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nüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh
met Moğultay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1109) 71 

7. — İran'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin 
dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahra-
man'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1110) ~ , 71 

8. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'mn vekilliketmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1111) 71 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, (6/737) numaralı sözlü soru
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10. •— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın (6/792) numaralı sözlü soru
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11.—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, (6/794) numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/196) 72 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 72 

1.—Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 Arkadaşının, Ülkemizde Star-1 
"Adı Altında Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magic-Box International Şirketi 
ile İlgili İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Meclis Araştırması Açılma
sına İlişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/11) (S. Sayı
sı : 358) " 72:73 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 73 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 73 
1. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, İSKİ yolsuz

luğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün boyut ve 
parasal ilişkilerin açıklığa kavuşturulması amacıyla, Meclis araştırması açılma
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2. — tstanbul Milletvekili Sabri öztttrk ve 21 arkadaşının, İstanbul beledi
yeleri ile ilgili yolsuzluk, partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarını açıklı* 
ğa kavuşturmak amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Denizli Milletvekili Adnan KeskhVin, Kamu Ortaklığı ve Toplu Ko

nut Fonu Nezdindeki Geliştirme ve Destekleme Fonundan 1992-1993 yülannda 
belediyelere yapılan yardım miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1564) 

2. — tstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, yurt dışına çıkışlarda alınan 
Konut Fonu uygulamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in ya
zılı cevabı (7/1738) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze orman köylerinin kadast
rosuna ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinçi'nin yazılı cevabı (7/1860) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, gündemin 26 ncı sırasında bulunan (6/528) esas 
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmenlerin içinde bulundukları 
sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuştur
mak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Ra
poru (10/1) (S. Sayısı : 344) üzerindeki genel görüşme tamamlandı. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı altında televiz
yon yayını yapmakta olan Magic-Box International Şirketi ile ilgili iddiaları açıklığa kavuştur
mak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/11) (S. Sayısı: 358) üzerin
deki görüşmelerde; Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunun oylanması sırasın
da karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

12 Ekim 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.08'de son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İbrahim özdiş Abbas înceayan 
Adana Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılmn Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim özdiş (Adana), Ali Günaydın (Konya) 

. e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Hatay Milletvekili Bestami Teke'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Muhterem milletvekilleri, bugün gündemimiz çok yoğundur; bu nedenle, gündem dışı söz 

veremedim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Özbekistan ve Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Tarım ve Köy işleri Bakanı 

Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar, Thrım ve Köyişleri Bakanlığına. Devlet Bakanı Mustafa 
Çiloğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1104) 

BAŞKAN — Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde, Cumhur
başkanlığının 8 adet tezkeresi vardır; okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Ekim 1993 tarihinde Özbekistan ve Türkmenistan Cum
huriyetine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar; Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Avusturya'ya gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'in dönüşüne kadar. Başbakanlı

ğa. Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1105) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısına katılmak üzere, 8 Ekim 
1993 tarihinde Avusturya'ya gidecek olan Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; 
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Başbakanlığa^ Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakam Türkân Akyol'uu ^dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1106) 

BAŞKAN —• Diğer tezkereyi okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
23 üncü Avrupa Aile İşlerinden Sorumlu Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 12 Ekim 

. 1993 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar; Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışiş

leri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1107) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

v Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısına katılmak üzere, 8 Ekim 

1993 tarihinde Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —. Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. —• Güney Afrika Cumhuriyetine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in 

dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1108) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Türk İhraç Ürünleri Sergisi" ve "Tanıtım Haftası"na katılmak üzere, 11 Ekim 1993 ta

rihinde Güney Afrika Cumhuriyetine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in dö
nüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakam Rıfat Serdaroğlu'nun vekâlet etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Almanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm dönüşüne kadar, 
Kültür Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1109) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Kitap Fuarı ve Kültür Forumu ile Cumhuriyetimizin 70 inci yılı münasebetiy
le düzenlenen panele katılmak üzere, 8 Ekim 1993 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Kültür 
Bakam D. Fikri Sağlar'm dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakam Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — İran'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tbhir Köse'nin dönüşüne ka

dar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1110) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Tahran Sanayi Fuarına katılmak üzere, 8 Ekim 1993 tarihinde İran'a gidecek 
olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlı- . 
gına, Devlet Bakam Mehmet Kahraman'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
. „ 8. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'mn vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1111) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunun 37 nci toplantısına katılmak üzere, 
12 Ekim 1993 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn vekâlet et
mesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, (6/737) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/194) 

BAŞKAN — Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 3 adet önerge vardır; okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 190 inci sırasında yer alan (6/737) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
10. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, (6/792) numaralı sözlü sorusunu geri aldı

ğına ilişkin önergesi (4/195) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 195 inci sırasında.yer alan (6/792) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri olıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, (6/794) numaralı sözlü sorusunu geri aldı

ğına ilişkin önergesi (4/196) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 196 ncı sırasında yer alan (6/794) esas numaralı sözlü 

soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmına geçiyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 Arkadaşının, Ülkemizde Star-1 Adı Altında 
Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magic-Box International Şirketi ile İlgili İddiaları Açıklığa 
Kavuşturmak Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/11) (S. Sayısı: 358) (1) 

(1) 358 S. Sayılı Basmayazı 7.10.1993 Tarihli 13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, şimdi, Genel Kurulun 30.9.1993 tarihli 10 uncu 
Birleşiminde alman karar gereğince, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 Arkadaşının, Ül
kemizde, Star-1 Adı Altında Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magic-Box International Şirke
ti ile ilgili İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi üzerine kurulan 
(10/11) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Raporu üzerindeki genel görüşmeye 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - • Türkiye'de yok, Türkiye'de!.. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, gazeteye ilan verelim bari (!..) 
BAŞKAN — Komisyon Başkanının "geliyor" işaretini aldık, o bakımdan tekrar tekrar 

soruyorum... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Hükümeti aramaya gittiler Sayın Başkan (!..) 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Hükümet kayıp!.. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı istirham edeceğim; arkadaşlar galiba bir Hükümet 

üyesini uyarmak üzere dışarıya çıktılar... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, İçtüzükte var mı böyle bir hüküm?! 
BAŞKAN — Efendim, bir kere daha soruyorum : 
Hükümet?.. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — İSKİ'ye düştü, İSKİ'ye (!..) 
BAŞKAN — Bu Komisyon Raporunun görüşülmesi, bir defaya mahsus olmak üzere erte

lenmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar!..) 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Bravo Hükümete (!) 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, zabıtlara, "Hükümet arandı, 

bulunamadı" diye geçsin! 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, zaten, muhtelif defalar "Hükümet?.." diye sordum. Hü
kümetin olmadığını hep beraber gördük; zabıtlara da bu şekilde geçti ve ben de, İçtüzüğün 
bana verdiği yetkiye dayanarak, bir defaya mahsus olmak üzere bu ertelemeyi yaptım. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, İSKİyolsuzluğunda yaşa

nan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün boyut ve parasal ilişkilerin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 21 arkadaşının, İstanbul belediyeleri ile ilgili 
yolsuzluk, partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla, Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Genel Kurulun 5.10.1993 tarihli 11 inci Birleşimin
de alınan karar gereğince; "Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
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öngörüşmeler" kısmının 101 inci sırasında bulunan (10/132) esas numaralı, İstanbul Milletve
kili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, ÎSKl yolsuzluğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında 
kalan idarî ve siyasî bütün boyut ve parasal ilişkilerin açıklığa kavuşturulması ve 92 nci sırasın
da bulunan (10/123) esas numaralı, İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 21 arkadaşının, İs
tanbul belediyeleri ile ilgili yolsuzluk, partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin birlikte yapılacak öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Türkiye'de yok, Türkiye'de!.. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — ISKİ'de, ISKİ'deL 
BAŞKAN—Efendim, sabırlı olunuz... 
Muhterem milletvekilleri, geçen defa da, bu önergelerin görüşülmesi sırasında Hükümet 

bulunamamış ve bir defaya mahsus olmak üzere bir erteleme yapılmıştı... Bugün bir erteleme s 
bahse konu değildir. 

önergeleri tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uzun zamandan beri kamuoyunu çeşitli yönleriyle ciddî boyutlarda meşgul eden, hatta 
rahatsız eden İSKİ yolsuzluğunda, İSKİ Genel Müdürü hakkında adlî kavuşturma açılmış ol
ması dolayısıyla, işin bu yönünü bir kenara bıraktığımızda, üzerinde durulması ve ciddî bir 
araştırmaya tabi olması gereken birçok husus bulunmaktadır. 

Zira, olaya adı karışan siyasilere ISKİ'den 150 milyon aylık ödendiği, SHP kongrelerinde 
delegelere rüşvet verildiği iddia ve söylentileri vardır. Diğer taraftan, İSKİ Yönetim Kurulu Baş
kam olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in, bu kuruluşta cereyan eden 
hadiselerin bilgisi dışında olduğu yolunda beyanları vardır. Ancak, gerek iç ve gerekse dış fı-
nans kuruluşlarından sağlanan kredilerin yönetim kurulundan geçmemesi mümkün değildir. 
Dolayısıyla, bu olaylardan yönetim kurulu ve başkanı habersiz olamaz:. Hadise ve basında yer 
alan haber, itiraf ve iddialar göstermektedir ki, SHP, Bakanıyla, İl Başkanıyla, Büyükşehir 
Belediye Başkanıyla, delegeleriyle İSKİ yolsuzluğunun içindedir. Hatta, bir yıl önce ISKt'de 
hazırlanmış ve 1 milyar liralık yolsuzluğu belgeleyen bir raporun Başbakan Sayın Demirel'e, 
Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'e gönderil
diği halde bu rapor üzerine herhangi bir işlem yapılmadığı yolunda da iddialar bulunmaktadır. 

Her ne kadar mülkiye ve maliye müfettişi ve bilahara koordinatör olarak bir Başbakanlık 
müfettişinin olayın incelenmesi maksadıyla görevlendirildiği söylenmekte ise de, bilindiği üze
re, müfettiş tahkikatları, kendilerine idarece verilen yetki ile sınırlıdır. İşin siyasî boyutlarını 
ve uzantılarını inceleme ve araştırmaya yetkileri yoktur. 

Adlî mercilerin el koyduğu konularda idarî mercilerce yapılacak bir işlem olmadığı bili
nen gerçeklerden ise de, bu soruşturma, sadece Ergun GöknePin fiilleriyle sınırlıdır. Yasanın 
yolsuzluğun bütün boyutları ve siyasî uzantıları itibariyle sağlıklı bir sonuca ulaşmasınınmümkün 
olmayacağı gibi, olayın iç ve dış uzantıları ve siyasî boyutları bir kenara itilip hadisenin sadece 
Ergun Göknel'in şahsıyla sınırlı tutulmak istenildiği yolunda kuşkular vardır. 

Oysa, hadisenin, İSKİ ile işadamları ve müteahhitler, yönetim kurulu ve başkanı, beledi
ye, bankalar ve yurt dışı finans kuruluşları, Hazine ve bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı, ihaleleri 
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ve son olarak artık su çıkaran sanayi kuruluşları ile SHP'li bakanlar, il başkanı ve delegelerine 
yapıldığı söylenen ödemeler konularıyla diğer ilişkilerini ve olayın siyasî boyutlarını da ortaya 
çıkaracak şekilde geniş kapsamlı olarak ele alınarak her kesimden suçluların ortaya çıkarılma
sını, kamuoyu, Yüce Meclisten beklemektedir. 

Yukarda sıralanan iddia ve ilişkiler bütün boyutlarıyla araştırılmadıkça İSKt konusunda 
gerçeklerin bulunması mümkün görülmemektedir. Her nedense, bugüne kadar, Hükümet, bu 
konunun tarafsız bir heyet veya Başbakanlıkta teşkil edilecek karma bir heyetçe tahkik ve araş
tırılmasına pek sıcak bakmamış, yolsuzluğu sadece İSKt Genel Müdürü ile sınırlı tutmaya ça
lışmıştır. 

Bu sebeplerle, İSKİ yolsuzluğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî 
bütün boyut ye parasal ilişkilerin açıklığa kavuşması amacıyla, her türlü tasarruf ve işlemleriy
le ilgili olarak Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kemal Naci Ekşi J 

İstanbul 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uzun zamandan beri, gerek basında ve gerekse çeşitli televizyon programlarında yer alan 
haberlerden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinde muhtelif yolsuzlukların ve 
rüşvet olaylarının yaşandığı bütün kamuoyu yanında, özellikle de İstanbul'da şüyu bulan söy
lentiler milletimizi üzüntüye itmektedir. 

Aşırı personel istihdamı yoluna gidilmesi ve yeniden işe alınanlarla işten çıkarılanlar açı
sından vatandaşın muhatap olduğu partizanlık, belediyelerin hizmet imkânlarını ortadan kal
dırdığı gibi, özellikle belde dahilinde yaşayan vatandaşlarımız arasında da büyük huzursuz
luklara sebep olmaktadır. 

Birinci derecede, belde halkının belediyelerden beklediği hizmetlerin yerine getirilmemesi 
yanında, yapılan hizmetlerin ya noksan ya da ihtiyaçlara uygun olmaması, belediye hizmetle
rinde de partizanlık yapıldığının açık bir örneğidir. İstanbul belediyelerinde kaçak ve sağlıksız 
yapılaşmaya göz yumulduğu bîr vakıadır. İstihkak ödemelerinin, belirli oranlarda pay alınma
dan yapılmadığı, sık sık imar planlan değiştirmek suretiyle bir kısım vatandaşlarımızın mağ
dur edildiği, bir kısmının da ihya edilmeye çalışıldığı, Sarıyer bölgesinde yaklaşık 70 bin civa
rında gecekondulaşmaya göz yumularak partizanlığın bir başka boyutunun yaşandığı, yine bütün 
İstanbul'da yaygın olarak ve bütün vahametiyle yaşanmaktadır. 

Su toplama havzalarında ve inşaata müsait olmayan taşınmazlara ruhsat verilmek sure
tiyle zengin edilen belediye görevlileri bulunmaktadır. . .-, 

İstanbul gibi, gerçekten toprak büyüklüğü ve gerekse nüfus yoğunluğu itibariyle hizmete 
"susamış bir büyük ilimizde, Büşükşehir ve ilçe belediyelerinde yaşanan bu savurganlık, parti
zanlık, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının ortaya, çıkarılmasında, belde halkına hizmetle mükellef 
olanlar açısından olduğu kadar, burada yaşayan vatandaşlarımız açısından da küçümsenmeye
cek faydalar vardır. 
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Bu sebeplerle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uVbağlı kuruluşlarında ve ilçe belediyele
rinde, vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmek için, gelir kaynaklarının artırılması ve gerek
se yapılan partizanca uygulamalardan mağdur olmuş insanımızın haklarının korunması ya
nında, uygulamalardaki adaletsiz ve haksızlıkların ortaya çıkarılması, yaygın olarak söylenen 
yolsuzluk ve rüşvet olaylarının aydınlatılmasına yardımcı olmak üzere, İstanbul belediyeleriyle 
bağlı kuruluşlarının her türlü tasarruf ve işlemleriyle ilgili olarak, Anayasanın 98 inci ve içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sabri öztürk 
• • ' . . . ' İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açıl
maması hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza 
veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri; Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 
10 dakikadır. 

Şimdi, ilk sözü Hükümete vereceğim. 
Demin, önergelerin okunmasından önce sormam esnasında Hükümetin burada olmadı

ğını tespit ettim; ama, İçtüzük Hükümleri gereğince bir kere daha soruyorum : 
Hükümet?.. . • " . ' . 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Hükümet var mı ki yani?l. 
BAŞKAN — Yok. 
Hükümet, bu konuda konuşma arzusunu göstermedi... O şekilde algılıyoruz ve zabıtlara 

öyle geçiriyoruz. 
Siyasî parti grupları için, şu ana kadar Başkanlığa herhangi bir müracaat gelmedi; eğer, 

siyasî parti grupları da, Hükümet gibi, konuşmamayı arzu ediyorsa, ona göre muamele edece
ğiz; eğer konuşmayı arzu ediyorlarsa, lütfen, grupların sayın yetkilileri, konuşacak arkadaşla
rım bize bildirsinler. . . , ' . » ' 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun sayın milletvekilim, ayakta söyleyin lütfen... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Parlamento tarihinde böyle bir şey görülmüş 

müdür?! 
BAŞKAN — Meclis tarihinde böyle bir olayın görülüp görülmediğini, şu anda, Meclis 

kürsüsünden size ifade edecek pozisyonda değilim; ama, bu kadar ciddî bir meselenin görü
şülmesi esnasında, Hükümetin burada bulunmasını hepimiz arzu ederdik, Başkanlık divanı 
da arzu ederdi. Demek ki, bulunma arzusunu göstermediler; o, onların takdiridir. 

Gruplar adına?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletve
kili Sayın Naci Ekşi konuşacaklar Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Naci Ekşi, buyu
run efendim; ilk söz sizin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu arada, diğer grupların konuşmacılarını, sayın grup yöneticilerinden istirham ediyorum... 
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Sayın Ekşi, süreniz 20 dakikadır. 
Birinci imza sahibi olarak da siz mi görüşeceksiniz, Sayın Ekşi, yani iki süreyi birden mi 

kullanmak istiyorsunuz? * . 

KEMAL NACt EKŞİ (istanbul) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O zaman, konuşma sürelerinizi birleştireceğim, sizi yarım saat konuşturacağım. 
Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA KEMAL EKŞİ (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Anavatan Partisinin İSKİ konusuyla ilgili olarak verdiği Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ve önerge sahipleri adına görüşleri
mi arz etmek üzere söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Biliyorsunuz, İSKİ konusuyla ilgili olarak, tSKt eski Genel Müdürü Sayın Ergun Göknel, 
yargı kurumlarında yargılanmaktadır. Anayasamızın 138 inci maddesinin üçüncü paragrafın
da, yargı kararlarıyla ilgili olarak yasama organında soru sorulamaz, görüş belirtilemez diye 
hüküm ortaya konulmuştur. Bizim önergemizden amacımız, yargı kararlarıyla ilgili olarak tar
tışma açmak değildir; bizim amacımız, İSKİ konusunu siyasî ve idarî açıdan ele almak ve irde
lemektir. Bu düşünceyle önergemizi verdik ve onu konuşuyoruz. 

Biliyorsunuz, İSKİ konusu, kamuoyunu günlerce meşgul etmiştir. Basın ve yayın organla
rı, günlerce İSKİ konusunu incelemişler, kamuoyuna duyurmuşlardır. tŞKt konusu, milletimi
zin malı olmuştur. Milletimizi bu derece derinden etkileyen, Türkiye'nin en büyük şehri İstan
bul'u bu derece yakından ilgilendiren bir konunun, Meclis tarafından, şu veya bu düşünceyle 
ele alınmaması, büyük bir yanlışlık olurdu ve milletin temsilcisi olma durumundaki bu Yüce 
Meclis, milletin ilgilendiği bu konuyu ele almamakla, kendi saygınlığını ve milletin temsilcisi 
olma konusunu soru işaretine dönüştürebilirdi, tşte biz, Anavatan Partisi olarak, Meclisin say
gınlığını koruyabilmek ve millete mal olmuş konuları, alabildiğine, siyasî ve idarî açıdan irde
leyebilmek için bu konuyu Meclisin gündemine getirdik. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, ilçe belediyelerinde, İSKİ'de neler 
oluyor?.. 

İ989 yılında, 26 Mart seçimleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ve ilçe belediyeleri
nin çoğunluğunda SHP'Ii adaylar, belediye başkanı ve meclis üyesi olarak görev almışlardır. 
Ancak, bu belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin görevi devralmalarından kısa bir süre 
sonra anlaşılmıştır ki, bu arkadaşlar, bu adaylar, bu başkanlar, İstanbul'u yönetmek, İstan
bul'a, İstanbulluya hizmet etmek için değil, daha çok, geçmişi inkâr etmek, kırmak dökmek, 
var olanı yok etmek düşüncesiyle göreve gelmişler. İşte, bu düşünceyle göreve başlayınca, baş-

. lıca belediye hizmetlerinde çok önemli aksaklıklara ve eksikliklere sebep olmuşlardır. Bunlara 
kısaca bakarsak : 

Mesela, imar planlarındaki aksaklıklar : Bu belediyeler, bu belediye başkanları, bu mec
lisler; ilim adamları, teknik adamlar tarafından yapılmış, hazırlanmış olan 1/SOOO'lik ve 
1/1000'lik planlan kaldıkları yerden devam ettirip, şehrin anayasası olan imar planlarını ta
mamlamak ve şehre gerçek şehir hüviyeti vermek yerine, bu planların hepsini yok kabul etmiş
lerdir, raflarda tozlandırmışlardır. Mesela, E-5 Karayolunun Harem'den Gebze'ye kadar olan 
kısmı için yapılan prestij planlar, sanat eseri sayılabilecek planlar unutulmuş, yok edilmiştir. 
Bunu böyle yapmakla, hem belediyeleri milyarlarca lira zarara uğratmışlardır hem de o E-5 Kara-
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yolu, o büyük asfalt, olması gereken "prestij caddesi" yerine, gecekondu caddesi şeklinde, kendi 
halinde gelişmiştir. 

. Bunlar, daha çok parsel bazında çalışmışlar ve Ahmet'in planı, Mehmet'in planı, Ahmet'in 
arsasını yeşil alandan çıkaralım, Mehmet'in arsasını siyasî nedenlerle yeşil alana çevirelim diye 
meclisleri tıkamışlar ve asıl plan olan 1/5000'Iik, 1/1000'lik planlar namına hiçbir plan yap
mamışlardır. Bazen yapmışlardır; ama, yanlış anlayarak yapmışlardır. Mesela, Bakırköy'ün mer
kezinde, gelişmesi, yerleşimi tamamlanmış, caddesi, sokağı teşekkül etmiş, sosyal donatısı ta
mamlanmış yerleşim alanlarında 1/5000'lik plan yapmaya kalkmışlardır. Halbuki, 1/5000'lik 
planlar, boş alanlarda, daha oraya yerleşim olmadan, nasıl yerleşileceğini göstermek için yapı
lır. Yoksa, yerleşimi tamamlanmış yerde, tatbik kabiliyeti olmayan yerde -Bakırköy'ün merkezi 
gibi- 1/5000'lik plan yapılmaz. Yaptılarsa eğer, bunu da yanlış yapmışlardır. 

Mesela, İkitelli planları: ikitelli planları, bir büyük projedir ve şehrin merkezinde, Tahta-
kale'de, Davutpaşa'da, Bayazıt'ta, gayri sıhhî şartlar altında, gayri müsait yerlerde imalat ya
pan imalatçıları, sanatçıları, İkitelli'ye toplamak, onların daha rahat şekilde ve daha çok üret
melerini sağlamak ve ayrıca, boşalan bu yerleri -şehrin merkezi Eminönü'nü de, Tahtakale'yi-
bir ticaret ve kültür merkezi olarak programlamak için yapılmıştır. Esnaf, yok parasıyla oraya 
milyarları yatırmıştır; ama, Sayın Sözen, yıllarca, bu planları unutmuş, görmezlikten gelmiş, 
yok saymış, tenkit etmiş ve sonunda, yıllarca sonra, daha geçenlerde, hiçbir önemli değişiklik 
yapmadan bu planları tasdik etmiştir. Peki, kaybolan bu kadar zamanın, üretim eksikliğinden 
dolayı kaybolan trilyonların, şehrin merkezinin imarının geri kalmasının, yatırımın karşılığını 
alamaması dolayısıyla esnafın uğradığı zararın hesabını kim, nasıl verecektir? Bunun bir siyasî 
bedeli olmayacak mı ve bu Meclis, bu siyasî bedelden dolayı, bunun ilgililerine siyaseten hesap 
sormayacak mı? 

İstanbul belediyelerinin gecekondu konusundaki anlayışı son derece enteresandır. Sayın 
Sözen iktidara gelir gelmez, "bana kimse gecekondu yıktıramaz" demiştir, gecekondulaşmayı 
teşvik etmiştir. Bunun yanında, gecekondulaşmayı teşviki yetmiyormuş gibi, "bedava su, be
dava seyahat, bedava süt.bedava ekmek" gibi slogan uygulamalarla, hem belediyelerin trilr 
yonlarını, kime gittiği belli olmayan yerlere ve kişilere harcamış hem de İstanbul'a göçü teşvik 
etmiştir, öyle ya, göç etmek amacıyla memleketinden yola çıkan vatandaş, bedava suyun, be
dava ekmeğin, bedava sütün, bedava ulaşımın, bedava gecekondunun, serbest gecekondulaş
manın olduğu İstanbul dururken başka yere niçin gitsin?! Onlar da gitmemişlerdir ve dolayı
sıyla İstanbul'un etrafı gecekonduyla sarılmış ve İstanbul bir gecekondu kenti olmuştur. 

Gene bu anlayışla, su havzaları peşkeş çekilmiştir. 125 milyon metrekarelik su havzası, 
gecekondu simsarlarının elinden şu veya bu şekilde dağıtılmış ve bu alanlardaki yerleşimden 
dolayı, Elmalı-1, EImalı-2 Barajları, Alibeyköy Barajı, içme suyu rezervuarı olmak yerine, fos
septik çukuruna dönmüştür. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Artık, bu havzalardaki sular kullanılmaz haldedir ve bugün İstanbul'un üçte biri, bu yan
lış uygulamanın ve bu yanlış teşvikin neticesi olarak, içme suyu havzası olarak kullanılan bu 
yerlerin istila edilmesinden, mafîaya peşkeş çekilmesinden dolayı su alamamaktadır. 

Boğaz'da Sarıyer planları: Bizden sonra, kendileriyle birlikte seçilen SHP'li Sarıyer Bele
diye Başkanı, bizim yaptığımız planları, kendi düşüncelerine göre değiştirdikten sonra, tasdik 
için Anakent Belediyesine göndermiş; ancak, Sayın Sözen, Sarıyer Belediye Başkanına kızdığı ve 
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küstüğü için, Sarıyer Belediyesinin imar planlarını tasdik etmemiş ve dolayısıyla, şu anda Sarı
yer'de 70 bin kaçak yapı ve gecekondu yapılmıştır. Boğaz, Sözen'in kaprisinden, imar planı 
konusundaki anlayışsızlığından ve uygulama hatalarından dolayı, gecekondularla istila edil
miştir, elden çıkmıştır. 

Yeri gelmişken, Boğaz'da bizim zamanımızda yapılan bir uygulamayı anlatmak istiyorum 
size : Bizim zamanımızda Boğaz'ın yeşilini, Boğaz'ı koruyabilmek için, "eğer Boğaz'daki bu 
özel mülkiyetleri belediye mülkiyeti haline çevirmezsek, buralarda tasarrufta bulunmamız müm
kün değil; ayrıca, burayı istimlak etmek için para bulmak da mümkün değil; istimlak edip imar
dan geçirdikten sonra bakımını yapmak da mümkün değil, ama, buraların da yeşil kalması 
gerekiyor. Bu amaçla, S bin metrekareye kadar arsası olanlara yüzde 6 inşaat yapma izni vere
rek -yani, 100 metrekarenin 6 metrekaresine bina, 94 metrekaresine ağaç dikmeyi sağlayarak-
mülk sahiplerine Boğaz'ı korutmak mümkündür" diye düşünülmüş ve bu uygulama getiril
miştir. Sayın Sözen, bu uygulamaya karşı çıkmış, onun yerine, bizim planımıza göre 6,50 met
re irtifayla -ağaç boyundan daha aşağıda-100 metrekareye 6 metrekare inşaat yapmak suretiy
le korunacak Boğaz'ı, üç katlı, beş katlı, sekiz katlı gecekondular ve kaçak yapılarla istila et
tirmiştir. Bunu da "vatan millet" diye, İstanbul adına yapmıştır!.. 

Değerli arkadaşlar, İstanbul'da asıl cinayet ve soygun altyapıda işlenmiştir. Su borusu dö
şenirken, gaz borusu döşenirken, müteahhitlere kum dolgu parası verilmiştir. Kum dolgunun 
anlamı şudur : Buradan çıkan hafriyat toprağı, yol çamur olmasın ve çökmesin diye uzağa 
götürülecek, onun yerine kum doldurulacaktır. Oysa, uygulama şöyle olmuştur değerli arka
daşlar : Kum dolgu yapıyoruz diye, oradan çıkan toprağı aynı yere geri doldurmuşlar, toprağı 
taşıdık diye, oraya kum doldurduk diye trilyonlarca lira para almışlar, İstanbul Belediyesini 
iflas ettirmişler ve soymuşlardır. Bu soygunun hesabı mutlaka sorulmalıdır. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, ayrıca bir de Ayamama Deresi örneği vardır. Ayamama Deresini inşa 
eden müteahhit, oraya bir ekskavatör koymuş; toprağı buradan alıp buraya koyup para almış
tır, geriye alıp doldurmuş para almıştır; 6 milyara ihale edilen bu işin maliyeti 26 milyara çık
mıştır ve hâlâ iş bitmemiştir. Ayrıca müteahhit bir şey daha yapmıştır : Sanki buranın üstüne 
gökdelen yapılacakmış gibi, taban betonunun altına kazıklı temel atmıştır; bir soygunu da böyle 
yapmıştır. Elbette, bunu yapan müteahhit, ilgili kişilere ve SHP'ye 1 milyar lira verecektir!.. 
Toprağı buradan alıp buraya koyarak, bir makineyle tekrar geriye doldurarak bu kadar parayı 
cebine dolduran bir adam, herhalde bir kısmını da bu taraflara vereyim diye düşünmüş olmalı!.. 

Değerli arkadaşlar, bir de belediye şirketleri meselesi vardır. 15 tane şirketin 1989 ve 1991 
yıllarına ait hesaplarının dökümü buradadır. Belediye şirketlerinin hepsi iflastadır, hepsi za
rardadır. 600 kişiyle işe başlayan SUSER Şirketi, şu anda 1 800 kişilik personel sayısına ulaş
mıştır; ama o gün verdiği hizmetin onda birini bile verememektedir. 

Bir BELPA örneği vardır : BELPA diye bir süpermarket kuruluyordu. Sayın Sözen ikti
dara gelir gelmez, kendisinden önce yapılmış bütün anlaşmaları yok kabul etti ve "ben Beledi
ye olarak yüzde 51'lik payı almadan BELPA'yı açmam" dedi. Fransız ortak mecburen razı ol
du; ama, bu arada Türk resmî kurumlarının, kuruluşlarının, belediyelerin itibarı da sıfıra indi; 
çünkü, daha önceki bir anlaşmayı, bir sonraki belediye başkanı, canı istediği şekilde değiştire-
biliyordu. BELPA'yı eş dost ve arkadaşla doldurduğu için bu kuruluş zarar ediyor. Bugün ken
disi, "acaba, BELPA'yı siz alır mısınız? Ben artık bu yükü çekemiyorum" diye yalvarıyor. Bü
tün bu hatalar, artık tahammül edilmez seviyede İstanbul'u ve İstanbulluları zarara uğratmıştır. 
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Metroda da problemler var: 6 Ekim tarihli Tempo Dergisinde metroyla ilgili birtakım ya
zılar var; umarım bunları okudunuz; eğer okumadıysanız, okumanızı tavsiye ediyorum. 

Çöp konusunda yaşanan rezaletler var. Çöplükte patlama oldu, insanlar öldü. Çöp konu
sunda hazırladığımız projeleri devam ettirmedi, yok saydı. İlgili ilçe belediyesi de çöp imha 
sahasının dibine gecekondu yaptırdı* Şu anda ikisi de "ben suçsuzum" diyor. Çöplüğü patla
tan da suçsuz, çöplüğün dibine gecekondu yaptıran belediye başkanı da suçsuz!.. Suçlu, orada 
herhalde ölen insanlar!.. , 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — PERPA ne oldu?.. 
KEMAL NACİ EKŞİ (Devamla) — Arkadaşlar, PERPA içler acısı. PERPA ile yıllarca 

uğraştı; problem olsun, çözülmesin diye elinden gelen her şeyi yaptı; istanbul'u büyük zarara 
uğrattı. Şimdi de, birisi çıksa da toptan satsam diye bakıyor; ama, satıp satamayacağını bile
miyoruz. 

Arkadaşlar, ISKİ'ye gelirsek : İSKİ çok önemli. ISKİ'de bildiğiniz rezaletler önemli değil, 
asıl bilmediklerimiz çok önemli. 

Su faturaları konusu var. Su faturalarında, rüşveti veren, üçer dörder sıfır sildiriyor, su 
saatlerini değiştirtiyor. 

Atık su parametrelerinde çok önemli soygun var. Atık su parasının hesabında kullanılan 
parametreler, rüşvete göre değiştiriliyor; isteyen de, istediği miktarda para ödüyor. 

Arkadaşlar, sıfırların silinmesiyle su paralarının tam toplanamaması yoluyla, parametre
lerde değişiklik yapılması yoluyla, saat değişikliği yoluyla, İstanbul'un, ISKÎ'nin bir yıllık kaybı 
250 milyon dolardır. Eğer şu anda tSKİ'nin 650 milyon dolar borcu olduğunu düşünürseniz, 
bu soygunun ölçüsünü daha iyi değerlendirmeniz mümkündür. 

Arkadaşlar, İSKİ'de korkunç bir kadro kıyımı yapıldı; bazılarının zatî eşyalarını bile al
masına fırsat verilmedi. Kadro kıyımı yapıldığı için, günde ortalama 200 arızadan ancak 20 
tanesi tamir edilebiliyor; her gün 180 arıza üst üste toplanıyor ve şu anda İstanbul'da 250 bin 
arıza tamirat için bekliyor. Verilen suyun aşağı yukarı yüzde 20'si de, kadro kıyımı ve yönetim-
sizlik dolayısıyla sokaklara akıyor. 

Değerli arkadaşlarım, ISKİ'de siyasî suç var mıdır, yok mudur? Bakın, SHP'nin Parti Mec
lisi, yetkili kurulları toplanıyor; belediye başkanlarını topluyor, "bize, 1991 seçimleri için para 
bulun" diyor. Peki, belediye başkanları, eğer İSKİ örneğini kullanmayacaklara, kullanama
yacaklara, parayı nereden bulacaklar, maaşlarıyla mı verecekler?! Belli ki "parayı bulun" di
yorlar. Bu arada da Sayın Sözen kalkıp "ben parayı bulurum" diyor. Bunu kim söylüyor? Sa
yın Moğultay söylüyor ve sonunda, makbuzlar, tarihsiz ve miktarsız olarak imzalanıp teslim 
ediliyor. Bunu kim söylüyor? Sayın Fikret Ünlü söylüyor. 

İşte, arkadaşlar, para toplanmaya başlanıyor. İşte, bu ortam, GöknePi yoldan çıkarıyor. 
Para toplanırken, şu sana, bu bana, şu öbürüne hesabı başlıyor ve böylece de soygun başlamış 
oluyor. 

Arkadaşlar, toplanan paralar haraçtır. Para verenlerin listesini gördüğünüz zaman, bun
ların içerisinde, SHP ideolojisiyle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar var. Bunlar bu 
haracı niçin veriyorlar? Kendileri de -biraz önce Ayamama Deresi inşaatında örneğini verdi
ğim gibi- haraç almak veya bir sonraki ihaleyi garanti etmek için veriyorlar. 
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Arkadaşlar, bu haracın, bu paranın toplandığı konusunda SHP kendi yönetiminde araş
tırma yapıyor, "1 milyar 235 milyon lira fazlamız var. Bu fazlayı da Hazine'ye vereceğiz" di
yor. "Vani, "biz bu haracı aldık" diyort Peki, tamam, bunu yaptın; bitti mi? Bu parayı niçin 
aldın, kim aldı, suçlu nerede; senin siyaseten bu işin içerisindeki suçun nedir; hani onun hesa
bı? Onun hesabını, bu Meclis mutlaka sormalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, SHP üst yönetimi ve Nurettin Sözen, maalesef SHP'nin masumi
yetini bozmuştur. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — iğfal mi etmiş? 
KEMAL NACt EKŞİ (Devamla) — Evet. 
Arkadaşlar, SHP'ye oy veren milyonlarca seçmen, kin ve nefret içerisindedir. Ben de eski 

bir Cumhuriyet Halk Partiliyim; bu parti böyle değildi. Evet, bu parti, daha sonraki yönetici
ler tarafından iğfal edildi. 

Yine, Sayın Karayalçın, yeni Genel Başkan, iki hafta önceki bir televizyon programında 
bakın ne diyor, aynen okuyorum; SHP Genel Başkanı Sayın Murat Karayalçın televizyon prog
ramında şöyle diyor: "Bence, herkes kendisini aklasın paklasın. Bunun için biz zaten bu araş
tırmayı gündeme getirdik. Bakın, Türkiye'de araştırma yapan kuruluşlar var. İnceleme, denet
leme, soruşturma, yargılama... öyle gözüküyor ki, bu çalışmalar zaman alabilecek. Bu görüş
ten hareketle diyoruz ki: Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkımızın, ulusumuzun temsilcisi yü
ce kuruluş, doğrudan doğruya el koysun. SHP'nin bugün yapmış olduğunu belki yeterli gör
mesin, SHP'yi bir daha arasın." Bu, Sayın Karayalçın'ın dedikleri. ' 

Şimdi, arkadaşlar, biz zaten, Genel Başkan Sayın Karayalçın'ın dediğini yapmaya çalışı
yoruz. SHP'ye düşen, bu sözlerin samimiyetini ispat etmektir ve bu Meclisin, bu konuda araş
tırma yapmasını sağlamak için gerekli katkıyı sağlamaktır. 

Sayın Sözen bu işin içinde midir, değil midir? Yargının bu konuda vereceği karara asla 
karışmayız; ama, Sayın Sözen, tSKt Yönetim Kurulu Başkanıdır. Koruma Tarım'dan, İzmir 
3 bin liraya, Ankara 6 bin liraya klor alırken, İstanbul 13 bin liraya almıştır ve Sayın Sözen 
bunların altını her seferinde imzalamıştır. Şimdi, Sayın Sözen, trilyonları yöneten, trilyonluk 
harcama yapan bir kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanıdır. Eğer bu hadiselerden haberi varsa 
da suçludur, yoksa da suçludur. Peki, adama sormazlar mı: Sen Yönetim Kurulu Başkanısın; 
trilyonluk bir kuruluş, bu kadar karar alıyor, Yönetim Kurulu kararıyla alıyor; peki, sen ne
sin? Sen, bostan korkuluğu musun? Eğer öyle isen, İstanbul gibi bir şehri yönetmeye nasıl ken
dinde hak buluyorsun ve hâlâ yerinde oturuyorsun? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al7 

kışlar) . 

Yine, arkadaşlar, İstanbul'u bu hale getirmiş böyle bir adam, telefon eden vatandaşların 
yüzde 90'ınca "acilen görevden alınması gerekir" denilen adam hâlâ görevde tutuluyor!.. 

Bakın, bizim arkadaşlarımız, Sayın Yüksel Yalova kanalıyla savcılığa müracaat ettiler; ondan 
aylarca sonra harekete geçildi. Dün akşam Flash Televizyonda gösterilen, gene Sayın Adnan 
ICahveci'nin İçişleri Bakanından soru önergesi var ve aradan bir sene geçti, hâlâ bu konuda 
hiçbir çalışma yapılmadı. Demek ki, Hükümet, ne İstanbul'u ne tstanbullulari ne de tSKt'de-
ki soygunu ciddiye almıyor; eğer almış olsaydı, herhalde böyle kulağını tıkamaz, böyle sorum
suz davranmazdı. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Meclisi de ciddiye almıyor. 
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KEMAL NACİ EKŞÎ (Devamla) — Sayın Başbakanımız, "temiz siyaset ve beyaz sayfa" 
diyor. Eğer bu konuda samimî ise, işe ISKÎ'den başlaması gerekiyor. 

Bir kuruluşun başının altı tutuklanmış, altmış yılla yargılanıyor; başın üstü, "biz 1 milyar 
235 milyon lira haraç aldık" diyor; ortadaki baş, "ben bu işte yokum arkadaş" diyor ve her
kesi de inandırmaya çalışıyor ve Hükümet de buna inanıyor!.. O zaman, Hükümete inanç ko
nusunda tereddüt doğuyor. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Başla son arasında irtibat yok! 
KEMAL NACİ EKŞt (Devamla) — Eğer, temiz siyaset anlayışı bu ise Sayın Başbakanın, 

o zaman vay halimize!.. 
Değerli arkadaşlar, bacımız, Başbakanımız Sayın Tansu Çiller, "temiz toplum, temiz siya

set ve beyaz sayfa" edebiyatını, eğer kendisinden önceki Sayın Süleyman Demirel Koalisyonu
nu inkâr anlamında kullanmıyorsa, eğer bu konuda samimî ise, istanbul Büyük Şehir Belediye 
Başkanı Sayın Sözen'i görevden derhal almalıdır; bu kadar büyük bir şehir ve büyük bir mese
le için bu Meclisin devreye girmesini mutlaka sağlamalıdır; Meclis araştırma komisyonunun 
kurulmasına öncülük etmelidir. 

Eğer geriye dönüp 1991 seçim propagandalarına bakarsak, DYP ve SHP, kör kuruşun hak
kını sormak için İktidar olmuştur. Şimdi, kör kuruş değil, trilyonlar yeniyor, harcanıyor, sağa 
sola gidiyor; İstanbullu hizmetten yoksun kalıyor, İstanbullu soyuluyor, Türkiye soyuluyor; ama, 
hesabını sormak için, sadece 48 saatlik, bir müfettişler soruşturmasına bel bağlanıyor. Yani, 
Sayın Başbakan, 48 saatte, İSKİ gibi trilyonluk bir kuruluşun, binlerce kişinin çalıştığı bir ye
rin, milyarlarca rüşvetin döndüğü bir yerin hesabının sorulabileceğinden gerçekten emin mi; 
yoksa, göz boyamaya mı çalışıyor? Yine, bir siyasînin baş olduğu Başbakanlık Teftiş Kurulu 
ve hukukî nosyonunun ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz Başkanı, bu görevi yeterince 

' yapmak için gayret gösterdi mi, gösterebilir mi? 

Sayın milletvekilleri, bu Meclis, bugün bu konuda, Meclis araştırması açılmasına karar 
vermelidir. Milleti ve hukuku inkâr ederek, parmak sayısıyla, milletin hakkının hukukunun 
aranmasında bu meselenin gözden kaçırılmasına sebep olamazlar. Eğer böyle,yaparlarsa, mil
lete hesap veremezler. Eğer böyle yaparsanız, eğer gidebilirsek -ki, gidebileceğimizi, sizin İkti
darınız söylüyor- topluiğne başı kadar yere gider, sizi bu soyguna ortak ederiz ve sizi şikâyet 
ederiz. -

Bakın, yaptığınız hatalar birer birer ortaya çıkıyor. Geçen hafta 8 tane kanun hükmünde 
kararnameniz iptal edildi. Eğer Anavatan Partisi dava açarsa, öbürlerinin de aynı mantıkla 
iptal edileceği kesin gözüküyor. Dolayısıyla, artık pislik örtmekten, artık hırsızı, haksızı koru
maktan vazgeçmelisiniz. Gelin, "temiz.toplum, temiz siyaset" isteğinizde samimî olun, biz de 
size her türlü desteği verelim. 

Dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Ekşi. 
Gruplar adına şu ana kadar başka bir müracaat bize ulaşmadı. 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) — SHP Grubu adına ben söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Lütfen önce tezkereyi bana gönderir misiniz? 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) — Peki Sayın Başkan, gönderiyorum. 
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BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, arkadaşıma söz vereceğim; yalnız, arkadaşıma söz 
vermeden önce şu hususu belirtmek istiyorum : 

Sayın hatip kürsüde konuşurken, Genel Kuruldan bir laf atma oldu; hatibin sözünü kes
memek için müdahalede bulunmadım. Bir arkadaşımız, Hükümeti kastederek, "Meclisi cid
diye almıyorlar" gibi bir ifade kullandı. 

Eğer, parlamenter demokratik sisteme inanıyorsak -ki, öyleyiz- bu değerlere inanıyorsak 
-ki, öyleyiz- bu Yüce Meclisi, her türlü değerin ve her türlü değerlendirmenin üzerinde tutmak 
zorundayız. Hangi kurum veya kişi -ismi, sıfatı, etiketi ne olursa olsun- eğer Meclisi ciddiye 
almamak gibi bir tutum içerisine girerse, bilsin ki, kendini ciddiye almıyor demektir. Yüce Meclis 
adına, böyle bir tutumu kınıyorum; eğer böyle bir düşünce içinde olanlar varsa, onlan da kını
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SHP Grubu adına Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Gürbüz, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; tSKt yolsuzluğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün 
boyut ve parasal ilişkilerin açıklığa kavuşturulması amacıyla, her türlü tasarruf ve işlemleriyle 
ilgili Meclis araştırması açılması yönündeki önerge üzerinde görüşlerimi belirtmeden önce, şahsım „ 
ve SHP Grubu adına hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

önergede, daha başlangıçta İSKÎ Genel Müdürü hakkında adlî kovuşturma açıldığı belir
tilmektedir. 

Adlî mercilere intikal etmiş bir olayla ilgili olarak bilgi almak, soruşturma yapmak, delil 
toplamak ve yargılama yapmak gibi çok etkin ve geniş bir yetkiye sahip adlî kurum ve organla
rın görev yaptıkları bir konuda, Meclisin, araştırma komisyonu kurmasını önermenin ve bu
nun kabulünün doğru ve samimi olmadığını, pratikte de adlî yargıya göre daha iyi bir sonuç 
alınabileceğini sanmadığımı belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Sadece İSKİ değil, diğerleri de var. " 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Araştırma önergeleri, Anayasanın 98 inci mad

desinde, "belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir" şeklinde tarif 
ve izah edilmiştir. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — O 100 üncü maddede. 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) —- Bu çerçeveyle bağlı kalınarak, dışına çıkılma-

malı, hele yargının yaptığı bir işle ilgili araştırmayı onunla birlikte yapmayı, bu çerçeve içinde 
düşünmemelidir. 

Konu, İSKİ adlı kuruluşta yolsuzluk yapılmasıdır. Adliye ve görevlileri, bu konu ve her 
türlü bağlantıları hakkında yaptığı ön soruşturmada ve son soruşturmada bilgi sahibi olacak
tır. Bu konuda, gerek ihtisası, gerekse teknik olanağı nedeniyle, adliyeden daha verimli araştır
ma yapacağını ve bilgi toplayacağını hiç kimsenin iddia edemeyeceğini, etse de haklı olamaya
cağını biliyoruz. 

Yargıya intikal etmiş bir olayda yapılacak yargılama sonucunda, kim, nasıl, nerede, ne 
kadar ve ne için suiistimal yapmışsa ortaya çıkmayacak mıdır? Bu sonuç, kamuoyunu, hem 

(t- • 

de resmî yargı kararıyla ve net biçimde itirazsız bilgilendirmeyecek midir? Bu bilgi neticesinde, 
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siyasî sıfatlı kim işin içinde görülmüşse ve suçlu bulunmuşsa, bu suçun işlenme şekli ve amacı
na göre bundan siyasî sonuç çıkarmak çok kolay olmayacak mıdır? Bu soruların cevabı hep 
"evet" tir. Yani, bilgi de edinilecek, sorumlular da anlaşılacak, siyasî sonuç da alınabilecektir; 
ama bu sonuç herkesi tatmin etmeyebilecektir. O zaman ne yapmalıdır?.. 

önümüzde yerel seçimler var. Yargılama belki altı aydan fazla sürecektir; sürmesi ihtimali 
zaten yüksek, zira yargılama usulümüz biliniyor. O zaman, biz yargının işini üstlenelim, seçi
me kadar bunu gündemde tutarız, medya da zaten hazır, yetmiş yılda bir sosyal demokratlar 
hakkında kullanmaya müsait söylenti yakalamışız, ondan siyasî yarar sağlamalıyız!.. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Siz aynı şeyi yapıyorsunuz. 
EKREM PAKDEMİRLI (Manisa) — Yani bu söylenti mi şimdi? 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Belki, yargıdan, partiyle ilintili bir sonuç çık

maz düşüncesiyle bir garip telaş ve önyargılı saplantı sonucu yapılan girişimlerin ne denli yan
lış olduğu görülememektedir. ^ 

YÜKSEL YALOVA (Manisa) — Genel Başkanınıza ters düşüyorsunuz. 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Anayasanın 98 inci maddesinde bu konuda ya

pılan düzenleme, yargının hâkimiyet alanına müdahale olarak algılanamayacağı gibi, yargının 
görev yaptığı bir konuda ve görev yaptığı sırada, ona delil toplama, onu yönlendirme, onu et
kileme veya yargı aklarsa dahi, kamu vicdanında kirletme ve mahkûm etme amaçlarına hiz
met edecek şekilde hem yorumlanmamalı hem de kullanılmamalıdır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — 98 inci maddeyle ilgisi yok.. 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Anayasanın 138 inci maddesinin ikinci fıkrasın

daki düzenleme, bu gibi sakıncaları önlemek amacıyla metne konmuştur. 
Anayasanın bir maddesinde verilmiş olan hak, bir başka maddesini ihlal edici şekilde kul

lanılmaya müsait değildir. Bunun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi, denetim hakkını kulla
nırken, bir hakkın suiistimaline de olanak tanımamalıdır. Anayasal kurumlarda hassasiyet gös
termekteki ihmalimizin faturasını demokratik sisteme ödetmeye hakkımız olmamalıdır. 

Son günlerde bu maddenin çok açık ve ısrarlı biçimde medya tarafından ihlal edildiğini, 
hatta bazı kamu görevlilerinin de buna, -belki dikkatsizlik neticesi- katılmakta olduğunu gö
rüyoruz. Anayasanın ilgili maddesinde, görülmekte olan bir dava hakkında Meclisin yargı yet
kisinin kullanılmasıyla ilgili görüşme yapamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunamaya
cağı emredilmiş bulunmaktadır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)— 98'le alakası yok... 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Aynı maddenin birinci fıkrasıyla, hiçbir orga

nın, mahkemelere tavsiye ve telkinde bulunamayacağını, yine kesin bir ifadeyle emretmektedir. 
Bu açık ve emredici hükümlere rağmen, uluorta, doğru-yanlış, eksik ve yanıltıcı birçok 

şey, özellikle basında ve TV'de yayınlanıp durmaktadır. Oysa, bu açık Anayasa ihlali karşısın
da, üzülerek belirtiyorum, yargı kayıtsız kalmaktadır. Bunu sağlamak için yargının baskı altı
na alınmak istendiğini söylenmeyi de ihmal etmemektedirler,. 

6.10.1993 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunun yaptığı açıklama
da, medyada habercilik yerine, kişilerin özel yaşamlarını karalama kampanyalarının tasvip edi
lemeyeceği, bu karalamaların eleştiri sınırlarını aşarak, ikişisel onurla, aile namusuna kadar 
uzanan boyutlara ulaştığı, dördüncü kuvvet kabul edilen basının, bu yüzden büyük itibar yitir-
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inekte olduğu, medyayı kişisel öfke ve çıkarların rekabet tutkusunu tatmin unsuru haline ge
tirmenin kamuoyu tarafından onaylanmadığı, gerçekleri yansıtan haberlere dayalı objektif yo- • 
rumların bir yana itildiği belirtilmiştir. 

Bu tespitlere katılıyoruz. Siyasetçiye, siyasî partilere yanlı bir şekilde saldırmak, artık bir 
kısım basını tatmin edememiş, saldırının okları birbirlerine yönelmeye başlamıştır. Bu aşama
dan sonra dahi olsa, basın kuruluşlarının konuya gösterdikleri duyarlılığı olumlu buluyor, Mec
lisimizin de, yargı organlarının da aynı duyarlığa katılmalarını bekliyorum. 

Yüce Meclisimizin, yasa koyucu bir organ olarak, Anayasanın bu açık ihlaline karşı du
yarlı olmasını bekleme ve bunu görme isteği doğal karşılanmalıdır. Şimdi, Yüce Meclisin de, 
bu ihlale destek vermesini ve ortak olmasını istemeyi, hukuk anlayışına uygun bulmadığımı 
belirtmek istiyorum. 

Bir tarafta, anayasal güvenceye alınmış bağımsız yargı görev yaparken, diğer taraftan, Mec
lisin bilgi edinmek için, araştırma yapmaya başlaması, size de doğru geliyor olamaz... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sivas için niye kurdunuz? 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Üstelik, yargının, bu olayla baskı altında tutu

lacağı, bu sonucun doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkacağı da muhakkaktır. Amaç, bir si
yasî partinin tüzelkişiliğine saldırmak ve onu yıpratmaksa, onun yolu siyasî olmalı ve siyasî 
düşüncelerle, varsa değişik çözüm önerileriyle kamu desteğini kendi arkanıza alabilme beceri
sini göstermek olmalıdır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Siyaseten bittiniz zaten... 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerii milletvekilleri; ÎSKÎ Ge

nel Müdürlüğü, parti organı değildir; zaten, makamda bulunanla, yargılanan kişi de önerge 
kapsamı dışında tutulmuştur. 

önergenin bir bölümünde de, SHP ile ilgili kişilere yapıldığı söylenen ödemeler ve diğer 
ilişkilerini ortaya çıkaracak şekilde ele alınmasından bahsedilmektedir.' 

Konu, aylardır tüm kamuoyunun, medyanın, hatta partilerin gündemindedir. Ortada, par
tiyle ilişkilendirilebilecek bir şey bulunsaydı, bu önerge de sanırım baş köşeyi işgal edecekti; 
ama önergede, söylentilere dayanma yolu tercih edilmek zorunda kalmıştır. 

Burada bir hususu hatırlatmakta yarar görüyorum : Anayasa Mahkemesi, SHP ile ilgili 
tüm gelir-gider, bağış gibi konuları incelemeye almıştır. Bu yüce yargı organımızın, bu konu
larda da kamuoyunu tatmin edici bir sonuç alabileceğini düşünebilmeliyiz. O zaman, söylenti
lere değil, yargı kararlarına göre hüküm vermek ve değerlendirme yapmak, bizim için daha 
kolay olabilecek ve birçok konu da açıklığa kavuşabilecektir. 

Dikkatinize sunmak istediğim bir konu daha var ki, nedense, ısrarla, "yargının yönlendi
rilmek istendiği, görevlilere baskı yapıldığı" gibi beyanlarda bulunulmaktadır. 

Bu, son derece haksız ve temelsiz, üstelik, sistem için de çok tehlikeli beyanları hayret ve 
üzüntüyle izliyoruz. • 

Yargı görevlileri, kendilerine gönderilen genelgelere ve medyada söylenenlere bakıp vic
dan muhasebesi yapmak, neticede bunun doğru olmadığını açıklamak ihtiyacı hissetmektedir
ler ki, bu, bir hukuk devletinde zaten üzücüdür. Buradan, hukukçu, hukuk, yargı, yasa koyu
cu, devlet gibi kavram ve kurumların tartışmaya açılması sonucuna ulaşmak isteyenlere kapı 
açılmaktadır. 
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"Siyasî iktidar sizsiniz, o halde hukuk da sizsiniz" gibi bir mantık olamaz. Her siyasî 
erkin yargıya egemen olduğu gibi bir sonuca ulaşmak da mümkün değildir. Devlet ve bireyleri, 
hukuka, hukukçusuna ve uygulamacılarına güvenmeli ve güvenini her vesileyle göstermelidir; 
herhangi bir şekilde şaibe ve töhmet altında kalmamalarına azamî gayret göstermelidir. Unu
tulmamalıdır ki, SHP, ülkemizde hükümet etmiş tek siyasî parti değildir. Yargıçlara ve mahke
melere emir, talimat, genelge, tavsiye ve telkinde bulunamayacağına dair 138 inci madde ve 
hâkim ve savcı teminatını düzenleyen 139 uncu madde hükmüyle anayasal güvenceye alınmış 
bulunan hiçbir.hâkim ve savcı da baskıya boyun eğmez, eğmemelidir de... 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Onu Adalet Bakanına söyle. 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son gün

lerde "suiistimal, rüşvet" gibi kavramlar gündemde sık sık tartışılır olmuştur. Konu bu kadar 
güncel iken, demokrasimizi, Parlamentomuzu, siyasî partilerimizi ve siyasetçilerimizi şaibe dı
şında tutmamız açısından yapmamız gerekenleri, bu konudaki düzenleme eksikliklerini, yasal 
boşlukları tespit etmemiz, bunlar üzerinde çalışmamız ve demokrasimizin gözbebeği bu ku
rumlarımızı daha açık, saydam ve daha güvenilir kılmanın yollarını bulabilmeliyiz, Tek bir olay 
üzerinde araştırma, bizi ve diğer siyasî kuruluşları, bundan böyle, şüphe ve tartışma içerisine 
girmekten kurtaramaz. ' 

O halde, yapmamız gereken, konuyu daha geniş boyutta ele almak; kalıcı, köklü ve sağ
lıklı çözümler ve yöntemler bulabilmektir. 

SHP, böyle düşündüğü için ve konuyu genel bir sorun olarak gördüğü için, tüm siyasî 
partilerin edindikleri mal varlıklarını, malî kaynaklarını, gelirlerin hesaplara intikal biçimleri
nin, Anayasa Mahkemesi denetiminden kaçırılıp kaçırılmadığını, bağış ve benzeri kanallardan 
gelen paraların hayalî isimlere fatura edilip edilmediğini, bunun, yolsuzluk ve çıkar ilişkisine 
kaynaklık edip etmediğinin saptanması için bir Meclis araştırması önergesi vermiştir. 

Bu önergeyle de görülmektedir ki, SHP, kendisi hakkında da aynı araştırmayı yapmaktan 
çekinmemektedir; doğal olarak da, bugünkü görüşme konusu olan Meclis araştırmasının ko
nusunu da kapsamına almaktadır. Aynı araştırmanın yapılması da olanaklıdır. Ancak, hazır
ladığımız önerge değerlendirildiğinde, bu konudaki tüm sorunların tespitinin mümkün olaca
ğını, siyasî istismara da fırsat vermeyeceğini düşünüyoruz; doğru olan da budur. Saklayacak 
bir konusu olmayanların da yapması gereken, buna destek vermektir. 

önergedeki iddialara biraz değinmek istiyorum. "SHP, bakanıyla, il başkanıyla, Büyük-
şehir Belediye Başkanıyla, delegeleriyle ÎSKİ yolsuzluğunun içindedir" denmektedir. 

Bu yanlı ve önyargılı görüşü ileri sürenlerin, burada, gösterecekleri somut kanıtlara da
yanmaları gerektiğini hatırlatmaya dahi gerek olmamalıdır. 

Eğer bu kanıtlar var ve biliniyorsa, görevli ve yetkili yargı mercilerine intikal ettirilmeli, 
bize de burada bilgi verilmelidir; ki, zaten o zaman neyi araştıracağız?.. Eğer yoksa -ki, olma
dığı bellidir- bu tabirlerin yer aldığı bir önergenin amacı ve hedefi çok açık bir şekilde belli 
olmaktadır; Anayasanın düzenlediği ve amaçladığı bilgi edinme gayesi aşılmakta ve siyasî is
tismara ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

Bizler, değişik siyasî partilere mensup milletvekilleri, bu çatı altında,, belki yüzlerce yol
suzluk, suiistimal konularını gündeme getirdik. Burada, benzerî birçok konuda somut sonuç
lar alındı; ama, hiçbir gün, ilgili kişiler sorumlu bulunduğu halde, partileri ve tüm teşkilatla
rıyla olayın bütünleştirilmesi yolu seçilmedi. 
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Hatırladığımız : Bankerler skandali, Loockheed skandali, Hisarbank skandali, İstanbul 
Bankası skandali, trilyonluk hayalî ihracat skandali, zırhlı araç alımı, Denizbank'tan, çok şöhretli 
bir gence verilen kredi, yılbaşı hediye sepetleri, tmar Bankası mevduat olayı, yasa dışı TV'Ier, 
parti genel başkanları ve mal varlıkları, Rabıta olayı, bazı generallerin mal varlıkları, Horzum 
olayı, otoyol olayı, Banker Bako, sahte devlet tahvilleri, batık krediler, aniden ortaya çıkan 
servetler vesaire, vesaire... Bütün bunlar hâlâ hafızalardadır ve somut olaylardır. 

Şimdi, tSKt olayındaki gelişmeyi de kısaca gözden geçireyim. tSKt Genel Müdürünün eşiyle 
boşanması söz konusu olduğunda gazetelerde çıkan haber ve fotoğraflar ve para, daire, araba 
korçılığı boşanma olduğu söylemleri çıküğı zaman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, tçişleri 
Bakanlığına başvurarak soruşturma açılmasını talep etmiştir. Daha sonucunu dahi bekleme
den, bûlaymdaki Genel Müdürden faksla istifasını istemiştir. O tarihte, elde henüz somut ka
nıtlar da bulunmadığı halde, görevden alınarak yerine atama yapılmasını da yine tçişleri Baka
nından isteyen Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Bu davranışı doğru bulmayan olamaz. Zaten, 
o günlerde yapılan işlemden ve işlemi yapandan övgüyle söz edilmiştir. 

tşin diğer cephesine baktığımızda, rüşvetin belgesinin olabileceğini düşünmek pek man
tıklı değildir, önergede, "iç ve dış finans kuruluşlarından sağlanan kredilerin yönetim kuru
lundan geçmemesi mümkün değildir. Dolayısıyla, yönetim kurulu ve başkanı olaydan habersiz 
elamız" denilmiştir. 

Resmî miktar ve kayıtlarda görünen bir meblağın zimmete geçirildiği durumlarda söz ko
nusu olabilecek bir sonucun olaya uyarlanması, zorlamadır. \apılan bir suiistimal varsa, amiri 
durumundaki belediye başkanı tarafından bilinecek durumda değildir. Olayın mahiyeti ve olu
şuna göre de anlaşılması zordur. O nedenle, öğrenilememiş ve duyulmasından hemen sonra 
soruşturmanın selameti açısından da görevden uzaklaştırılmakta gecikilmemiştir. Bu durum
da olayı, amiriyle ilişkilendirerek ve daha da ileri götürerek, bir tüzelkişilik olan partiyle bü
tünleştirmeye gayret etmek, samimiyet ve iyi niyet ölçütlerine sığmamaktadır, önce iddiana
meyi görmek, sonrasında, fikir ve yorumlarda bulunmak daha uygun olmaz mı?.. Aykırı dav
ranışları, yargıyı yönlendirme olarak değerlendirmiyor muyuz?.. 

İstanbul İl Başkanının olayla ilgisinin kesinleştiği iddia edilirken, henüz ilgili cumhuriyet 
başsavcılığınca bir iddianame düzenlenmediği, İl Başkanının sanık durumunda olup olmadı
ğı, şayet sanık durumunda olursa da, diğer sanık İSKİ Genel Müdürüyle hangi ortak eylem 
içinde gösterilerek ve hangi suçla sanık durumunda gösterileceği de henüz belli değildir. Sanı
ğın, suçu sabit oluncaya kadar, suçlu kabul edilmesini de haklı ve doğru bulmadığımı söyle
mek zorundayım. 

Neticede, bu il başkanı hakkında yetkili ve bağımsız yargının beraat kararı vermesi halin
de, aynı ölçüde ve aynı etkinlikte bunun kamuoyuna duyurulması mümkün olabilecek midir?.. 
Olamayacağına göre, peşin hükümlü ve önyargılı hareketle, insanların kamuoyu önünde renci
de edilmesini ve bunu bir siyasî partiye saldırıda malzeme olarak düşünülmesini de üzüntüyle 
karşılıyorum. Üstelik, konuyu, Mecliste münferiden araştırma konusu yaparken, yargının bas
kı altında tutulduğunu da belirtmeyi ihmal etmeyen anlayışı hoş karşılayamayız. Esasen, bize 
göre bu durum, hem Anayasanın 138 inci maddesiyle bağdaşmaz hem de polisi, adliyeyi, sav
cıyı ve hâkimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanalıyla da baskı altında tutmayı amaçlamakta
dır. Sonucunda riVbu, kaçınılmazdır. 
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Konunun, hem toplumumuza belleklerdeki başka olayları unutturmaya vesile olacağı dü
şünülmemeli hem de Anayasanın hangi nedenle olursa olsun, hiçbir maddesinin görmezlikten 
gelinmesine izin verilmemelidir. 

Baskı yaptığı söylenilen Adalet Bakanının, teşkilatına gönderdiği birçok genelgeden biri
sinden aldığım bir bölümü aynen okuyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim, süreniz doldu. 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — "İktidar-muhalefet ayrımı yapmadan, kişinin 

bakan, milletvekili, parti ve belediye başkanı, üst düzey yönetici veya kamu görevlisi olduğuna 
bakılmaksızın, ister mensup olduğu parti üyesi, isterse kendi ailemden biri olsun, kim olursa 
olsun, gözünüzü kırpmadan, yüreğinizde en küçük bir kuşku duymadan, yolsuzluk yapan, yol
suzluğa bulaşmış olan herkes hakkında, duraksamaya yer vermeden, yüreklilik ve kararlılıkla 
yasal işlemleri sürdürünüz." 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Adalet Bakanına yakışmaz böyle bir genelge ya
yımlamak. 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz bu öner
geyi, Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulduğumuzdan ve daha geniş kapsamlı bir 
önerge hazırladığımızdan, açılması istenen Meclis araştırması önergesine olumlu oy vermeyeceğiz. 

En derin saygılarımı sunuyorum. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Hayırlı olsun!.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Baş'da; buyurun Sayın Baş. (RP sı

ralarından alkışlar) 
Sayın Baş, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
son günlerde kamuoyumuzu en çok meşgul eden tSKİ'dekı yolsuzluklarla ilgili bir Meclis araş
tırması açılıp açılmaması hususunda şahsım ve Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye sıkıntılı günler yaşamaktadır. Türkiye'de siyasî sıkıntılar, yine Hükümetin günde
minden hiç düşmeyen demokratikleşme ve şeffaflaşma sıkıntıları yaşanmaktadır. Türkiye'de 
sosyal sıkıntılar vardır; işsizlik, enflasyon, ahlakî, ekonomik sıkıntılar vardır, kültürel sıkıntı
lar vardır ve de kamuoyunu en çok meşgul eden ve biz milletvekilleri olarak halkımızın arasın
da dolaştığımızda âdeta halkımızın yakamıza yapışarak serzenişte bulunmuş olduğu yolsuz
luklar, rüşvet, iltimas sıkıntıları vardır. 

Tabiî, işin esası nedir, niçin bu sıkıntılarla karşı karşıyayız; bunu sormamız gerekir, önce, 
bütün bu sıkıntıları doğuran bozuk bir düzen vardır. Bu düzende denetim mekanizmaları sağ
lıklı çalışmamakta, sağlıklı denetim yapılamamaktadır; dolayısıyla denetim yoktur. Denetim, 
icranın emrindedir. Adlî denetim, maalesef, bağımsız olarak çalışamamaktadır. Halbuki, de
netimin Meclisin emrinde olması gerekmektedir, Meclis, mevzubahis olan yolsuzlukların üze
rine gitmeli, neticesini almalı ve suçluları tespit ederek cezalandırmalıdır. 
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Şimdi, bu düzenin bozukluğu yanında, hangi partiye mensup olursa olsun, yetersiz, liya
katsiz ve kifayetsiz idareciler de ilave edildiğinde, işte bugün konuştuğumuz sıkıntılarla karşı 
karşıya geliyoruz. 

Bu yolsuzlukların bir halkası ISKİ'dir. İSKt'de olay, baştan yanlış başlamıştır; çünkü, gö
reve liyakatsiz ve ehliyetsiz, özel bir imtiyazla bir genel müdür atanmıştır. Bu genel müdür, 
Sayın Sözen'in onbeş yıllık en samimi olduğu arkadaşlarından biridir ve kendi ifadeleriyle, her 
ikisi de sosyaldemokrattır. • 

İSKİ olayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya Başkanı tarafından ortaya çıka
rılmadı; olay, Hükümetin denetimi neticesinde ortaya çıkmadı; bu büyük olaylar, maalesef, 
bir erkeği pay edemeyen iki hanımın, iki kumanın kavgasından ortaya çıktı. Dikkat edilecek 
noktayı sizlere arz ediyorum : Genel Müdürün amiri olan Büyükşehir Belediye Başkanı, Bü
yükşehir Belediyesi, Büyükşehir Meçlisi veya bütün bunların üzerinde Hükümet bu olayları 
ortaya çıkarmadı, tki hanım kavga etmeselerdi, şimdi biz, belki burada bu meseleleri konuş
mayacaktık. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Veya rüşvet yerken hanım değiştirmeseydi... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Sayın Göknel'in boşamış olduğu esld 

eşi Nurdan Erbuğ, hadiseden tam 3 ay önce Sabah Gazetesine, Hürriyet Gazetesine ve Kokta 
Dergisine röportajda bulunmuş; ama gazeteler bunu 3 ay sonra yayımlamışlardır. Bu dönem 
içerisinde İSKİ olaylarıyla ilgili ikazlar da yapılmaya devam etmiştir. Yapılan bu ikazları arz 
etmek'istiyorum : 

Bunların en başında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, Refah Partimizin belediye mec
lis üyeleri tarafından İSKt'de faturaların şişirtilerek vatandaşlara gönderildiği, daha sonra bir
takım ayakçılar vasıtasıyla bu faturaların bedellerinin gayri meşru yollarda düşürüldüğü ve 
200-250 milyonluk bir faturanın 10 milyon lira rüşvetle 10 milyona kadar düşürüldüğü ve eli
mizdeki 1990 yılından itibaren tutulan meclis zabıtlarında bunların Büyükşehir Belediye Mec
lisine getirilmiş olduğu yolunda ifadeler vardır ve bu konuda dikkatler çekilmiştir. 

Gene, 1990 yılından itibaren, İSKİ'deki ihalelerde keyfîlik olduğu, müteahhit firmaların 
yapmış oldukları işin karşılığım paralar ödeyerek, komisyonlar ödeyerek, yüzdelikler ödeyerek 
tahsil edebildikleri ve İSKt'de, meclisten 2 tane denetçi üye seçilmiş olmasına rağmen, bu de
netçi üyelerin görevlerini yapmadığı, bilakis, bunlara belediye tarafından maaş ödendiği, oto
mobil verildiği; bu 2 kişinin de tSKİ'nin faaliyet raporundan birkaç yaldızlı güzel sözü alarak 
faaliyet raporu düzenlediği ve olayları örtbas ettiğine dikkat çekilmiş olmasına rağmen ve gene 
bugüne kadar gündeme gelmeyen Kâğıthane'de, 1989 yılında hafriyat dökülen bir büyük ala
nı, Büyükşehir Belediyesinin, 1 milyar liraya ihaleye çıkartarak kiraya verdiği; fakat bu büyük 
yere her gün, bizim tespitlerimize göre, yaklaşık 3 bin civarında kamyonun hafriyat döktüğü, 
her kamyondan 20 bin lira alındığı ve 1990 yılı rakamlarıyla aylık olarak 1 milyar 800 milyon 
lira gibi bir gelir elde ettiği söylenmiş olmasına ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz tara
fından tam 4 defa yazılı önergeyle bunun cevabı istenmiş olmasına ve bunun defalarca şifahen 
gündeme getirilmiş olmasına rağmen, maalesef, Sayın Sözen bu sorulara doyurucu cevap ver
memiştir. 

Bu ihaleyi alan, SHP Eminönü İlçe Başkanı Sayın Nadir Aras'tır. İhale, bu arkadaşa ve
rilmiş olmasına rağmen, belediye çevresinde ve halk arasında Sayın Sözen'in kardeşinin de bu 
ihalede adı birlikte dolaşmaktadır. 
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Refah Partisinin İstanbul'daki kıymetli Belediye Meclisi üyeleri, 1989 yılından sonra, de
falarca ÎSKİ'deki olaylar hakkında Sayın Sözen'i ikaz etmişlerdir; ama hiçbir doyurucu cevap 
alamamışlardır. 

«t 

Sözlerimin başında bir konuya işaret ederek dedim ki; hangi partiden olursa olsun, liya
katsiz ve beceriksiz yöneticiler bu işin içindedirler; ama SHP yönetiminde de, yolsuzluklara 
kendi partisinden birtakım insanların isimleri karışsa dahi, karşı gelecek ve bunun hesabını 
soracak duyarlı insanlar vardır, dürüst insanlar vardır, bütün partilerde olduğu gibi. 

Bu konuşmaları yaparken ve bu araştırma önergesinin kabul edilmesini isterken, aslında 
bunu, SHP'yi itham altında bulundurmak ve suçlamak maksadıyla yapmıyoruz; bilakis, 
SHP'nin kendisini temizlemesi noktai nazarından yapıyoruz. (RP sıralarından alkışlar) Nite
kim, 1989'dan sonra SHP içerisinde de, bu yolsuzluklara dikkat çekilmiştir. Muhtelif zaman
larda, SHP tstanbul eski il başkanı Bozkurt Nuhoğlu, yine eski il başkanı, şimdi kıymetli par
lamenter arkadaşımız Sayın Ercan Karakaş, SHP tstanbul milletvekili adayı İbrahim Cevapi-
roğlu, yine SHP İstanbul milletvekili adayı Cahit Deniz ve SHP Kocaeli milletvekili adayı İb
rahim Akdoğan muhtelif zamanlarda İSKİ'deki yolsuzlukları gündeme getirmişlerdir, Sayın . 
Sözen'e aktarmışlardır ve elimizdeki belgelere göre, Sayın İnönü'ye de defalarca aktarmışlardır. 

Değerli arkadaşlar, demek ki, orada birtakım yanlışlıkların olduğunu SHP'H arkadaşları
mız da kabul etmektedirler ve ikaz etmektedirler; ama, bizim belediye meclis üyelerimizin ika
zı gibi, onların ikazı da netice vermemiştir. Eğer netice verseydi şimdi bu meseleyi biz burada 
konuşmayacaktık. 

Bununla da kalınmamıştır. ÎSKİ'deki olaylar hakkında İstanbul Sanayi Odası, 383 sayılı 
bir beyannameyle, İstanbul'daki bütün üyelerini ikaz etmiştir; kendilerinden haksız düzenlen
miş futuralarla su bedelinin çok çok,fevkinde (üzerinde) paralar tahsil edildiğini tstanbul Sa
nayi Odası dahi tespit etmiş ve bunun için bütün üyelerin birlikte hareket ederek noter vasıta
sıyla şu şu şekilde itiraz etmeleri için üyelerini ikaz etmiştir. 

Değerifi arkadaşlar, demek ki, tSKt'de birtakım yanlış olaylar, hem SHP hem diğer siyasî 
partiler hem de ticaret odası gibi birtakım kuruluşlar tarafından tespit edilerek, mensupları 
uyarılmıştır ve yöneticiler de, başta bulunan insanlar da ikaz edilmiştir. 

Bir başka önemli nokta şudur : Yine basında görüldüğü gibi, 1990 yılında Sayın tnönü, 
SHP'li belediye başkanlarıyla birlikte partiye para temin etme noktasında bir toplantı yapmış
tır. Bu toplantıda Sayın Sözen, bu parayı temin etme işini, görevini yüklenmiştir. Bu olayın 
iki boyutu vardır : Birincisi, bir partinin genel başkanı olan Sayın tnönü, partiye para temin 
etme noktasında parti örgütüyle veya parti il başkanlarıyla toplantı yapmıyor; kiminle toplan
tı yapıyor? Belediye başkanlarıyla toplantı yapıyor. Bunun manası nedir? Belediye başkanlı
ğınca, belediyenin birtakım imkânları kullanılarak siyasî partiye paranın aktarılmasıdır. 

İkincisi, böyle bir kararın meyvelerini bugün burada konuşuyoruz, neticelerini burada ko
nuşuyoruz. Tabiî, Sayın Göknel de, kendisini, para almaya, Sayın Sözen'in zorladığını açık 
bir şekilde ifade etmiştir ve nitekim, gerek SHP'nin saymanının, gerekse bu konuda ilgili şa
hısların ifadesiyle 27 Eylül - 23 Ekim 1991 tarihleri arasında bir ay gibi kısa bir zamanda SHP'ye 
2 milyar 700 milyon lira gibi büyük bir paranın intikal ettirildiğini bütün basından hep birlikte 
okuduk, hep birlikte takip ettik. 
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Değerli arkadaşlar, bütün bunlar olurken, Sözen, "benim bunlarla ilgim yok" diyerek ken
disini kurtarabilir mi? Bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı olan, 21 tane, İSKİ gibi 
büyük kuruluş, müdürlük vardır : Mezarlıklar Müdürlüğü vardır, İETT vardır, turistik tesisler 
vardır, Darülaceze vardır... 

Bir Belediye Başkanı, "İSKt'deki olaylardan benim haberim yoktur, sorumluluğum yoktur" 
diyorsa, "ISKt gibi 21 büyük kuruluşta acaba ne oluyor, ne gibi yolsuzluklar oluyor, buralar
da olanlardan haberi var mıdır?" diye, vatandaşın ve bizim sual sorma hakkımız yok mudur, 
böyle bir hak doğmaz mı? Elbette İd, doğar. Dolayısıyla, Sayın Sözen'in, "benim haberim 
yoktur" diye bu meseleden sıyrılması ve masum olması düşünülemez. Sayın Sözen'in bu me
selede sorumluluğu olduğu gibi, istanbul Büyükşehir Belediye Meclisinden seçilen 2 SHP'li : 

denetçi Meclis üyesinin de bu noktada sorumluluğu vardır. Yine bu noktada, il Başkanının 
ismi dolaşmaktadır; bazı sayın bakanların da isimleri dolaşmaktadır ve bize gelen bilgilere gö
re tSKt'den, İstanbul'un muhtelif belediyelerinden, 188 tane SHP delegesi maaş almaktadır. 

Bunların aklanması lazımdır. Bunlar eğer suçsuzsa, SHP kendisini bu olayın içerisinde _ 
görmüyorsa, bugün bu araştırma önergesini hepimizden çok kendilerinin desteklemesi ve par
tilerini aklaması lazımdır. Eğer istemiyorlarsa, o zaman halk önünde, kamuoyu önünde du
rumları iyi olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu daha var; o da tSKt-Musevi ilişkileridir. Şimdi, is
tanbul Büyükşehir Belediyesinde iki önemli makam vardır. Bir tanesi genel sekreterliktir. Ge
nel sekreter kimdir? SHP, bu genel sekreterlik makamına -SHP demeyelim, Sayın Sözen diyeyim-
kimi getirmiştir? Tuğrul Erkin'i getirmiştir. Tuğrul Erkin kimdir? ALARKO Holding'de yöne
tici olarak çalışan ve bize gelen bilgilere göre de, 100 milyona yakın maaş alan bir bürokrattır. 
Sözen, bu önemli iki makamdan birine, sahipleri Yahudi asıllı olan ALARKO Holdingden bu 
idareci kişiyi getirmiştir. ALARKO Holding ne yapmıştır? tSKt'den, 5 trilyon lira civarında 
ihale almıştır. Başka ne yapmıştır? Büyük Çekmece Gölünün su toplama havzası etrafında, 
500'ün üzerinde villa ve daire yapmıştır. Üzerinde titizlikle durulan havzanın etrafına villa ve 
konut yapımını üstlenmiştir. Burada beş bin kişi oturacaktır. 

Belediyedeki en önemli ikinci makam ISKt Genel Müdürlüğüdür. tSKt Genel Müdürlü
ğüne getirilen Sayın Ergun Göknel'in de eski patronu, yine bir Yahudi vatandaşı olan Aron 
•Habip'tir. Tabiî, Aron Habip, Plaster şirketi ekonomik sıkıntılar içerisinde iken, daha sonra 
fevkalade gelişmiş ve büyümüştür ve halen 21 yıldır tanışıklığımız vardır diyen beyanatları okuduk 
ve Sayın Genel Müdür de halen bu Aron Habip'in evinde kiradadır. 

Bir başka önemli husus ise şudur : "Bensiyon Pinto" denilen, İstanbul Yahudi Cemiyetle
rinin temsilcisi de, Sayın Göknel'in Amerika seyahatinde, oradaki birtakım lobilerle olan gö
rüşme randevularını almış, temin etmiştir. Tabiî, daha sonra basında çıktığı gibi, 8 milyar lira
yı, boşamış olduğu eski hanımına verirken de, bu lobilerden para aldığı... Hatta Sayın Sözen'
in yakın dostlarına, Amerika'daki Yahudi lobilerinin desteğini aldığını, tSKt Genel Müdürü 
olacağını ve şimdi de bu desteği yine aldığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
adaylığını koyacağını ifade etmiştir. 

Arkadaşlar, bu kürsüde Sayın Genel Başkanımız, konuşmalarında sık sık "siyonİzm" ke
limesinden bahsederken, bazı arkadaşlarımız istihza ediyorlardı, "Sayın Erbakan, her taşın 
altında bir siyonist arıyor" diyorlardı. Şimdi, bir genel müdürlüğe tayin olunmak için dahi, Istan-
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bul Belediye Başkanlığındaki iki önemli makama tayin edilmek için dahi, birtakım yahudi lo
bilerinin nasıl etkili olduğunu ve nasıl bu noktalarda referanslar verdiğini görüyor musunuz! 
(RP sıralarından alkışlar) tşte, bunun en açık ifadesi budur. Basit, istanbul'daki bir belediye
de dahi bu kadar etkili olan bu Yahudi lobileri, acaba Türkiye'nin dış politikasına, acaba Tür
kiye'nin ekonomisine, acaba Türkiye'nin bağımsızlığına ne kadar etkili oluyor?! Biz-burada 
Çekiç Güç'e, lobilerde, hep birlikte karşı olmamıza rağmen, niçin acaba Çekiç Güç Türkiye'de 
kalıyor?! 

. Sayın milletvekilleri, işte şu olay neticesinde bunları hep birlikte düşünmemiz gerekiyor 
ve en sağlıklı kararı bu Parlamentoda birlikte almamız gerekiyor. Vatandaş ve halk, "siz nasıl 
Meclissiniz, bu yolsuzlukların üzerine niye gitmiyorsunuz?" diye yakamıza yapışıyor. Bugün 
bu araştırma önergesi burada kabul edilmezse, biz vatandaşın yüzüne nasıl bakacağız ve ken
dimizi nasıl ifade edeceğiz? tşte bunun için bu araştırma önergesinin kabul edilmesi gerek
mektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Diğer taraftan, tSKİ'nin basınla olan ilişkilerini yine gaze

telerde okuduk. Bunların açığa çıkması gerekmektedir. 
Değerli arkadaşlar, tSKÎ, bu görevleri İstanbul'da yaparken 1 trilyon borçlanmıştır. Yine, 

yıl sonuna kadar bütün ödemelerini durdurmuştur. Londra Borsalarında 100 milyon dolarlık 
tahvil satabilmek için, devlet garantörlüğü istemektedirler, Ankara'da dolaşmaktadırlar. Yani, 
ÎSKl bir taraftan batağın içerisindedir. Niçin batağın içerisindedir? İSKÎ, hizmetleri halka kar
şılıksız mı getiriyor? Hayır. tSKİ'nin halka getirip sunduğu suyun fiyatı, Avrupa devletlerinin 
hepsindeki su fiyatlarından daha yüksektir ve Türkiye'deki diğer vilayetlerdekinden de daha 
yüksek bedelle halka su satmaktadır. Suyu bu bedelle satarken, halka temiz su getirebilmekte 
midir? Hayır. Yine gazetelerde hep birlikte okuyoruz ki, halka getirilen su, zehirli, pis, içile-
meyecek derecede mikroplu sudur. Tabiî, boşamış oldukları hanımlarına sus diye 8 milyar lira 
veriyorlar; halka getirmiş oldukları suya da, affedersiniz, kanalizasyon ve pislik karıştırıyor
lar. Elbette bunun hesabını sormak gerekmektedir. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Elmalı Barajından İstanbul'a su verme işi durdurulmuştur ve Elmalı 
Barajı, temizlenmesi için, 400 gün karşılığında 30 milyar lirayla ihale edilmiştir. Elmalı Barajı
nı kim kirletti? Aklın yolu bir değil mi? Bir barajı kirlettikten sonra mı masraf ederek temizle
mek lazım -ki, temizlenmesi mümkün değil- yoksa, kirletmemek mi lazım? Tabiî, şimdi SHP, 
"onda bizim vebalimiz yok, onda daha önceki iktidarın, ANAP'ın vebali vardır" diyecek. Za
ten, Anavatan Partisinin sözcüsünün de, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin sözcüsünün de bu 
kürsüden konuştuklarından anladık ki, bunlar memleketi kirletmişler. Yani, fiziken de kirlet
mişler, diğer yönden de kirletmişler; buradan da bunu anladık. (RP sıralarından alkışlar) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Mustafa Bey, ANAP'ın ne alakası var? 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — ANAP'a değmeden yapamayız, bunlarda sizin de veballe

riniz var. Nitekim ne olmuş?.. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Baş, uzun sürecek mi efendim? 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
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SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul) — Sultanbeyli'dc kimin vebali var? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Bak, Sultanbeyli ilk defa 1989'da belediye oldu. 70 bin in

san orada yaşıyordu, belediye olunca, ilk belediye başkanlığını Refah Partisi kazandı; 70 bin 
insan oraya gelip yerleşirken, Sayın Dalan, Belediye Başkanıydı, o bölgenin bağlı olduğu ilçe 
olan Kartal Belediye Başkanlığı da Anavatan Partisinindi; bunun bir numaralı sorumlusu yine 
sizsiniz; Sultanbeyli'de kirlilik varsa, sorumlusu sizsiniz. (RP sıralarından alkışlar) 

SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul) — Nüfus kaç oldu? 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, sözlerimi toparlıyorum. 
BAŞKAN — Hayır, bitiriyorsunuz efendim; toparlamıyorsunuz, bitiriyorsunuz. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Bitiriyorum. 
BAŞKAN— Lütfen... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Temiz toplum, temiz idareci, temiz siyaset, temiz düzen, 

temiz basın için, çalınan paraların iadesi, gerçek suçluların cezalandırılması gerekmektedir. Rüş
vet ve yolsuzluklar diz boyudur; bütün bunların bu Meclis tarafından araştırılması gerekmek
tedir. Bu yolsuzluklar halkımızı rahatsız etmektedir. Bütün siyasî patilerimizin, endişe duyma
dan bu araştırma önergesini kabul etmesi suretiyle, bu yolsuzluğun mutlaka -neticesi varsa da 
yoksa da- açıklanarak milletin de rahat etmesi, SHP'nin de rahat etmesi» hepimizin rahat et
mesi gerekmektedir. \ 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlarken, araştırma önergesinin kabul edilmesini te
menni ve umut ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Se-

vigen'in. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SEVİGEN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; İSKİ ile ilgili bir Meclis araştırmasının açılması için bugün burada milletvekili arka
daşlarım hazır, muhalefetteki milletvekili arkadaslarmı hazır, Parlamentoyu çalıştırmak için 
çaba sarf eden milletvekilleri hazır; ama ne yazık İd Hükümet yok!.. (CHP sıralarından alkışlar) 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Sanal geldi. 
MEHMET SEVtGEN (Devamla) — Tabiî, Sayın Bakan şimdi geldi... 
Sevgili arkadaşlarım, özür dileyerek söylüyorum; ama bu iş neye benziyor, biliyor musu

nuz? insanlar bir konu hakkında hazırlanıyor, kamuoyu ve basın sizden çok önemli bilgiler 
bekliyor; dikkat ediyorsunuz, inceleme yapıyorsunuz, koşturuyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz; 
fakat, gelip bakıyorsunuz ki, karşınızda muhatabınız yok. tnsan olarak, zevkiniz, şevkiniz kı
rılıyor... Bu, işin bir tarafı. Yani, bu yüzden ne konuşacağız, bilemiyorum... Biz bu konulan 
burada konuşmadığımız müddetçe, burada tartışmadığımız müddetçe, Meclisten kaçırdığımız 
müddetçe, bunları basın konuşacaktır, başkaları konuşacaktır; o zaman da bunlardan şikâyet
çi olacağız... (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, politika yapan insanların, milletvekillerinin onuru, şerefi, benim 
için çok yücedir. Ben kendi bölgemden, sizler de kendi bölgenizden sevdiğiniz insanlar vasıta
sıyla seçilerek geldiniz. Dolayıyısıyla, bana düşecek en küçük bir leke o insanlara da düşecektir, 
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o insanları da utandıracaktır. İşte biz, bu yüzden bazı şeyleri burada konuşmalıyız. Eğer bura
da konuşamazsak, Türkiye Büyük Millet Meclisinden gizlersek, o zaman, o konuları, başkala
rı, olayın dışındaki insanlar, provokatörler konuşuyor, basının büyük bir kısmı -beni bağışla- » 
sınlar, özür dileyerek söylüyorum- yanlı olarak konuşuyor ve insanlar suçlu mudur, suçsuz mudur 
diye araştırmadan, günlük haber olsun diye onların üzerlerine gidiyorlar, sonra da bundan ra
hatsızlık duyuyoruz. 

Eğer, konuşmazsak rahatsızlık duyarız tabiî; ama, burada konuştuğumuz zaman, o in
sanları da kurtarmış oluruz ve o insanların haklarını da savunmuş oluruz düşüncesindeyim. 
Yani, hiç kimseye bu konuyu konuşma hakkı vermeyiz, önce biz konuşuruz, doğru varsa orta
ya çıkartırız, yanlış varsa ortaya çıkartırız, ondan sonra da kanunlar ne gerektiriyorsa o yapılır 
düşüncesindeyim. 

Bu vesileyle, ben, Doğru Yol Partili ve SHP'Ii milletvekili arkadaşlarımdan özellikle rica 
ediyorum; bundan sonra Hükümetin buraya gelmesini, Bakanlar Kurulu üyelerinin buraya gel
mesini sağlayınız. Siz bunu sağlarsanız, zannediyorum ki, bundan sonra Parlamentomuz daha 
da güzel olur düşüncesindeyim. 

Sonra, anlayamadığım bir olay var; Sosyaldemokrat Halkçı Partili arkadaşlarım bu Mec
lis araştırmasının açılmasından neden korkuyorlar? 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Korkmuyoruz... 
MEHMET SEViGEN (Devamla) — Ben şunu söylemek istiyorum... 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Anayasaya aykırı... 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) — Anayasaya aykırı değil. Siz yanlış okudunuz; ama 

Anayasanın ilgili o maddesini ben buradan okuyacağım. Zannediyorum hayalî ihracat konu
suyla ilgili olarak da dava açıldı ve dava halen de devam ediyor. Yani, ben bunu anlatmaya 
çalışıyorum; korkacak hiçbir şeyimiz yok, neden korkacağız ki t.. 

Diğer İSKİ ve İLKSAN olaylarını da sakladınız, başkaları konuştu; ama şimdi biz burada 
tartışacağız, burada konuşacağız. Çünkü, sizin Genel Başkanınız partiniz için, "pırıl pırıl bir 
parti" dedi... Altından başka bir şey mi çıkacak?!. Çıkmaz; ama, altından İSKİ, ASKİ çıka
caksa da, bilelim; çıkmayacaksa, lütfen konuşalım, oradaki insanları da aklayalım. Oradaki 
Büyükşehir Belediye Başkanı haklıysa, onu da aklayalım, oradaki insanları da aklayalım bu
rada. Kaçmanın ve korkunun ecele faydası yok; bunu böyle bilelim. 

Yani, konuşmak için değil, sizin için de söylemiyorum; ama bir sosyaldemokrat olarak, 
bir milletvekili olarak üzülerek söylüyorum, o insanların suçlarını gizlemeye hakkınız yok si
zin; o hakkı siz kendinizde bulamazsınız. 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Konu yargıda zaten. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)— Olabilir; ama bakın... (CHP sıralarından alkışlar) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Devam et Mehmet, yarası olan gocunur. 
MEHMET SEVtGEN (Devamla) — Tabiî ki, bu işin siyasî boyutları var; bu işin siyasî 

boyutlarının olması da çok doğal. Bir siyasî partinin emrindeki bir genel müdür eğer yolsuz
luk yapıyorsa, bir genel müdür eğer rüşvet alıyorsa, bu ispatlanıyorsa, bana göre, o siyasî par
tinin oradaki belediye başkanının yerinde oturması mümkün değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz, hep konuştunuz ve Sayın Ercan Karakaş örnek göster
di, Almanya'da haksız yere bir olay oldu ve Alman İçişleri Bakanı istifa etti; Eminönü'nde bizim 
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belediye başkanımız -SHP'den bize geçen bir arlcadaşımız- hakkında bir yolsuzluk söylentisi 
çıktı ve o arkadaşımız, "ben İçendi rızamla çekiliyorum, soruşturma yapılsın, partiyi özgür 
bırakayım, partiyi katmayayım; eğer ben suçluysam şahsım olarak suçlu olayım" dedi. Çün
kü, bu tip politikalarda bu manevraları yapmazsak, ne Doğru Yol Partililer ne Anavatan Parti
liler ve ne de diğer partililer burada oturabilir. 

MUKADDER BAŞEÖMEZ (tstanbul) — Oturuyoruz canım, oturuyoruz. 
MEHMET SEVÎGEN (Devamla) — Biz de oturamayız. Tabiî içimizden birisini eğer biz 

oklayamazsak, siyasî partilere mal edersek, biz de oturamayız. 
Bu yüzden özellikle rica ediyorum, her şeyi açıklıkla burada konuşalım, burada tartışalım 

ve burada, haldi mı haksız mı yargısına varalım. Bana göre, en büyük kurul burasıdır. Ben 
böyle düşünüyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, tabiî, Türkiye'de yolsuzluklar engelenemiyor. Yani, bakıyorsunuz, 
her gün yolsuzluklar, yolsuzluklar ve yolsuzlukları araştırmalar... 

îgianhul, çok kadersiz bir şehir... Üç dört gün evvel kurtuluşunu kutladık. Bir gazeteci 
yasmış, "birinden kurtuluyor birine giriyor". 

Doğru söylüyor. İstanbul'u kurtarmak, tSKt olayıyla pek mümkün olmuyor. İstanbul'da 
görev yapacak insanların İstanbul'u sevmeleri ve biraz da siyasî terbiye görmeleri gerektiğine 
inanıyorum, ömi, bu görev bize halk tarafından veriliyor, halk tarafından alınıyor. Bana göre, 
İstanbul'da, politik olarak görev yapan belediye başkanları, milletvekilleri, bir emanetin tem
silcisi olarak görev yapıyorlar; günü geldiği zaman, temiz olarak aldıkları gibi pırıl pırıl olarak 
başkalarına devretmek için görev yapıyorlar düşüncesindeyim. Açarsak, çok şey var; deniz oto
büslerinden, çöplerden, ihalelerden, benzin istasyonlarında, İSKİ'den, ASKİ'den çok çok şey
ler vnr. Bunu bacın uzun uzun yazdı. Hepiniz, bu konuların hepsini biliyorsunuz. 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — ASKt'de mi var? 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — ASKt'de mi var? 
MEHMET SEVtGEN (Devamla) — Bu konuların hepsini biliyorsunuz. Ben bu konula

rın üzerine fazla gitmek istemiyorum. 
Sevgili arkadaşlarım, şuna dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum : Türkiye'de bazı çev

reler, siyasîlere, seçilmiş insanlara daha aamasız olarak bakıyorlar. Yani, İLKSAN olayında 
birileri devreye giriyor ve olay engellenmeye çalışılıyor. 

Burada, basındaki arkadaşlarıma da biraz sitem edeceğim. Seçilmiş insanlarla ilgili bir 
konu buldukları zaman sürekli saldırıyorlar, sürekli arıyorlar, didik didik karıştırıyorlar; ama, 
büyük bürokrat olduğu zaman susuyorlar. İstanbul Valisiyle ilgili olaylar, Sayın Cumhurbaş
kanının çıkıp "ben bu işi yaptım, el koydum" demesiyle iki günde hemen ortadan kayboldur 
Niye kayboldu? Niye birileri gelip bu araştırmaları engelliyor düşüncesi içerisindeyim? 

Sevgili arkadaşlarım, eğer gücünüz varsa, yani birilerinden dolayı güçlüyseniz, ne kadar 
araştırma yaparsanız yapın, birileri geliyor ve bir yerde engelliyor. Biz buraya niye geldik? Biz 
burada niye varız? Muhalefetteki arkadaşlarım, İktidardaki arkadaşlarım, yıllardır "bazı şey
lerin hesaplarını soracağız" diyerek geldi. Belediye başkanları hakkında, milletvekilleri hak
kında filmler yapılıyor. Doğruyu, dürüst insanı koruyacak mekanizmanın olmaması beni çok 
üzüyor. Bu yüzden, bürokratların üzerine gidildiği zaman bir el geliyor, engelliyor, kesiyor. Bı
rakın, bari o bürokratlar incelensin; bırakın, bari orada yolsuzluk yapan insanlar meydana çıksın 
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ve o yetimin hakkım kim yiyorsa, onun hesabını biz soramıyorsak başkaları sorsun; ama, yeter 
ki bırakın, tutmayın, seçilmiş insanlar tutmasın. (CHP sıralarından alkışlar) En büyük arzu
muz, düşüncemiz bu. Bu yüzden ben bu konuda, Meclis araştırması açılmasıyla ilgili olarak 
SHP'lilerin bizden daha candan davranacağına inanıyorum; çünkü, parti adına korkacak bir 
şey olmadığına inanıyorum. Eğer varsa, onları tutarsınız, suçu neyse cezalandırırsınız, atarsı-

^nız kenara. Ama, bunu burada çıkaralım; buradaki arkadaşlarım gitsinler, araştırma yapsın
lar, incelesinler ve meydana çıkaralım, yoksa hep şaibe altında kalacağız, hep birileri bir başka 
zaman söyleyecektir. Bu yüzden, bu konuya olumlu oy vermenizi ve araştırmanın açılmasını 
sağlamanızı rica ediyorum. " 

Yolsuzluk konusu açılmışken, özür dileyerek şunu da söylemek istiyorum : Sayın Anava
tan Partisi Genel Başkanım beni bağışlasınlar, çok özür diliyorum, çok sevdiğim, çok takdir 
ettiğim, saygı duyduğum bir insan; "elimde dosyalar var" diyor; Sayın Genel Başkanım, dos
yalar açıklanmıyor!.. (ANAP sıralarından "günü gelince açıklanacak" sesleri) 

Günü gelince tabiî açıklanacak; ama, dosyalar açıklanmadığı zaman, şaibeler oluyor; dos
yalarda adı geçen insanlar göreve devam ediyorlar. Ne oluyor? Olaylar devam ediyor... Olayla
rın önüne geçmeniz mümkün olmuyor. 

Şu aklıma geliyor; Komisyonlarda dosyaları incelememiz yavaş gidiyor da, acaba Anava
tan Partisinin elindeki dosyalar bunlara eşdeğer mi tutuluyor? Arkadaşlarım vasıtasıyla bana 
gelen sorularda "hesap sorulacak dosyalar vardı; bu İktidar döneminde niye hesap sorulmu
yor?" deniyor; ama hesap sorulmuyor!.. E, bunlar da, bana göre, İSKİ kadar tehlikeli boyut
larda. Gerçekten o bakanlar suçluysa, kamuoyuna açıklarsanız, hiç olmazsa bir an önce on
lardan kurtulmanın yollarını ararız ve biz de görevimizi yaptığımıza inanırız. Ben bu düşün
cedeyim. 

Benim bütün temennim, bir an önce, Türkiye'de yolsuzluk yapan insanların yakasına ya
pışmak; ama bizim gücümüz yetmezse, biz yapışamazsak, sizlerin yapışmasıdır. 

Parlamentodan daha büyük güç olduğuna inanmıyorum. El ele verirsek, hangi siyasî par
ti içinde olursa olsun, isterse bizim partinin içinde olsun, o yolsuzluk yapan insanı tutarız, Par
lamentodan atarız; yeter ki, biz, birlik, beraberlik içinde olalım, geçmişimizde verdiğimiz söz
leri tutalım. 

Tabiî, düzeni değiştirmek çok önemli. Düzen değişmediği müddetçe, kanunlar değişmedi
ği müddetçe, o çarkın içerisinde insanlar çok ezilecek, yok olacaklar. Mühim olan bu düzeni 
değiştirmek. Bu yüzden, bu düzenin değiştirilmesi için de, Parlamentonun bir an önce beraber 
olmasını sağlamak zorundayız. 

Bu Meclis araştırmasının açılmasını diliyorum. 
İSKİ olayını çok iyi bildiğiniz için, neler gitti, neler-geldi, kimler aldı, kimler verdi, her 

şeyi, insanların ta yatak odalarına kadar giren basın sayesinde öğrendiğimiz için, bu konudaki 
ve diğer yolsuzluklar konusundaki detaylara girmeyeceğim. 

Benim düşüncem, benim arzum, bir an önce bu araştırmanın açılması, suçlular varsa bir 
an önce cezalandırılması ve hakkın, adaletin yerini bulmasıdır. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 
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Doğru Yol Partisi Grubundan talep yok. 
Muhterem milletvekilleri, gruplar ve önerge sahipleri adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bu şekilde, Meclis araştırması önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi önergeleri oylarınıza sunacağım: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. (ANAP, RP ve CHP sıraların
dan alkışlar) 

Meclis araştırması yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olmasını oy
larınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçeceğim; ama, bu birle
şiminaçılış anından itibaren muhtelif defalar sormamıza rağmen, Hükümetin, bugün, Meclis
te temsil edilmediğini hep beraber tespit ettik. 

Şimdi Hükümet sıralarına bakıyorum, hiçbir bakan arkadaş, şu anda sözlü sorulara ce
vap vermek üzere burada hazır değiller. 

Bu bakımdan, sözlü sorulara geçmenin bir pratik faydası olduğunu düşünmüyorum. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) — Nöbetçi Bakanlar var. 
BAŞKAN — Kimse yok efendim, ben görmüyorum kimseyi. 
Efendim, bakanın nöbetçisi olmaz. Sayın milletvekilleri, sayın hükümet üyesi gelir, bu sı

ralara oturur, eğer bir görevi varsa, o görevini ifa eder. 

CEM KOZLU (istanbul) — Nöbetçi eczane gibi çalışıyorlar, Sayın Başkan. 
BAŞKAN Gündemin, "Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair 

öngörüşmeler" kısmına geçtiğim anda da aynı durumla karşılaşacağımızı tekrar tekrar ifade 
etmeye gerek görmüyorum. 

Bu nedenlerle, Star-1 Televizyonu konusundaki Meclis araştırması komisyonunun raporu
nu görüşmek, komisyonlara üye seçimini yapmak, sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini 
görüşmek için, 13 Ekim 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin 'in, Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut Fonu nezdiri-

deki Geliştirme ve Destekleme Fonundan 1992-1993 yıllarında belediyelere yapılan yardım mik
tarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1564) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekli işlem
lerin yapılmasını dilerim. 

Adnan Keskin 
Denizli 

1. Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut Fonu nezdindeki Geliştirme ve Destekleme Fonun
dan 1992, 1993 yıllarında belediyelere ne miktar yardım yapılmıştır? 

2. Yardım yapılmış ise, yardım alan belediyelerin isimleri ve her birinin aldığı yardım mik
tarı nedir? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 11.10.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00494 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 16.7.1993 tarihli ve A.01.0.GNS.O;10.00.02-
7/1564-5253/23753 sayılı yazısı. . 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen; Geliştirme ve Destekleme Fonundan 1992-1993 yıllarında beledi
yelere yapılan yardımla ilgili 7/1564 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda 
sunulmaktadır. 

Toplu Konut idaresi Başkanlığı nezdindeki Geliştirme ve Destekleme Fonundan 1992 ve 
1993 yıllarında belediyelerimize 1 991 263 848 174 TL. tahsis yapılmış olup, bu tahsisin 
652 916 816 094 TL.'lik kısmı fiilen ödenmiş bulunmaktadır. 

Halen ödemeler altyapı veya kamulaştırma işlemlerinin gerçekleşme durumuna göre ya
pılmış bulunan hakedişlere göre yapılmaktadır. 

2. Fon mevzuatı ve Yüksek Planlama Kurulu kararları çerçevesinde Belediyelerimize ya-« 
pılan tahsisler ile hakediş bazında 30.7.1993 tarihi itibariyle ödeme gerçekleştirmelerinin bele
diye bazındaki dökümü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili, "Geliştirme ve Destekleme Fonundan Belediyelere Yapılan 1bh-
sis ve ödemeler" dosyasındadır. 
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2. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, yurt dışına çıkışlarda alman Konut Fonu uy
gulamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/1738) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulann, Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
sağlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Bahattin Yücel 
İstanbul 

Yurt dışına çıkan vatandaşlarımızdan alınmakta olan Konut Fonunun tahsili sırasında, 
bazı sınır kapılarımızda yolsuzluk yapıldığına ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansıtılmaktadır. 

1. Konut Fonu tahsili uygulamasının başlangıcından bu yana, yıllık ABD Dolan cinain
den sağladığı gelir ne kadardır? 

2. Konut Fonundan kimler muaf tutulmaktadır? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.10.1993 

Sayı : B.02.0.013/2.02.270 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: 4.10.1993 gün ve Gen. Sek. Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/173 8-5597/25069 
sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel tarafından verilen ve yazılı olarak cevaplandınlması 
istenilen sorulara ilişkin cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Erman Şahin 
Devlet Bakanı • > 

İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in yazılı soru önergesi cevaplan 

Soru 1. Konut Fonu tahsili uygulamasının başlangıcından bu yana, yıllık ABD Dolan 
cinsinden sağladığı gelir ne kadardır? 

Cevap 1. 1984 yılı ite Eylül 1993 arasında yurt dışına çıkışlardan tahsil edilen Toplu Ko
nut Fonu tutarları milyon dolar bazında aşağıda verilmiştir. 

Yıllar TKF Tahsilatı (Milyon $) 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

16,6 
26,9 
29,9 
33,2, 
35,0 
45,1 
50,1 
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Yıllar TKF Tahsilatı (Milyon $) 

1991 ^ 49,8 
1992 40,5 
Eylül 1993 (*)' 37,2 

Toplam 363,8 

(*) 1984-1992 arasındaki yıllık tahsilatlar Başbakanlık DPTMüsteşarlığınca hesaplanan 
yıllık ortalama dolar kurları Üzerinden; Eylül 1993'e kadar gerçekleşen talısilatlar ise Haziran 
1993 kuru üzerinden dolara çevrilmiştir. 

Soru 2. Konut Fonundan kimler muaf tutulmaktadır? 
Cevap 2. 28.3.1984 tarih ve 84/7860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu kararda yapılan 

değişikliklere göre yurt dışına çıkışlarda alınan Toplu Konut Fonundan muaf olanların listesi 
aşağıda verilmiştir; 

1. Tam teşekküllü sağlık kurullarından alınacak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
onaylı raporlara istinaden yurt dışında tedavi görecekler, 

2. Sınır boyunda yaşayıp idarî mektupla yurt dışına çıkanlar, 
3. Hacca ilk kez ve Diyanet tşleri Başkanlığı kanalıyla gidenler, 
4. Yurt dışına ticarî amaçla sefer yapan her türlü taşıtın 3 kişiye kadar olan personeli, 
5. Türkiye'de yerleşik olsun veya olmasın tüm yabancılar, 
6. Yurt dışında sürekli görevli kamu personeli, bunların eş ve çocukları ile bakmakla yü

kümlü oldukları anne ve babaları, 
7. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, resmî burslu öğrencilerin ödeyeceği Toplu Ko

nut Fonunu ilgili kurumlar karşılar, 
8. Yurt dışındaki spor müsabakalarını izlemek üzere yurt dışına çıkanlar, (Başbakanlık

ça yayınlanacak tebliğ doğrultusunda), 
9. Yurt dışında bir işverene bağlı olarak çalışanlar ile eş ve çocukları, 
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine seyahat edenler, 
11. Çift pasaportlu kişilerden yabancı ülke pasaportu ile çıkış yapanlar. 
Yukarıda sayılanların dışında; 
1. Sınır ticareti yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili valilerce verilecek "sınır ticare

ti ile iştigal eder" belgeli kişilerin sınır komşusu ülkelere seyahatlerinde 25 ABD Doları alınır, 
2. Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbe

kistan'a seyahat edenler 25 ABD Doları öder. 

3. _ Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze orman köylerinin kadastrosuna ilişkin 
sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/1860) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Soru : Gebze orman köylerinin kadastrosu ne safhadadır? 
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T.C. 
Orman Bakanlığı 12.10.1993 

Orman Genel Müdürlüğü 
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 

Sayı : Kdm.2.-41.01-34/001557 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 4.10.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1860-5800/26936 sayılı 
yazınız. 

ilgi yazınızla Bakanlığıma intikal ettirilen Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın soru 
önergesinde; "Gebze ilçesine bağlı orman köylerinin kadastrosunun hangi safhada olduğunun 
yazılı olarak cevaplandırılması" istenilmektedir. * 

Kocaeli îli Gebze İlçesine bağlı 27 adet belde ve köy mevcuttur. Bu belde ve köylerden : 

1. Şekerpınar ve Güzeltepe köyleri ile Darıca beldesi dışında kalan Gebze merkez, Çer-
keşli, Dilovası, Eskihisar, Muallim, Pelitli, Tavşanlı, Tavşancıl, Kirazlıyalı, Akören, (Mollafe-
neri) Balçık, "Cumaköy, Demirciler, Denizli, Duraklı, Hatipler, Kadılı, Kargalı, Köseler, Mu-
darlı, Ovacık, Tepecik, Tepemanayır ve Yağcılar belde ve köylerinin tamamında 1943-1948 yıl
larında 3116 sayılı Kanuna göre orman tahdidi yapılmış, ilan edilmiş ve kesinleşmiştir. 

2. Ayrıca, orman tahdidi yapılmış olan bu yerlerden Gebze Merkez beldesi ile Eskihisar 
ve Köseler köylerinde 1976-1978 yıllarında 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik hü
kümlerine göre eski tahdidin aplikasyonu ve 2 nci madde uygulamaları yapılmış, ilan edilerek 
sonuçlandırılmıştır. 

3. 1986-1992 yıllarında da 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik hükümlerine 
göre daha önce tahdidi yapılmamış durumdaki Şekerpınar köyü ile Darıca beldesinde orman 
kadastro ve2/B madde uygulaması, Çerkeşli, Eskihisar, Muallim, Tavşanlı, Tavşancıl Kirazlı
yalı köylerinde eski tahdidin aplikasyonu ve 2/B madde uygulaması yapılmış bu çalışmalar da 
ilah edilerek sonuçlandırılmıştır. 

4. Gebze Merkez beldesi ile, Cuma, Ovacık, Akören, (Mollafeneri) Mudarlı ve Kadılı 
köyleri de 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik hükümlerine göre aplikasyon ve 
2/B madde uygulaması yapılmak üzere 1993 yılı iş programına alınmış bulunmaktadır. 

Bu çalışmalar bir plan ve program dahilinde yurt çapında sürdürülmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
14 ÜNCÜ BİRLEŞİM 12 . 10 . 1993 .SALI Saat : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 . 

• . • ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

l1., — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11' Arkadaşının, Ülkemizde Star -1 
Adı Altında Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magic-Box International Şirketi ile İlgili 
İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Araştırması Komisyonu Raporu <|10/11) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 30.9.1993) 

SEÇİM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

nfr~«—»«g3fr.Q^CB»«n .•-.««• 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER • ' 

l'< — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlakî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

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

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak, amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16) 

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

5. —- Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma1 

hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

Ö. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/19) , 

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) N 

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

9. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) ! 
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10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

11, —• Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

12.-— Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

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

14, — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıriç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

, 15. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasını 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/27) 

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

17. —• 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) 

18. —• Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

19. —• Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması, gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 
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20. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) -

21. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ye gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

22. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

24. —- Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103'üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

25. —' Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş §endiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir "genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)' 

26. —• İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin inergesi (10/37) 

28. — Malatya Milletvekili Öğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/40) 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile-
' rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes-
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pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

31', — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt İışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

32. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

- 34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) . 

35. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit 
etmefk amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

36. —• Sakajrya Milieiüvelkliilli Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sianıayıilaşme 
politikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

37. —• Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyat
larındaki faniş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde 
alkol tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenme
si için alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin 
İli Savur İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum 
vatandaşların öldürüldüğü iddialar.ini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına'ilişkin 
önergesi (10/57) 

4Q. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ye 18 arkadaşının, ilâç 
imalâtı ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
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ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/58) 

41'. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyar,mca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) . 

42.'— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul 
Ataköy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve par
lamenterlere düşük faiz .ye bedelle satıldığı iddialarını-açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

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

44 <— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Ana
dolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyar,ınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

45. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Ma
yıs 1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşibne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

46. — Kocaeli , Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırmas,ı açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

47. — Denizli Milletvekili 'Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili 
Lojmanlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 -inci, içtüzü
ğün 1Ö2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/67) 

48. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin ta
raflı ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarım araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/68) " 

49. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve 
sanatkârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 
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50. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda 
ve özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

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

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

53. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini 
canlandırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

55. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 Arkadaşının, Kayseri Ka
palı Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti 
ve çözüm yollarının bulunmadı amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, or
manlarımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırmacı açılmasına ilişkin öenrgesi (10/79) 

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

58. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkis
tan'daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 
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60.j — Erzurum Milletvekili Oktay öztürfc ve 10 arkadaşının, 1980-1983 dönemin-
delld işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişiklin önergesi (10/85) 

61. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) ' ' , 

62. — ıKahramanmaraş Milletvekili! Hasan Dikici va 28 arkadaşının, yurt dışında 
bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimİBİn problemlerinin tespiti ile bu problem
lerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inöi, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecelis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi ı(10/88) t 

63. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/91) 

64. —- 'Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugos
lavya'da gördükten sonra THY:'da~görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen 
iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

65. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, izmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

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

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

68,> — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruf lu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik. politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 
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69. — (Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dı
şındaki işçilerin katkilarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
işin alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

70. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli 'bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal
tılması için alınacak tedbirlerîe uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün' 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis-araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/98) 

71. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk .ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

72. — İzmir Milletvekili Me'hmet Özkan ve 20 arkadaşının, izmir İli'nin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis arattırması açılmasına ilişkin önergesi 1(10/100) 

73. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet-
vekillerinıi töhmet altında 'bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

74. — İstanbul 'Milletvekili Me'hmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekim
başı Çöplüğünddki patlamanın nedenlerinin saptanması ve 'sorumluların ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

75. — Cırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 'bir genel 
görüşme açılmasına* ilişkin önergesi (8/28) 

76̂  — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve İC arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen biı* radyoya ilişklin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

77. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü 
Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü 
iddiasını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 
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78. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, 'bölücülük ve te
rör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rında 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

79. — Trabzon Milletvekili'Eyüp,Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü iıle sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddelbri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

80. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 ta
rihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve 'yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasın ilişkin önergesi (10/105) 

81. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve 'bu'olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis, 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli-
tikalaan belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

84ri — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
Karayolunda meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

85. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

86. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

87. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemeli ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü-
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züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

88. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye 
Başbağlar köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ye 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

89̂  — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'te 
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili gerçeklerin 
saptırıldığı iddialarını ortaya çıkarmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/120) 

90. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
karayolunda meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili 
ihmal iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

91. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasa-
anın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

92. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 21 arkadaşının, İstanbul belediye
leri ile ilgili yolsuzluk, partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarını açıklığa kavuş
turmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

93. — Erzincan Milleivekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarıl
ması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

94. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Ağrı'nın. Di
yadin İlçesinde. meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üricü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/125) 

95. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri "uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

96. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 
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_ 97Ü — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 .:nci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

98. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya. 
biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/129) 

99. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 

100. — Konya Millatvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

101. — 'istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, .İSKİ yolsuz
luğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün boyut ve para
sal ilişkilerin açıldığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/132) ' ' 

102i— Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarımca tyr Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/133) 

103. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çukur
ca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyanınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

104. — Van 'Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. CIO/135) 

105. -—istanbul Milletvekili Safori Öztürk ve 16 arkadaşının, istanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir 'kumlusu olan IGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ,ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerges'i (10/136) 
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1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

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

*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

*4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 'Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkohusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

*5.. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yalçınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

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

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

*8. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı.olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) . 

9. —• 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) 

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

*M. — Kahramanmaraş Milletvekili" Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne. zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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12. —'Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) 

*13. —' Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

*1'4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu,.iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

*1'5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) -

*16, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mil
letimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/366) 

*17, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/367) . . 

*18. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önerges (6/368) 

*19. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz ka
zalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önerges (6/374) >. ' 

*20. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü önergesi (6/376) . 

*21.ı — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan «Yüz
süzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

*22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

23ij — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

*24. — vŞırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) 
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25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman 
tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine iliş
kin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) • . • ' 

26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. 
'nin özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Tcaret Bakanından sözlü soru 
önerges (6/530) (1) 

*27. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapı
landırılmasına ve Stratejk Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/415) . 

28, — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Amasyalı markası ile üretilen bo
zuk fırın ve ocakların G1MA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/417) 

*29. — Ordu Milletvekili Sadi Pchlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, .personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

31. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatrmş'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*32. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*33. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

*34. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

35. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet 
Teşkilatının personel ve araç - gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/424) 

36. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçı
rılan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

37. — İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tari
hinde düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/443) 
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38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A. Ş.'ye bazı ban
kalar tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/444) 

39̂  — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine bask,t yapıldığı iddialarına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

40. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutuk
lanan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

41. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkincr'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

42. — İstanbul Milletvekili Gürhan' Çelebican'ın, îlhami Sosyal'ın ölümüne, 
hastanelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

43. —: İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan «Hayali İh
racat Komisyonu, Sağlar'ı gündemine aldı» başlıklı habere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/449) 

*44, — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel 
müdürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/544) (1) 

*45. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında 
esas alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

46. — İstanbul Milletvekili Algan Haçaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

47. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seç
tiği iddiasına ve Michael Jackson'ım Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin veril
memesinin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

48^ — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Mü
dürü Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürüt
meyi durdurma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/452) 
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49. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliya
tına Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/454) 

50. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

51. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

52. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

53 .— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın ilinde bazı eski eserlerin 
kültürümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

*54. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

55;; — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

• 56. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun de
pozito uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/462) 

*57. —• Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

58, — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım 
işlerinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/465) 

59i — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

60. —• Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

*61. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son on yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

62. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un^ canlı hayvan ihracına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

*63. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına iliş
kin Tarım vo Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 
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*64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

65. -— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP 
Aydın eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/477) 

*66.— Kocaeli Milletvekili 'Bülent Atasayan'ın, Adana Belediye Sinyalizasyon 
Müdürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

67. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları 
ihalelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/480) 

6BH — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ay
çiçeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/483) 

*69.; —'• Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

70. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/485) 

*71. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada önce-, 
likli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/487) • 

72. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde 
resmî 'hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

*73, _ Tra!bzon Milletvekili Kemalettiın Göıktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türle Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

74i, _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nÜn İstan'bui balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişildin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

75, — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nm, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan bakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin -Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

76, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekm'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların reseri emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çı
kan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

77, —• Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, i6 Ekim Î992'de Abdi İpekçi Spor 
Salonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalış 
ma ve Sosyal Güvenlik'Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) ' 

— 18 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

*78.; — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaraı'm, bir gazetede yer alan «Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk» 'başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

79. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişlerİ Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/494) . 

80. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gaze
tede yayınlanan Para (Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin D'evlet Bakanın
dan sözlü sora önergesi (6/496) 

8Î, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan.«Neriman Ha
nımın Ruhu DĞrriireri izliyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497) 

82. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlıllç Ocağına ilişkin Sağlılk Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/49:8) 

83. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşıitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/499) 

84. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/500) 

85. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sa<rıyer-Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat İhtiyacına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

86.. —' Kahramanmaraş Milletvekili Alhmet Dölfcülmez'in, Ankara Gümrükler 'Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm ne
denine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 'önergesi (6/502) 

87.ı — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından s'özlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

*88. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

*89. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, «'Barış Suyu Projesine» ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

*90. — (Bayburt Milletvekili Ba'hattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan «İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı» ve «İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu»na dlişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 
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91. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

92. — [İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği! iddiasına ilişkin Kültür Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

*93'. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/581) (1) ' • • 

94. — Bayburt 'Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/508) 

*95. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan 
İsparta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/509) 

96. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir 'beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) \ 

98. — istaribul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, T.M.O. Işikkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına .ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) -

99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi 
İpekçi iSpor Salonunda yapılan imtihanla ilgili 'bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

100. — listaribüi Milletvekili Halit Dumanlkaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddliasına ilişlkin. Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) . 

101. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, yerel seçimlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı seçim,bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma''Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

103.) — İstadbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, «Çekiç Güç» olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) ' 

104. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, buğday ürününün ithalat ve 
ihracatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/518)-
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105. —-'istanbul. Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/519) * 

106.— istanbul Mületvekili Halit Dumankaya'nın, izmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

107. — istanbul Milletvekili .Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK. Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

108. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddasına ilişkin Adalet. Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

109. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

.110. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/531) . 

İ l l i — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

112. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

' 113. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki 
sağlıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/586) (1) 

1İ14. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

115. —• Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, istanbul Millî Eğitim Müdürlü- , 
güne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/587) (1) 

116. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

•117. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

118. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

119i — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş 
uygulamasına ilişkin Turizm Bakanından soru önergesi (6/539) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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120. :— Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) 

121. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

122. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi 
kurulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/589) (1) 

123. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Mü
dürlüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/548) 

124. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları proje
sine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

125. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın - Karaca İlçesi Dandalaz 
sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

126. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) , ' 

127̂  — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın - Buharkent İlçesi Yenice-
saray Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/552) ' • • ' 

128. — Şırnak MilleLvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de" Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

130. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

13'1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldarnar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) • 

132. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

133. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 
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135,: — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde ve
rilen sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/560) 

137. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/715) (1) 

138. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

139. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

140..— İstanbul Milletvekili Fevzi işbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber 
Güneydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi (6/564) 

141. — İstanbul'Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

142. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ< 
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

143s — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

144. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın-, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/570) • • . / ' 

145. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alırru ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

146. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

147. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel 
malî protokole ilişkin Sağhk Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) . 

148. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/719) (1) v 

149. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/574) 
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150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

151,. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak si
yaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

152. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca da
vet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) ," ' -

153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/576) 

154. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

155. .-r- istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba< 
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

157.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/584) 

158. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

159,; — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

160.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın']n, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

162. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

163. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama-harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

164. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 
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165. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) 

166. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

167.; — Bolu Milletvekili Abbas İnceyan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

168. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan 
kadrolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

169. —Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden 
öğretmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

170. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin baz,ı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

171.— Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

172. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

173. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık- -
ların ilçe teşkilâtının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

174. — Artvin Mffietvdkili Süleyman HaUinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

175. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikası
nın ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/597) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

177. — Djiyâr'bakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp liçesi, 
Ağıliı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçrMarı ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 
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178. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorfoorduna ilişkin Devlet Balkanından sözlü som önergesi (6/599) 

179. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye îiliş'Idin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözllü soru önergesi (6/600) 

181. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak: yerine partili İkicilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü,soru önergesi (6/601) • 

182. — İstaribul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

183,; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesline illişlkin Maliye ve Gümriük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

184. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarik'aya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Baş'balkandB.eı sözlü soru önergesi (6/604) 

185. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

186. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, IDPT've HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/781) (1) 

187. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

188. — İstaribul Milletvekili Bülent Akarcali'nın, belediyelerin doğaAgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

189. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Atatürk Üniversitesinde bundan ön
deki rektör döneminde 'hukuka aykırı işlemlerde bulunan IdLş ilerin hâlâ görevlerinde tu
tuldukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

• 190. — Karaman Mıilletvelkili Zeki. Ünal'ın, imam Hatip Liseleri ve bu liselerden 
mezun olaılara ilişkin Başbakandan sözllü soru önergesi (6/791) (1) 

191.• — İstaribul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnalk olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddlî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi 1(6/607) 
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193. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler 'birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

194. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, istanbul Üniversitesi Kardiyoloji 
Enstitüsü öğreliim üyelerinden biri (hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) (1) 

195. — Konya Milletvekili* Mustafa Ünaldı'nın, Cerrahpaşa Hastanesi Göz Kliniği
ne alınmak istenen !bir cihazın rektör tarafından engellendiği' iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi'(6/794) (1) 

196. — İstanbul Milletvekili Hal i t Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümeıiit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/795) (1) . 

197. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet 'bankalarından verilen 
kredilere ilişıkiri Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) . 

198. — İstanbul Milletvekilli Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında hasında yapılan suçlamalara ilişkin İçişierii Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/797) (1) 

199. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, i. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet 'Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

200. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edil
diği iddüalarına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi ('6/611) 

201. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak ola
rak kesici takım uçları getirildiği İddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/800) (1) 

202. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki: yolsuzluk iddia
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesü (6/801) (1) 

203. — İstaribul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim 'ilanı yapılmayan iha-
lere ilişjldn Bayındırlık ve İsikân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

204. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'dn, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

205. — İstaribul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından 'bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına iliişlkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

206. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem-Tuzla arasın
daki E5-Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 
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207Ü — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın,3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) ' 

208. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur tarafından yapılan çay satış
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1) 

209. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca 
satın alman makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

210. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 

211. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

212. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

213. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

214. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son 
verilen bir grup işçiye ilişkin Sanayi've Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

215.. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun', yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

216. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve. 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

217. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) (1) 

218. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakarandan sözlü soru önergesi 
(6/623) 

219. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

220. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

221. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

222. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ye di- ~ 
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
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223i — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/815) (1) 

224. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara'dan 
Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

225. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

226. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629) 

227. —• Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddias,ına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) . 

228. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı Evi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

230. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

231.; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634)) 

232. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

233. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

234. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

235. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/63S) 

236. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına 'ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) 

237. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

— 29 — 



s 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

238. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü-
^kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

239â — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

240. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf-Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

241. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

242. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

243. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) -

244. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

245. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

246. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı' 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

247j — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

248. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

249. — Giresun Milletvekili Râsim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

250. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

251. -r- Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

252. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için 
Çay - Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/653) 

' 253. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 
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254. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün ban
kalara ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/655) 

255.: —• Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azal
tan yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/656) 

256. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

257. — istanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

258. — İstanbul Milletvekili Elaatin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
•ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) 

259. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

260. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Baka
nından ,,sözlü soru önergesi (6/660) 

261 i — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

262. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

263. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

264. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

265. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 

266. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

267. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf- Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 
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268. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) -

269. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

270. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/669) r 

271. — 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) s 

272. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) ,' 

273. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

274.— Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

275. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/673) 

276. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

277. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) ' '. 

278. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

279. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) 

280t — Konya Milletvüldli Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine il'iş'kin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

281. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan dmr.»m-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

282. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'm 'bir yakınına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/679) 

— 32 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

283. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yahni hakkında 
soruşturma 'başlatılıp başlatılmadığına iliş'kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/681) 

284. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 'bir yatkınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru öneregesi ı(6/682) 

285. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'm, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli b'ir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergemi (6/836) (1) 

286. — İstanbul Milletvekilli Ziyaeddln Selçuk Ma*:uflu'nun, «görev verme sözleş
mesi» .imzalayan 'bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi '(6/684) • 

2S7. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

288. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/686) 

289. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/687) 

290. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis-Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

291. — İstanbul Mlilletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

292. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi' (6/690) 

293. — İstanbul Milletvekilli Halit Dumankaya'nın, Kartal-Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

294. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

295. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar 'hakkındaki iddialara ilişkin'Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

296. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

297. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine üişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/695) ' 
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298. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 'bu
lunan iki (köşkün <bir doktora kiraya verÜldiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

299. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) ~ 

300. —- Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna iüşkin Mtliye ve Güm-
fü!k Balkanından sözlü soru önergesi (6/698) 

301. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplenme ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/699) 

302. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sunayı sitelerine ilişkin Başba-. 
kandan sözlü soru önergesi (6/700), 

303. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rimde üUken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

304. — Ordu iMili'etlvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

305. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

306. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

307. — İstan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişklin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

308. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'm, Belediye iktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

309. —-• Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

310. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamaların
da partizanlık yapıldığı iddiasına 'ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

311. — Artvin. Milletvekili Süleymm Hatıinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

312. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

313. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan iborcuna ilişikin Malliye ve Gümrük Bakanından sözlü,soru önergesi (6/711) 

314. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik-çalışmaların ne zam&a başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru Önergesi (6/713) 

315. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 
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316. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

317. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

318. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/739) 

319. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit Kö
mürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

320. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava: 

alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

321. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü'som önergesi (6/742) 

322. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

323. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

324. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

325. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) . 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

328. —T İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yard.ım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/751) 
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331. — Kayseri Milletvekili Şaban Baj'rak'ın, Kayseri İline bugüne kadar yapılan 
yatırım ve teşviklerden kimlerin ne ölçüde yararlandığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/845) (1) 

332. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

333. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

334. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) ' 

335. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru Önergesi (6/755) 

336. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin; Türkoğlu Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

337. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/757) ' • ' ,' • 

338. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına İlişkin Başbakandan,sözlü soru 
önergesi (6/758) 

339. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/75.9) 

340. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iline bağlı 
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) 

341. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sö;zlü soru önergesi (6/761) 

342. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iline bağ
lı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

343. —-Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve 
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/763) 

344. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

345. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret'Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 
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346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

347. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

348. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

349. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî 'bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmad,tğı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/769) 

350. -r- İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da 
ki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) 

351. .— İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede - Bolu arasındaki otoyola 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

352. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

353. — îstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce, meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

354. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

355. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

356. -T- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonununun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

357. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yı
lında esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınma
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

358. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

359. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

360. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 
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361. _— Ankara Milletvekili Ömer Ekincİ'nin, S.SJK.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

362. •— Ankara Milletvekili Ömer Ekincİ'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

363. —• Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un,-hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

364. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/784) 

365. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlulularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

366. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

367. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapümayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787); • . ' ' • , 

368. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

369. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VÎP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

370. — istanbul Milletvekilli Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun^ hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

371. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

372. :— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/806) 

373. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

,374.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü sorou önergesi (6/808) 

375. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğiu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

376. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 
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377. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ar
dıç Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 

• sözlü soru önergesi (6/827) 
378. — Karaman Milletvekili Zeki, Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü

mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

379. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

380. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) . 

381. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

382. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Baikanlığa bağlı ıil teşfoilaftlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

383. — Biledik Mille tveütili Mehmet Seven'in, emniyeıt personeli arasında zor • 
alım silahı konusunda ayrıcalık, yapıldığı iddiasına dlişk'in İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

384. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

385. — Manisa Milletvekili Faruk Şaydam'ın,- çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

386. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün ge
çici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

387. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 
ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sağ
lık personeline ilişkin Sağlık Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/856) 

388. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/857) 

389. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 
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390. — Manlisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manıısa-Saruhanlı'da ağır ekonomik 
koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

391. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Biledik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkim Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

392. '—• İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorunlara 
ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin/İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/861) 

393. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Diklici'min, Saiip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

394. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikiei'nin, Şanlıürfa'lı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/863) 

395. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Brtuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

396. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa ve 
iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü som .önergesi (6/865) 

397.. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Balkanının biir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

398s — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan al
dığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

399. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'un, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

400. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

401. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

402. —' İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som 
önergesi (6/871) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
mımda Değişildik Yapılmasına ilişiklin 436 Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazline ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname vs Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları 1(1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 591a 1 inoi Ek) (Da
ğıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — DeVleit Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve IBu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütjçe Komisyonu Raporu i(l/201i, 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 Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm. 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 Karar
name ile Adalet Ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16,10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname İle Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S, Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9, — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

X 10. — Avrupa Sinir Ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 
357). (Dağıtmatarihi: 15J.1993) 

11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt1 Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili Istemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi :. 
15.7.1993) 

X 12. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516), 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma ta
rihi : 18.5,1993) • 

13. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
23.10.1992) 

14. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

15. — OBazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 
221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992; 15.3.1993) 

16. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve' Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (İ/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

17. —Konya Ovası ye Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi : 12,2.1993) 

_ 42 — 



___ , 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

18. —Güneydoğu A.nadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu-Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 19. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

20. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

21. — Balıkesir Milletvekili Mehmet. Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı 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 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu .Raporu 
(2/324) (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 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma ta
rihi : 23*.9.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23,9.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya' Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/292) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 
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' X 29. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Be
şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 
28.9.1992) 

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. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32.: — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (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 Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) , 

34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis-

. yonları raporları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 
X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasın

da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/299) (S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

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

X 37. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında' 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 38. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/421) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 1.2,1993) 
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X 39. — Uluslararası Demliryokı Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/452) (S. Sayış,! : 248) (Dağıtma tarihi: 3.2.1993) 

X 4 0 . — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Pıotokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (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 komisyon
ları raporları (1 /423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve D.ışişleri komisyonları raporları (1 /464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma ta
rihi : 25.3.1993) " 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esas
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı Ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

X 46. — 1972 Konteynerlerle 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 
Kanun 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 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/453) 
(S. Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 
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49. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) . 

X 50. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) ' . 

51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan < ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. —- Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının" 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin. A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

54. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 55. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenefc ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S, Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16J1.1992) 

56. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

57. — Tarım Satış Kooperatfleri ye Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda. Değişiklik Yapılması 
Hakkında 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 Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde1 

sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 58. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 
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59;, — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarhi: 30.6.1992) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup'Başkam/ekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik' Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

61. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

62. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Say,ılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

63. — 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 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S.'Sayısı : 12) (Da
ğıtma tarihi : 17.1.1992) 

64. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

65. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) . " ' "• 

66. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) . 

67. — Tababet ve Şua batı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

68. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

69. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi : 25.5;i992) 

70. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

71. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

73. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

74. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

75. — Denizli Mittatvekîli Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S, Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Kayseri Milletvekili Osman • Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

80. -— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

82. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma tarihi : 5.10 1992) -

84. —- İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenrnesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

- 85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı. Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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86. — Taşınmaz Maİ Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi :„8.10.1992) 

. 87. —: Denizli Milleltvekiili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine DaJir Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 23.10.1992) 

88. — Yozgat Milletvekilli Mahimut Orhun'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu '(2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihli: 23.10.1992) 

89. — Adlî Tıp Kurumu KKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik. Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı.Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) İ(S. Sayısı: 184) ı(Dağııtoa tarihi: 2.11.1992) 

90. — Güllhane A.şkerî Tıp Akademisi Kanununun (Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılm'asına Dair Kanun Tasarıtsı ve Millî Savunma ve Millî Eğitüm Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1'9I92) 

91. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

92.— İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 TariMi ve. 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma itariıhi: 5.11.1992) . -

93. — Türkiye Emekli. Subaylar, Emekli Astsubaylar, .Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

94 _ Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekilli Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza'Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) '(Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95, _ izmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman 
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzel'bahçe Adıyla Bir Üçe Kurulması Hakkınfda 
Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve 'Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 
2/437,2/438) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 6.11,1992) 

96,— Elazığ Milletvekilli Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elek-
rik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S, Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: İOİİ 1.1992) 
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.97. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Blkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkınida Kanım 
Teıkilifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 'Raporu (2/429) (S. Sayissı: 209) (Dağıt
ma tarihi: 19.11.1592) 

99. _ 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimseli ye Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması (Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

. 2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Göndernıe Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma ıtarihi : 26.11.1992) 

100. — Balıkesir Milletvekili Melih Pahuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 noi Maddesinin İkinci Fıkrasına (Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) ı(Dağıtma tarihi: 7.12.1992) . 

101. — Eskişehir Milletvekili Mustafa (Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (pağıtrna tarihi: 7.12.1992) ; -

102. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul Milletvekili Orhan Ergüdertn, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin.Cin-
doruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türküye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 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 103. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılan Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu 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. Saıym : 217) (Dağıtma 
tarihi: 11.1.1993) 
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104. —'• ŞırnalkMilletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma .tarihi: 11.1.1993) 

105. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köylşleri 'komisyonları raporları (1/3*69) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 
11.1.1993) 

106. — 3146 Sayılı Kanunun (Bazı Ma'ddelerü ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 

. ve Sosyal İşler ve Pllıaın ve IBİültçe ıkoımisyonlları ırapodıarı (1/468) (S. Sayısı: 238) (Da
ğıtma tarihi: 26.1.1993) 

. 107. — Şırnafc Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
jCıırurnu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren-Kanun Tekifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

108. — Şırnalk Milletvekili Mahmut Alınaik'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 'Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) ((Dağıtma tarihî : 
26.1.1993) 

109. — Sımak Milletvekilli Mahmut Alınak'ın, 160O Sayılı Asikerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifli, ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

110. — Sımak 'Milletvekilli.Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini da Yürür
lükten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

111. _§ırnalk Milletvekili Mahmut Alınaik'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi :26J1.1993) 
' 112. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1993) - .' 

113. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis 
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114, — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S, Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 
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. 115.•— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair-Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

116. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

118. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu' (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

119. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

120. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanur 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayır. : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993) 

121. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değî  
siklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği-. 
siklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi : 43.1993) 
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125. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda De
ğişiklik Yapilması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 
Tarihli ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/518, 3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

126. — 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 İlişkin Sa
yıştay 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) 

127. — Türk Ticarot Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 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. Sayısı : 321) (Döğıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) • 

130. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi ; 2.4.1993) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

132. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten . Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

133.— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
X 134. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 
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X 135. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımınm ve Bertaraf inin Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) . 
X 136. — 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) 

137. — Samsun. Milletvekili llyas Alktaş ve 51 Aricaşadının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge- Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
X 138. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 
X 139.— Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olaraik Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/466) <S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi: 12.4.1993) 

140. — Manisa Milietvdkili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun B'ir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

141. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğ-. 
rüya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

142. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

143. •— Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 

144. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

145. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (Ş. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

146. — İskân Kanununun Bir. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530),(S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 
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147. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

X 148. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

149.— Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

150. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teiklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993) 

151.;— Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1993) 

152. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

153. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yüılirlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tari
hi : 22.9.1993) ' 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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