler Okulu diye tanıtılan ve temeli Başbakan tarafından atı

lan İnanç lisesi'nin yapılacağı yer, Devlete ait orman görünmesine rağmen, tnanç Vakfına na
sıl verilmiştir? 

2 Tarla açan bir vatandaşa Orman Kanununa karşı gelmekten ceza veren devlet, bu işi 
kotaranlar hakkında ne düşünmektedir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 28.4.1993 
Sayı : KM.l.g.5206-1025 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8 Nisan 1993 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1114-4298/19970 sayı

lı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın "Gebze'de Okul Yapımı İçin Bir Vakfa Verilen 

Yerin Orman Alanı Olduğu iddasına ilişkin yazılı soru önergesi" incelenmiş olup; 
Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Muallimköy Köyü hudutlannda zihinsel yetenekli çocuklar için 

özel ortaokul ve lise yapılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı lehine 416 365 mMik ormanlık alanda 
6831 sayılı Orman Kanunu'nun 17 nci maddesi üçüncü fıkrası gereğince 49 yıl süreyle kesin 
izin verildiği ve yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Vefa Tanır 

, Orman Bakanı 

5. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Bakanlığın bazı islâm ülkelerindeki yurt 
dışı teşkilatlanmasına ilişkin sorusu ve TUrizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/1125) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın .Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 

etmekteyim 
-Gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
f . Nevşehir 
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Sorularım : _ -
1. Tlırizm Bakanlığının Riyad, Kuveyt, Kahire, Şam, Tunus, tslamabad gibi islâm ülkele

ri başkentlerinde yurt dışı teşkilatı (tanıtma müşavirlikleri ve ataşelikleri) kurulduğu halde: şu 
anda bunların hiç birisi neden faal değildir? > 

2. Yurt dışı tanıtma müşavirlikleri ve ateşelikleri neden hep batı ülkelerinde kümelenmiştir? 
3. Turizm gibi çok hassas ve en ufak bir krizden hemen etkilenen bir sektör için tek pa

zara ve bu pazardaki tüketiciye yönelik bir turizm, tanıtma ve pazarlama politikası çok riskli, 
hatalı ve ileride büyük sorunlara yol açacak bir politika değil midir? . 

4. İslâm ülkelerinde tanıtma müşavirlik ve ateşeliklerinin sayısı olması gereğinin çok al
tında bulunduğu, islâm ülkeleriyle ilişkilerimizin müsbet yönde geliştirilmesi, Türkiyenin bu 
ülkelerde tanıtılıp ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlanabilmesi için bunların sayılarının daha 
da artırılması gerektiği halde; islâm ülkelerindeki mevcut büroların Batı ülkelerine kaydırılma
sının nedenleri nelerdir? 

T,C. 
Turizm Bakanlığı 

Sayı : TAN/ADDB/Et.Prj. Şb. Md. 15-/93-2858-10041 27.4.1993 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
İlgi: a) 8.4.1993 tarih ve TBMM Bşk. Gen. Sekr. KD. Bşk. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1125-4309/19999 

sayılı, " 
b) 8.4.1993 tarih ve TBMM Bşk. Gen. Sekr. KD. Bşk. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1126-4310/20000 sayılı 

yazılar. . 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Turizm Bakanlığının yurtdışı temsilciliklerine 

atanan personel ile bazı İslam ülkelerindeki yurtdışı teşkilatlanmasına ilişkin verdiği soru öner
geleri konusundaki Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Gereği için bilgilerine arz ederim. 
Abdülkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Bakanlığımızın Bazı İslam Ülkelerindeki 
Yurtdışı Teşkilatlanması Konusundaki Yazılı Soru önergesine İlişkin Bakanlığımız Cevabı Aşa
ğıda Sunulmaktadır : 

1. Bilindiği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatı Bakanlar Kurulu kara
rı ile kurulmaktadır. 

Nitekim, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatının kurulması, bunların niteliği, 
görevleri ve görev alanları ile bağlı bulundukları misyonlar hakkındaki ekli kararın yürürlüğe 
konulması, 13.12.1983 gün ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kurulşarının Yurtdışı Teşkilatı Hak
kındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 4 ve 6. maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
22.8.1991 tarihinde kararlaştırılmış; böylelikle, 2219 sayılı Karar ile, diğer kamu kuruluşlarının 
yamsıra, Turizm Bakanlığının 15 tanıtma Müşavirliği, 6 Tanıtma ataşeliği olmak üzere, 21 dış 
Teşkilatının kurulması hükme bağlanmıştır. Bir örneği ekte sunulan Cetvelde*de görüldüğü gi
bi, sözkonusu edilen islam ülkeleri yurtdışı büroları dışında, Atina Müşavirliği ile Berlin ve 
Sidney Ataşelikleri de faaliyete geçirilememiştir. 
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Ancak, önce Cidde'de iken daha sonra Büyükelçiliğimizin başkente nakli ile Riyad'a taşı
nan Riyad Tanıtma Müşavirliği ile Kuveyt Müşavirliği, faaliyetlerini Körfez savaşına kadar sür
dürmüşlerdir. 

Savaş nedeni ile faaliyeti fiilen kesilmek durumunda kalan Kuveyt Müşavirlik Büromuzun 
savaş sırasında büyük ölçüde tahribata uğraması nedeniyle Kuveyt Hükümetinden talep edilen 
tazminata ve Bankalardaki ödemelere ilişkin hukuki işlemler ile Büromuz uhdesindeki faali
yetler, Dışişleri Bakanlığımızın anılan ülkedeki Temsilciliği aracılığı ile halen sürdürülmektedir. 

Riyad büromuz ise, o tarihte Suudi Arabistan'ın ekonomik durumunda meydana gelen 
bozulma sonucu dış talepteki düşmenin yanısıra, Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'mn 
personel ve bütçe konusunda tasarruf politikaları uygulamalarına bağlı olarak, Bakanlar Ku-
rulu'nun yukarıda anılan 2219 Sayılı Kararının 11 sayılı cetvelinde yer almamıştır. 

Böylece, görüldüğü gibi, belirli bir tarihte ekonomik ve siyasî gelişmeler çerçevesinde ku
rulması kararlaştırılan yurtdışı teşkilatının faaliyetlerine başlaması veya sürdürmesi, gerek o 
ülkenin, gerekse Türkiye'nin ekonomik, siyasî, kültürel ve turizm politikasında meydana gelen 
etkenlere bağlı kalmaktadır. 

2. Bir bakanlığın yurtdışında bir teşkilatının olması, hiç şüphesiz bir gereksinim sonu
cudur ve gelişen pazar koşullarına göre belirlenmektedir. 

Turizm, bugün dünyada, silah endüstrisinin akabinde çeşitli dallarda (konaklama, ulaş
tırma, iletişim, medya, alış-veriş, yeme/içme vb. hizmet sektörü olma niteliği ile, özellikle Batı 
ülkelerinde çok gelişmiştir. Bu ülkelerde tatil yapma yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, 
bir ihtiyaç, bir alışkanlıktır ve bu motivasyonu, nüfus, millî gelir, harcama düzeyi, ulaşım vb. 
birçok unsur etkiler. 

Başta Dünya Turizm örgütü olmak üzere, çeşitli turizm verilerine göre, tüm dünya ülkeleri 
dışına seyahat eden 340 Milyon kişinin 227.5 Milyonu (% 66.9) 1986 Avrupa ülkelerini tercih 
etmiş ve Avrupa ülkelerinde uluslararası turizm harcamalarının % 57.8'i olan 66,5 Milyar Do
lar harcanmıştır ki, bu harcamalara ulaşım ve konaklama giderleri ile her ülkenin kendi dış 
turizminden sağladığı gelir dahil değildir. 

Dünyanın en çok turist gönderen ülkeleri 1990 yılı itibariyle, sırasıyla Almanya (36.4 Mil.) 
İngiltere (23.1 Mil.) Amerika (11.2 Mil.) ve Fransadır. (27 Mil.) En çok turist çeken ülkeler ise 
sırasıyla, İspanya, İtalya, Fransa, Amerika ve Almanyadır. Görüldüğü gibi, Amerika dışında 
Batı Avrupa ülkeleri, hem turist gönderen hem de turist çeken ülkeler durumundadırlar ve Ak
deniz ülkeleri, ayrıca dünyanın en çok turist çeken ülkeleri olma özelliğine sahiptirler. 

Türkiye, kısa dönemde ve yurtdışı tanıtıma ayrılan kaynakların rakiplerimize göre çok sı
nırlı olduğu dikkate'alındığında, öncelikle potansiyeli en yüksek olan pazarlara yoğunlaşmak 
durumundadır. 1990 verilerine göre, ülkemizi ziyaret eden turistlerin % 64'ü OECD ülkesi, % 
22'si Doğu Avrupa ülkeleri, ancak % 13 diğer ülkeler vatandaşıdır. 1992 yılında, Doğ Avrupa 
ülkeleri ziyaretçileri artış göstererek talebin % 43'ünü oluştururken, OECD ülkeleri ziyaretçi
leri % 46 olarak yine en büyük payı almış, diğer ülke turistleri ise geriliyerek % ll'e düşmüştür. 

öte yandan, Bürolarımız, bulundukları ülke dışında görev alanlarına giren diğer ülkelerde, 
içinde bulunulan iletişim çağının olanaklarından yararlanarak faaliyetlerini sürdürebilmektedir
ler. Nitekim, Norveç, Kanada, İrlanda gibi ülkelerde bürolarımız bulunmamasına rağmen, örne
ğin, Stokholm Büromuz, görev alanı içinde bulunan Norveç'de reklam faaliyeti yapabilmektedir. 

İslam ülkelerinde de bu tür bir modelin uygulanması ve reklamlarımızın Kuveyt merkezli 
yapılması mümkündür. Bu amaçla Kuveyt Büromuzun yeniden faaliyete geçirilmesi yönünde 
girişimlerimiz devam etmektedir. 
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3. Türkiye'nin tek dış pazara bağlı bir turizm politikası yoktur, olamazda, ancak, en bü
yük pazarı OECD ülkeleridir. Bu ülkelerin herbiri de ayrı ayrı pazar olma özelliklerini taşıdığı 
gibi, bu herbir pazarın, gelişen turizm sektörü içinde alt pazarlar, çeşitli segmentleri bulun
makta olup, tanıtım ve reklam faaliyetleri, bu özelliklerine göre sürdürülmektedir. Dolayısıyle, 
ileri sürülen endişe geçerli görülmümektedir. 

4. İslam ülkelerindeki mevcut Bürolarımızın Batı ülkelerine "kaydırılma" durumu ol
madığı gibi, sözkonusu olamayacağı da açıktır. Zira, her Büronun açılma gereksinimini o ül
kenin durumu belirlediği gibi, yurtdışı teşkilatımızla ilgili kararlar, Dışişleri Bakanlığı, Maliye 
BaİcanhğVnın görüşleri alınarak, Bakanlar Kurulunca oluşturulmaktadır. 

Türkiye'nin gerek İslam ülkelerinde, gerekse diğer dünya ülkelerinde tanıtılması, ülkemi
ze daha fazla döviz girdisi sağlanması için, yurtdışı tanıtma bürolarının sayısının arttırılması
nın yanısıra, yeterli elemanla takviyesi, verimlilik ilkesi ışığında Bakanlığımızca da kuvvetle 
istenmekte ve ilgili Bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. 

(11) Sayılı Cetvel 
Yurtdışı Teşkilatının Bulunduğu Yerler 

Kurumun Adı : Turizm Bakanlığı 
Kurumun Kodu : 120 

Çalıştırılabilecek Görev alanına giren 
Kurulan Birimin Azami Kadrolu Bağlı olduğu Diğer Ülke veya 

Adı Personel Sayısı Kurulduğu Yer Dış Temsilcilikler Kuruluşlar 

Stokholm 

Brüksel 
Viyana 
Paris 
Roma 
Londra 
Madrid 
Tokyo 
Kuveyt 

Kopenhag 
Vaşington 
Atina 
Helsinki 
Kahire 
Lahey 
Frankfurt 
Münih 
Zürih 
New York 
Sidney 
Berlin 

Stokholm Büyükelçiliği 
Brüksel Büyükelçiliği 
Viyana Büyükelçiliği 
Paris Büyükelçiliği 
Roma Büyükelçiliği 
Londra Büyükelçiliği 
Madrid Büyükelçiliği 
Tokyo Büyükelçiliği 
Kuveyt Büyükelçiliği 

Kopenhag Büyükelçiliği 
Vaşington Büyükelçiliği 
Atina Büyükelçiliği 
Helsinki Büyükelçiliği 
Kahire Büyükelçiliği 
Lahey Büyükelçiliği 
Frankfurt Başkonsolosluğu 
Münih Başkonsolusluğu 
Zürih Başkonsolusluğu 
New York Başkonsolosluğu 
Sidney Başkonsolusluğu 
Berlin Başkonsolosluğu 

Norveç 
Lüksemburg 
Macaristan 

Malta 
İrlanda, İzlanda 
Portekiz 
Güney Kore 
Bahreyn, Katar, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Irak 

Polonya 

» 
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6. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Bakanlığın yurt dışı temsilciliklerine ata
nan personele ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/1126) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
etmekteyim. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Sorularım : . . . . ' 

1. Bir ülkede dış temsilcilik açmak kadar, belki de daha fazla, o ülkede en iyi hizmeti 
verebilecek nitelikli elemanların görevlendirilmesi de önemli olduğu halde, Bakanlığın yurdışi 
atamalarında bu hususu büyük ölçüde gözardı etmesinin sebebi nedir? 

2. Pek çok nitelikli eleman yurtdışı kadrolarına atanmak için beklerken aynı kişilerin 
tekrar tekrar atanmalarının sebebi nedir? 

3. Hizmetin daha iyi ve etkili olarak yerine getirilmesi için, atanacak kişilerin görev ya
pacakları ülkenin dilini bilmesi gerekir. Ancak Bakanlığınızca buna uyulmamasının sebebi nedir? 

4. Şayet Bakanlığınızda, temsilcilik açılan ülkelerin dillerini bilen yeterli eleman yoksa, 
bunların yetiştirilmeleri için gereken çabaların gösterilmemesinin nedenleri nelerdir? 

X C. 
Turizm Bakanlığı 27.4.1993 

Sayı : TAN/ADDB/Et.Şb.MdT15-B/93-2858-10041 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi: a) .8.4.1993 tarih ve TBMM Bşk. Gen. Sekr. KD. Bşk. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1125-4309/19999 

sayılı, 
b) 8.4.1993 tarih ve TBMM Bşk. Gen. Sekr. KD. Bşk. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1126-4310/20000 saydı 

yazılar. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Turizm Bakanlığı'nın yurtdışı temsilciliklerine 
atanan personel ile bazı tslam ülkelerindeki yurtdışı teşkilatlanmasına ilişkin verdiği soru öner
geleri konusundaki Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Gereği için bilgilerine arz ederim. 

Abdülkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

— 70 — 



T.B.M.M. B : 96 28 . 4 . 1993 O : 1 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Bakanlığımızın Yurtdışı Temsilciliklerine 
Atanan Personele İlişkin Yazılı Soru Önergesine Bakanlığımız Cevabı Aşağıda Açıklanmıştır : 

1. Bir ülkede Bakanlığımıza bağlı olarak dış temsilcilik açmak kadar bu temsilciliklerde 
görev yapacak personelin de hem nitelik hem nicelik açısından hizmet verebilecek düzeyde per
sonel gönderilmesi üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 

Ancak, 22.8.1991 tarih ve 91/2219 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yurtdışı Tanıtma Mü
şavirlik ve Ataşeliklerinde görev yapacak personel (29) olarak tespit edilmiş olup, Turizm Ba
kanı olarak göreve başladığım günden itibaren yurtdışı temselciliklerine sözkonusu Karar gere
ğince atama yapılmadığı gibi anılan Kararnameden sonra ataması yapılan personel ile görev 
süreleri dolan personelin merkez teşkilatına atamaları yapılmış bulunmaktadır. 

2. Bakanlığımızda pek çok nitelik ve nicelik yönünden yetenekli personel bulunmasına 
rağmen 22.8.1991 tarih ve 91/2219 sayılı Karar gereğince yurtdışı bürolarına atama yapılma
makta olup, sözkonusu Kararda değişiklik yapılması konusundaki girişimlerimiz devam et
mektedir. 

3. Göreve başladığım günden beri gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında hizmetlerin 
daha etkin ve süratli bif şekilde yürütülmesini temin amacıyla yabancı dil bilen elemanlara 
ihtiyaç duyulmakta olup, yurtdışına atanacak personele ait yönetmelik gereği ÖSYM'ce yapı
lacak sınava katılarak en az (C) düzeyinde başarılı olmaları gerektiğinden dil bilmeyen eleman
ların yurtdışı temsilciliklerine atamaları mümkün bulunmamaktadır. 

4. Bakanlığımda yurtdışı temsilciliklerinde görev yapacak ve ÖSYM'ce yapılan sınavda 
en az (C) düzeyinde başarılı olan personel bulunmasına rağmen yukarıda da belirtildiği gibi 
22.8.1991 tarih ve 91/2219 sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereğince kullanılacak kadro sayısı 
sınırlı olması nedeniyle yurtdışı temsilciliklerine atama yapılamamaktadır. 
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MJECLM GÜNDEM! 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 49 arkadaşının suiistimaller ve yolsuz
luklara göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/17) 
(Görüşme günü : 4.5.1993 Salı) 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü-
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (İ0/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

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

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. '-- Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/24) 
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13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

15. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1,0/26) 

16. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kaslm 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 alınmasıgerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarım tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla-
ı rını ve yanlış uygulamalarım tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 
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25. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, 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 yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde Uygulanan eğitim 
politikaları ye 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. — 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) 

30. — 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) 

31. — 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) 

32. —- 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) 

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

34. — 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) . ' „ 

35. — 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

/ 36. — Şırnak 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 uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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37. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

38. — 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) 

39. — 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) 

40. — 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) 

41. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

42. — 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) 

43. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan vet parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. —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) 

47. — 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) 
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48. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

49. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

50. — Sımak 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) 

51. — 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) i 

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

53. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

54. — izmir 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

56. —' 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

59. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışmın, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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60. — 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, tçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, İ980-1983 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) 

62. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
x 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) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ye 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) 
64. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 

İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) : 

65. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama;' 
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

,67. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Şadı Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadrolann illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması.açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

69. ~ İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruftu ve 12 arkadaşının, uygulanan 
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

71. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha dü
zenli ve koördineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltıl
ması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tesbiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) 
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12, —• Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Barajında 
üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) ' 

73. — tzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, îzmir İlinin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

* 74. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekil
lerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnadların araştırılarak açıklığa ka
vuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 
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1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

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

3. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman Üi Kâzımkarebekir - Ay
rana - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

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

*5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltılması
nın sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252); 

*6. — 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) 

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

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

*9. — 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) 

* 10. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

*11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

*12. — 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) 

* 13. — 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) 

*14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) -

* 15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

* 16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

9 
( %) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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* 17. — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

18. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin, kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

19. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya îli Simav ilçesi imam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) 

•20. — istanbul Milletvekili Halit Dümankaya'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) 

*21. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man işletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

*22. — istanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

24. — 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) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın -
Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

27. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin ilçe
sinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) 

28. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

*29. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

30. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

*31. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik işbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

*32. — istanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

33.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökoya Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

*34. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGtK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 
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*35. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

*36. — 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) 

*37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

*38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü'soru önergesi (6/368) 

*39. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Ban
kası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/369) 

*40. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

*41. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

*42. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

*43. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

*44. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

*45. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

*46. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ye Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

*47. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

*48. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

49. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

*50. —- İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 
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*51. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

*52. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

•53. _ Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasıria ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

*54. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

*55, _ Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

56. — 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) 

*57. _ Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKl Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

58. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

59. _ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapu-
lanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

60. — 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) 

*61. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

62. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

63. _ İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası İle üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

*64. —- Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

65. —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

S6. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*67. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*68. — 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) 
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*69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

"•72. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

*73. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ıh T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

*74. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişldn Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

*75. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

*76. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

*77. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

*78. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'Iı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

*79. -— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'Iı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) •_.•' 

*80. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

-*81. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

*82. — 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) 

*83. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

84. — 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) 

85. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihinde 
düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/443) 

86. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı.iddia edilen kredilere ilişldn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

*87. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 
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*88. — 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) 

89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

90. — 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) 
. 91. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

92. — istanbul 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) 

93. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'm, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

*94. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

•95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

96. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekon
du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

, 97. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği id
diasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesinin 
nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

98. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
ı Bözkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur

durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) ' 

*99. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

100. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

*101. •— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

•102. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

*103. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

104. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 
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105. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

İ06. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

107. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

108. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

109. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

110. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

111. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

112. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

113. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

114. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) ', 

115. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

*116. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapı
lan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

117. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'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) 

118. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

*119. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

120. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

121. — 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) 

*122. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

123. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 
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124. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçf-
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*125. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

126. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) 

*127. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana ge
len hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma' Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/486) 

128. — Kütahya Milletvekili Ahmet perin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

129. — 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) 

*130. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedeni
ne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

131. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın," SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

132. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

133. — 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) 

134. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi ipekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

*135. — 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) . 

136. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap- • 
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/494) • • ' . . . • , • 

* 137. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

138. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, 4.10.1992 tarihli'Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

139. — istanbul Milletvekili Halit Dumanlcaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

— L ü J — , • ...,•:. ' > . , , -
(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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140. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına* ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

141. —- İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

142. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

143. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/501) 

144. — 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) 

* 145. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/579) (1) 

146. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) ' 

147. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

148; — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, izmir'de faaliyette bulunan "insan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "izmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

149. — 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) 

150. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

* 151. ;— Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

152. — 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) 

153. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

154. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

155. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

156. — istanbul 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) 

17 — 

96 NCI BİRLEŞİM 
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157. -— 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) 

158.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliyeye Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

160. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,' 'Çekiç Güç*' olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

162. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

163. —• İstanbul 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) 

164. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

165. — 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) 

166. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

167. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

168; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

169. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

170. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

171. — 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) 

172. —• Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

173. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

174. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 
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175. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

176. — 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) 

177. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

179. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'üri, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

180. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Incöz'ün, Amasya İline entegre çt tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

181. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına,ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

182. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

183. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

184. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

185. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

186. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'tn, 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) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

188. — 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) 

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

190. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

191. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

192. — İstanbuI.Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) , 
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193. — 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) 

194. —- Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.Mİ bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 

195. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan otoyollar üzerinde yapılan istimlâklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715)(1) 

196. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) ' 

197. — 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) 

198. — 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) 

199. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

200.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/716) (1) 

201. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1992 yılında yapılan iç ve dış borçlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/717) (1) 

202. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'm, Siirt İli Eruh İlçesine bağlı Dikboğaz ve 
Bozatlı köyünden bazı vatandaşların gözaltına alınarak işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) (1) 

203. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

204. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

205. —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) 

206. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

207. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

208. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

209. — Edirne Milletvekili Hasan Basrr Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve 
kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/719) (1) 

20 
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210. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman işletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açık
lamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/720) (1) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet 
usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

214.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Ecsacıbaşt Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

215. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

216. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

218. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

219. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

220. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

221. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

222. — Kahramanmaraş Milletvekili ö*kkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim kurum
larında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkili Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

223. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından me
zun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

224. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanfarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

226. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde Dev
lete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/726) (1) 

227. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde 
lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/727) (1) 

228. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (\) 

229. -*- İzmir Milletvekili Timur Demir'in, işçilere dağıtılmak üzere İzmir'de bazı 
ilçe belediyelerine gönderilen ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/729) (1) 
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230. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

231. — Bolu Milletvekili Avni AkyoPun, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kad
rolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

232. — Bolu Milletvekili Avni AkyoPun, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden öğ
retmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

233. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında hü
kümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

234. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait oto
ların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

235. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

236. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

237. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale-hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

238. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

239. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, imam Hatip Lisesi* mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) ' 

240. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır ili, Kulp İlçesi, Ağıl-
lı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bombalan
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

241. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi ipekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

242. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

243. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

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

245. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

246. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

247. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

248. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 

~22İ"r 
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249. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Atatürk Üniversitesinde bundan ön
ceki rektör döneminde hukuka aykırı işlemlerde bulunan kişilerin hâlâ görevlerinde tu
tuldukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

250. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

251. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

252. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet işleri Türk tslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/608) 

253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

254. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Dalma 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) -

255. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

256. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

257. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

258. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla arasın
daki E5 - Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) •. • 

259. — İstanbul Milletvekili"Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı
na devredilen ortaöğretim kurumlarındaki Millî Emlâka ait kantinlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/615) * 

260. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

261.—İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

262. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

263. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

, 264. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

265. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son veri
len bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

266. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marutlu'nun, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
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267. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun. Sarp Sumr Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

268. — Ankara Milletvekili Ömer Ekincî'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

269. — Ankara Milletvekili Ömer Ekincî'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

270. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

271. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki ti tdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup 
olmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) • 

272. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

273. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet ilçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 

274. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

275. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nıri, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

276. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî mah
kûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

277. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaraya'nın cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

278. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

279. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sımak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

280. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek ihtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) 

281. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

282. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

283. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) 

284. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

285. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlülsoru önergesi (6/641) 
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286. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/642) 

287. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman, kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

288. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

289. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-, 
gesi (6/645) 

290. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile ilgili 
yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/646) 

291. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar Üniversitesi için 
ayrılan ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

292. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

293. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

294. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadolu Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

295. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

296. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

297. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için Çay 
- Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/653) 

298. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

299. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 

300. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

301.— İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

302. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 

303. — Atvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten tedbir 
ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 
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304. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/660) 

305. —' Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerin
de çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/661) 

306. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) ' • , ' . ' • • 

307. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

308. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/664) 

309. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Eîrtekin'in, Kütahya Merkez tlçe ve Köy
lerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından . 
sözlü soru önergesi (6/665) 

310. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

311. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) -

312. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili maden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

313. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunçbi-
Iek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) 

314. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

315. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e alı
nan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

316. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tlçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

317. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/673) 

318. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

319. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 
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320. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) -

321. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sımak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

322. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, P.K.K.'nın üniversitelere sızdığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/680) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

327. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, bir Devlet Bakanının eşinin ABD'de 
üniversite açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

328. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, "görev verme sözleşmesi" 
imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) ' • 

329. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/685) 

330. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun .değerinin çok üstünde satın alındığı iddiüsına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

332. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) 

333. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

334. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

335. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

336. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

337. _ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu hasta
nelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/693) 

338. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü-' 
güne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

339. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Banka-
sı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/695) : 
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340. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/696) " I 

341. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edildi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

342. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

343. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest'meslek sahip
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

344. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başbaka-
dan sözlü soru önergesi (6/700) 

345. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmelerin
de etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

346. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

347. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Belgeleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank tara
fından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına karşı 
yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

350. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

351. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu II Tarım Teşkilatında yapılan ata
malara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

352. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamalarında 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

353. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihda
mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709)' 

354. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Konut 
İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 

355. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere olan 
borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

356. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin'in, Kızıltepe İlçesinde güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) . 

357. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden ya
rarlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo'-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayilı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. —• Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanveklli İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ife Anayasa 
Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Ra
poru (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbir
liği ve Dayanışma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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XII. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 

ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/493) (S. Sayı
sı : 313) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imâr, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/444) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

13. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma (atilileri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

14. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı'.: 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

15. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

16. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, İ/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 17. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

18. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

19. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

20. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı 
Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ma
nisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534, 2/597) (S. Sayısı : 308) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

21. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı 
: 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

22. — insan Haklan 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) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı: 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 



KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 28. — 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 29. — Avrupa Konseyi imtiyazlar 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 30. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 31. -T 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 32. — 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 33. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporlan (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 35. — 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) 

36. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına tlişkih Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı; 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 37. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 38. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 
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X 39. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 40. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464). (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı/: 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 46. — 1972 Konteynerlerje İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi Ku
rulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma Ta
rihi : 8.3.1993) 

50. —- Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 51. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 
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52. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı.: 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili içel 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) 

54. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

55. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarlıan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

56. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 57. -— 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 tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

58. — 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) 

59. — 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 tki 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 60. — 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) 

61. — 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) 

62. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu 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 tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğİu'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) 

63. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

64. — 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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

; ; , _ _ . ; 33 
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65. —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) , 

66. — 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) 

67.—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 ye Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

68. — 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 (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

69. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısi : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'iri, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

71. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73. — 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) 

74. — 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 : 1.6.1992) 

75. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Daüıtma tarihi • 
1.6.1992) 
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76. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Geza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.1,1.1984. 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) 

78. — 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) 

79. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

80. — 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) 

81. — 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) 

82. — 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) 

83. —Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

85. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi t 
5.10.1992) 
' 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 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

88. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 
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89. — 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) 

90. — 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) 

91. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

92. — 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) 

93. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

94. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
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) (Sİ Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

95. — 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) 

96.— Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kânun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

97. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhabğlu'nun izmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437', 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

98. — 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) 

99. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

100. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) ' • • ' ' * ' ' 

101. — 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 Gönderrrte Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

36 
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102. — 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, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

103. —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 îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

104. — Samsun Milletvekili thsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü 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) 

X 105. —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) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

107. — 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) 

108. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

109. — Şırnak 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) 

110.-— 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) 

111.— 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) 

112. — 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) 
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113. — 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) 

114. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Koruyucu Hekimlik. Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

115. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal. İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

116. — Hatay Milletvekili Mehmet Döneri'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. _ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (0 Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

118. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kânun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

119. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

120.— Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000TL. Muayene Ücreti ve'% 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

121. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları, 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ye İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî , 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

124. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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126. — İki ti ve Beş ilçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318), (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

127. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

128. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Jarihti 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

129. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 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 Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı ; 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) 
(S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) ^ 

131.— Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 Üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

132. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

133. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

134. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

135. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/514) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 5.4.1993) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, iskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

137. — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Ârtvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) > 
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138. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak

kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağılma tarihi : 6.4.1993) 

X 139. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla işaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağılma tarihi : 9.4.1993) 

X 140. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 141. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) V 

142. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

"X 143. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayisı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 144. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/466) (S. Sayı
şı : 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

145. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

146. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


