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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KAĞITLAR 

III. —YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — istanbul Milletvekili Gürhan Çclebican'ın, bazı milletvekillerinin yurt 
dışında yaptıkları temaslara ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, yurt dışında bulunan işçilerin 
sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bazı üniversitelerdeki sıkıntılara iliş
kin gündem dışı konuşması 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 
Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, İstanbul Milletvekili Gürhan Çclebican'ın gün
dem dışı konuşmasına ilişkin beyanları 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 73 

1. — Lüksemburg'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın 
dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
vekalet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1188) 73 

2. •— Lüksemburg'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve Iskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm 
vekalet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1189) 73 

3. — Almanya ve İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet Şanal'ın 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekalet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1990) 73 

4. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, 221 ve 221'e 1 inci Ek sıra sayılı 
kanun tasarasının Komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1191) > 74 

5. — Anayasa Komisyonu Başanlığının, 326 sıra sayılı kânun tasarısının 
Komisyona geri verilmesine ilişin tezkeresi (3/1192) 74 

6. — Adalet Komisyonu Başkanlığının, Hüseyin Taşkın Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresine ekli idam dosyası
nın Başbakanlığa iade edilmek üzere Meclis Başkanlığına sunulmasına ilişkin tez
keresi (3/1193) 75 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, (6/560) numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/226) 75 

8. — İstanbul Milletvekili Feyzi Işbaşaran'ın, (6/564) numaralı sözlü sorusu
nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/227) 75 

9. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın, Adalet Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/228) 77 

10.— Rusya Federasyonu Federal Meclis seçimlerini gözlemci olarak izle
mek üzere bir Parlamento Heyetinin Rusya Federasyonunu ziyaretine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/1194) 77 

11. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, (2/591) esas numaralı kanun 
teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/229) '78:80 

12. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, (2/633) esas numaralı kanun 
teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/230) 80:86 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, (2/654) esas numaralı kanun 
teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/231) 86:89 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELER/ - 75:77 

1. — Siirt Milletvekili Zübcyir Aydar Ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elma
dağ İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 75 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Karaman Milletvekili S, Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kazımkarabe-
kir-Ayrancı-Sanveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandmlması ve Matrah Artırımı ile İlgili Kanunun hedeflerine ula
şıp ulaşmadığına ve sözkonusu kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandmlması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakan
lar Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

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

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

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen 
Yasadan 50 milyon Tl. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-
Hüyüklü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu'nun 
cevabı (6/348) 

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

9. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis-Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/355) 

10. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia 
edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzası
nın Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru 
önergesi (6/365) 

12. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 
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13.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/367) 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan 
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

15. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere iliş
kin Başbakanda!) sözlü soru önergesi (6/374) 

16. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış 
törenleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına iliş
kin Başbakandan sözlü önergesi (6/376) 

17. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
"Yüzsüzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) 

18; — istanbul 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) 

19. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKl Kömür Oca
ğında meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/526) 

20. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit işletmeleri 
A.Ş.'nin özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/530) ? 

21. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden 
yapılandırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kuralması çalışmalanna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

22. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Amasyalı markası ile üretilen 
bozuk fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

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

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

25. —İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul Kağıthane Semtinde 
giderek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/422)' 
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27. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden 
kaçırılan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

28. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A. Ş.'ye bazı 
bankalar tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/444) 

29. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan 
usulsüz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına iliş
kin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

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

31. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Soysal'ın ölümüne, 
hastanelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere iliş
kin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/448) 

32. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayalî 
İhracat Komisyonu, Sağlar'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/449) 

33. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu 
gecekondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

34. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman 
seçtiği iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin 
verilmemesinin nedenine ilişkin Kültür Bakamndan sözlü soru önergesi (6/451) 

35. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel 
Müdürü Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştay'ın verdiği 
yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/452) 

36. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'mn, bir tiyatro yönetmeninin ameli
yatına Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/454) 

37. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/456) 

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

39. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan 
pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/458) 

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

41. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/466) 
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42. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

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

44. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan 
ayçiçeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

45. —Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

46. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Deve-
kani İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Baka
nı Rifat Serdaroğlu'nun cevabı (6/485) 

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

48. — Trabzon Milletvekili Kemalattin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstan
bul'da yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmeme
sinin nedenine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

49. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavi
ninin SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

50. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 
yılı içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

51. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılım doldurmuş olanlann resen emekliye sevkedildikleri şeklinde 
basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor 
Salonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

53. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yol
suzluk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman 
Hanımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/497) 

55. —İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli 
Fenerinde yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/499) 
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56. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahalle
sinde yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/499) 

57. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne 
balıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/500) 102 

58. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Rumeli Feneri 
Köyü Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/501) 1 0 2 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmezin, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın 
ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 102 

60. —izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan 
ihalelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/579) 102 

61. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/503) i Q2 

62. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) 102 

63. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan 
"İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 102 

64. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı 
imtihanı hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/580) 103 

65. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınla
nan bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/507) , . 103 

66. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile ata
nan bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/581) 103 

67. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel 
gereçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 103 

68. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 103 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'a yolsuzluk 
ve partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 104 
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. „ Sayfa, 
70. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans 

Müdürünün hakiz olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve 
olayın sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 104 

71. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde 
Abdi İpekçi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı (6/513) 104:106 

72..— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiket
lerin piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/514) 106 

73. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 106 

74. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde 
telefon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/516) 106 

75. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bili
nen birliklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/517) 106 

76. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak 
Gümüldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/519) 107 

77. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, izmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü som önergesi (6/520) 107 

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

79. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevinin 
çevreyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/522) 107 

80. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 107 

81. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/531) 107 

82. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 107 

83. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 107 

84. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ayakkabıcılık işkolundâ-
ki sağlıksız çalışma koşullarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı (6/586) 107:111 
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Sayfa 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 127 
1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim kampanyasındaki 

vaatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı 
cevabı (7/1620) 127:128 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Selçuk Üniversitesinde parti
zanlık yapıldığı iddialanna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/1719) 129:131 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde Fakülte Kurulunun bazı doçentlere oy hakkı tanımadığı iddialanna 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1720) 131 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin yıllığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
ceabı(7/1729) 131 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde bazı öğretim üyelerinin korunduğu iddialanna ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1730) 132 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde bir öğretim üyesinin yüksek ihtisasına uygun olarak görevlendiril-
mediği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı(7/1733) 1 3 3 

7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinden Bozüyük İlçesi
ne alman Anadolu Üniversitesine bağlı Seramik ve Maden fakültelerine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1746) 134 

8. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince 
ihale edilen et entegre tesisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/1765) . 135 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İSKİ skandali olarak ortaya 
çıkan yolsuzluk olayına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1794) 136 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in, Yenipazar-lnhisar 
ilçeleri arası karayolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1820) 137 

11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Aksaray-Güzelyurt İlçesi Ihlara 
Beldesine ait ormanlardan yapılan kesimlere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı 
Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/1822) 138 

12. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Açıköğretim Fakültesine bugü
ne kadar alınan ve mezun olan öğrenci sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1834) 139 

13. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, bazı İmam Hatip Liselerinin 
inşaatı tamamlandığı halde eğitim-öğretime açılmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1864) 140:142 
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Sayfa 
14. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tüm lise mezunlarının üni

versitelere yerleştirilmesi ve giriş sınavlannın kaldınlmasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1893) 142:144 

15. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve 
hayalî ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/1938) 144:147 

. 16. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Atatürk Hava 
Limanında yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in 
yazılı cevabı (7/1960) 148 

17. — Rize Milletvekili Ahmet Kamil'in, Edirne İl Özel İdare Müdürlüğün
ce Uzunköprü -Turnacı Köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1977) 149 

18. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, İSKİ soruşturmasını yürüten 
polis ve müfettişler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1982) 150 

19. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gökçebağ Köyü 
Köy Konağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/1995) 151 

20. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş Lisesine bilgisayar 
verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/2003) 152 

21. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Tatlak Köyün
de yapımı devam eden köy odası inşaatına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2079) 153:154 

22. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Doğanlar 
Köyüne bölge ortaokulu yapılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nev
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2080) / 155 

23. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı ilçesinde kav-
. şaklara sinyalizasyon lambaları konulmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2117) 156 

24. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Akyazı-
Kumsüren mevkiine ilköğretmcn okulu yapılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2135) 157 

25. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazan-Gazipaşa 
İlköğretim Okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı (7/2137) 1 5 8 

26. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Beypazarı Sanayi İlkoku
luna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2138) 159 

27. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı'ndaki bazı 
okullann onanmına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı(7/2140) • 160 
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Savfa 
28. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazan'nda yatılı bölge 

okulu yapımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ceva
bı (7/2142) 161 

29. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazannda Anadolu 
Lisesi açılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı (7/2144) 162 

30. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Hazineye ait tarım arazilerinin satı
şına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/2171) 163:165 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI ^ 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI İ H 

A) ÖNGÖRÜŞMELER • JJ1 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, top

lumdaki ahlakî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 111 -126 

© 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Ankara Milletvekili Ali Dinçer, matbaacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunlara, Kahra
manmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller de, milletvekilleriyle ilgili olarak basında çıkan haberlere; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, bütçe kanunu tasarısının Genel Kurulda görüşülme 
şekil ve sürelerine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu cevap verdi. 

TBMM'yi temsilen, AFC Bavyera Eyaleti Parlamentosunun davetine icabet etmesi kararlaştı
rılan 7 kişilik Parlamento Heyetini oluşturmak üzere, siyasî parti gruplarınca bildirilen üyelere iliş
kin Başkanlık tezkeresi ile, -

Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonun
dan çekildiğine ilişkin önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, (6/731) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna ait olup, açık bulunan Adalet Komisyonu Üyeliğine, 
Grubunca aday gösterilen Hakkâri Milletvekili Esat Canan seçildi. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin 
Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe (1/202,1/76,1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek), 

Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe (1/343) (S. Sayısı: 71), 

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

İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve 
Plan ve Bütçe (1/376) (S. Sayısı: 139), 

Çorum Milletvekieli Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (2/324) (S. Sayısı: 134), 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Anayasa (1/472) (S. Sayısı: 221 ve 221'e 1 inci Ek), 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 arkadaşının ve Erzurum Milletveki
li İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı: 283), ' 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu 
ve özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili 
lstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Teleizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Anayasa (2/754,2/745) (S. Sayısı: 356), 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201,1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunuun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. Sayısı : 
111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14,1/155) (S. Sayısı: 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 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 Yapıl
masına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma, Turizm, Anayasa ve Plan ve Büçte (İ/137,1/181,1/52,1/62) (S. Sayısı: 116), 

ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan 
ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı: 180), 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı: 193), 

Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanunu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Plan ve Bütçe (1/166,1/505) (S. Sayısı: 322), 

Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî işlemleriyle 
Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine 
Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması (9/11) (S. Sayı
s ı : 337), 

Komisyonu raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkilileri Genel Kuaılda hazır bulunmadık
larından, ertelendi. 

Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
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Kanun Tasarısının (1/515, 1/531) (S. Sayısı: 348), tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Mad
delerine geçilmesi hususunun oylanması sırasında karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 
23 Kasım 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 14.47'de son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt Işılay Saygın 
Sinop İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

• © _ , . 

II. — GELEN KAĞITLAR 
22.11.1993 PAZARTESİ 

Tasarılar 
1. — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı (1/637) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi; 15.11.1993) 

2 . — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/638) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1993) 

Teklifler 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 8 Arkadaşının, 743 Numaralı Türk Kanunu 
Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/858) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.1993) 

2. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/859) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

3. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun Ek 68 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/860) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

4. — Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 13 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 61 ve 67 nci Maddelerine 7 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/861) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 21 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin (A) Bendinin 12.d. Fıkrasının Son Paragrafının Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/862) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
h i : 10.11.1993) - ' 
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6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 22 Arkadaşının Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Ek 13 üncü Maddesinde DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun Tekli
fi (2/863) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

7. — Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci 
Maddesinin 2 nci Fıkrası ile 51 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/864) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

8. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununa Ekli V Sayılı Makam Tazminatı Cetveli ve Ek 18 inci Maddesinin (b) Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/865) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa-geliş tarihi: 10.11.1993) 

9. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın Gökçen Adıyla Bir İlçe Kurulmas> Hakkında 
Kanun Teklifi (2/866) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.11.1993) 

10. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın Kaymakçı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/867) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.11.1993) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın Ovakent Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/868) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.11.1993) 

12. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın 30.4.1992 Tarih ve 3797 Sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığımn Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi (2/869) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.1993) 

13. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli ve 48 Arkadaşının Karaman İlinin Ayrancı, 
Basyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sanveliler ilçelerinin Kalkınmada 1 inci Derecede öncelikli 
Yöre Kapsamına Alınmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/870) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11.11.1993) 

14. —Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak ve 14 Arkadaşının Argıncık Adıyla Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/871) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.11.1993) 

15. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 9 Arkadaşının Şebinkarahisar'ın İl Olması Hak
kında Kanun Teklifi (2/872) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.11.1993) > • 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının 
görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.11.1993) 

2. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, günlük bir gazetede çıkan "Zehirli Oyunu 
Vali Bozdu" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/958) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.11.1993) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'a bağlı Çat ilçesi ile Yavi Beldesi 

arasındaki yolun ne zaman asfaltlanacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/ 
3252) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1993) 

2. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Pasinler-Çiçekli Köyü telefonuna ve 
Erzuruma bağlı yerleşim birimlerinin otomatik telefon santralı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru Önergesi (7/3253) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1993) 

3. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, teröristler tarafından basılan Yavi Beldesi ve 
Çiçekli Köyüne yardım yapılmasına ilişkin Başbakandanyazılı soru önergesi (7/3254) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 8.11.1993) 

4. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Cumhuriyetin 70 inci yılı münasebetiyle Cum
hurbaşkanınca verilen resmî kabul için hazırlanan davetiyeye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3255) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1993) 

5. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Çat-Yavi Beldesi Jandarma Karako
lunun ne zaman faaliyete geçirileceğine ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3256) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1993) 

6. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Çekiç Güç'c ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/3257) (Başkanlığa geliş tarihi: 8,11.1993) 

7. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, basma verdiği bir beyana ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergeis (7/3258) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1 L1993) 

8. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılmç'ın, Adıyaman-Malatya Karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3259) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.1993) 

9. —Adana Milletvekili ibrahim özdiş'in, üniversitelerde laiklik karşıtı bir kadrolaşma hare
kâtı olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3260) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9.11.1993) 

10. — Muş Milletvekili Sim Sakık'ın, günlük bir gazetede "Sakık'ın ses bandını dinletti" baş
lığıyla çıkan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3261) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9.11.1993) 

11. — izmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Mustafa Kemal Sahil Bulvarına ilişkin içişle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3262) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

12. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, istanbul'da okul inşaat ve onarım ihaleleri 
hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3263) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

13. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Aydın-Germencik otoyol inşaatına iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3264) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.11.1993) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, ön çalışmaları tamamlanan Karakuz 
Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3265) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.11.1993) . 
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15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Tanır Beldesine TMO ajansı açılıp açıl
madığına ilişkin Tarım Bakanından yazılı soru önergesi (7/3266) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.11.1993) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Tanır Beldesinin sulama suyu sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3267) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3268) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Tanır-Berçenek yolunun asfaltlanması
na ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3269) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adana-Düziçi-Alibozlu Köyünün yol
larına ve sulama suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3270) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 10.11.1993) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerinin 
yurt sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3271) (Başkanlığa geliş tari
hi: 10.11.1993) 

21. — Adıyaman Milletvekili Muhammet Kaymak'ın, polis okullarına girmek isteyen adayla
rın yaş sınırının yükseltilmesine ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/3272) (Başkan
lığa geliş tarihi: 10.11.1993) 

22. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş İline bağlı bazı yerleşim birimlerinin güven
lik güçlerince zorla boşaltılarak masum halkın mağdur edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3273) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.1993) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 Arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ İlçesinde cese
di bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersevcr olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.1993) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Abbas İnceayan (Bolu) 

— , — _ @ ; ,— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum. >• 

III. —YOKLAMA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

Genel Kurul Salonunda hazır bulunan sayın üyelerin, adlan okundukça, hazır olduklarını yük
sek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. ^ 

Buyurun. 

(Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın üyeye gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR \ 
I. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, bazı milletvekillerinin yurt dışında yaptıkları 

temaslara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Bazı milletvekillerinin yurt dışında yaptıkları temaslar hakkında Genel Kurula 
bilgi vermek üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelcbican. 

Buyurun efendim. 

GÜRHAN ÇELEşBİCAN (İstanbul) — Bilgi vermek üzere değil, bilgi sormak üzere gündem 
dışı söz istemiştim Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, bize bilgi, "bilgi vereceğim" diye geldi... Şimdi, hem bilgi sorarsınız 
hem de bilgi verirsiniz. 

Buyurun efendim. ' ' 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlar
ken, şehadet mertebesine ulaşan güvenlik kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, hayatlarını yiti
ren vatandaşlanmıza Büyük Allah'tan rahmet diliyor, milletimize ve yakınlarına arzı taziyet eyli-
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sınırları Misakımillîyle çizilmiş ülkemizin ve onun hakikî sahibi milletimizin bağımsızlığını, 
bütünlüğünü ve tüm menfaatlarmı korumak ve her yönden iyiliğini istemek, bu vatan üzerinde 
gezinen, suyunu içip havasını teneffüs eden herkesin, topraklarımızı kanıyla sulayan şehit dedele
rinden, gazi babalanndan tevarüs ettiği kutsal bir görevidir. 

Yüce Melisin değerli üyeleri, seçimleri müteakiben,, milletvekili olabilmek için, bu kürsüde 
hepimiz, "devletin varlığını, bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin 
kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağımıza" ant içtik. 
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Namusumuz ve şerefimiz üzerine içtiğimiz bu andı daima hatırlamak, Anayasaya sadakatten 
ayrılmayacağımızı hiç unutmamak, gerek yurt içinde ve gerek yurt dışındaki temaslarımızda beya
natlarımızı çok dikkatli vermek, milletvekili olmanın ve milletvekili kalmanın vazgeçilmez gereği
dir. 

Değerli arkadaşlarım, çağdaş cumhuriyetimize ve Misakımillîye ters düşen görüşlerini üret
mek uğruna, ülkemizin ve milletimizin bölünmesini düşleyenler vardır; ama, bu hayalin ağırlığı 
altında ezilecekleri muhakkaktır. 

Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlar, artık su yüzüne iyice çıkmış bulunmaktadır. Dış 
destekli ve iç kaynaklı bazı illegal örgütler, bu oyunda verilen rolleri almış bulunmaktadırlar, bölü
cülük, anarşi ve terörizm yoluyla halkımızı bezdirmeye, huzursuzluk ve çaresizlik içine sürükle
meye çalışmaktadırlar. . 

Hazırlanan tuzaklara düşmemek için çok dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz ve bu oyun
ların aleti olarak kullanılmaya asla müsaade etmemeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, tecrübesi kısıtlı, ama "Her şeyi ben bilirim" diyen bir Başbakan ve tec
rübesiz, yetkisiz, dolayısıyla etkisiz kadroyla başanya ulaşabilir miyiz? Başbakanın yaptığından, 
aldığı kararlardan haberdar edilmeyen ortak parti lideri bir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Baka
nıyla, beklenen sonucu alabilir miyiz? Böyle, birbirinden kopuk sorumluların, gerekli yetkiyi kul
lanabilmesi mümkün olabilir mi?.. Bilindiği gibi, "balık baştan kokar" Evvela ortaklar aynı sazı 
çalmalı, yetki kullanmaktan ve kullandırmaktan korkmamalıdırlar. 

Değerli arkadaşlanm, yeni bir idarî düzen bulunup kuruluncaya kadar, güneydoğunun sosyal 
ve ekonomik kalkınmasını sağlamak, siyasî ve askerî sorunlannı çözüme bağlamak üzere Hükü-

. metin alacağı prensip kararlan çerçevesinde, bölgedeki yönetim koordinasyonu, özel yetkilerle 
mücehhez bir bakanın siyasal sorumluluğuna verilmeli, terörizm ve bölücü eşkıyayla mücadelenin 
şevki idaresi, bu siyasal sorumluya bağlı bölge güvenlik komutanına tam ve özel yetkiyle bırakıl
malı; gereksiz yetki paylaşılması ve kargaşası mutlaka önlenmelidir. 

Yapılması gerekli idarî revizyon çerçevesinde, Genelkurmay Başkanı, içişleri Bakanı, Millî 
Savunma Bakanı, Bölge Valisi, Asayiş Komutanı ve diğer askerî ve mülkî görevliler arasında 
dağılan yetkiler tek elde toplanmalı, gerekli finansman, askerî destek ve yasal düzenlemeler, anın
da, tereddütsüz sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, mahkemelerin hızlı çalışmasını ve kararlar almasını sağlamak üzere, 
yasalarda özel düzenlemeler mutlaka yapılmalı, meşhut suçlarda temyiz hakkı belki de kaldınlma-
lıdır. Soğukkanlı olmalı, meseleler sağduyu ile ele alınmak suretiyle, tartışmaya açılmalıdır. 

Milletvekillerinin, ülke menfaatlannı haleldar eden konularda dokunulmazlığının kaldırılması 
talepleri, Genel Kurulda mutlaka konuşulup karara bağlanmalı, milletvekilleri gereksiz yere, kamu 
vicdanında zan altında bırakılmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hiç şüphesiz, Türkiye toprakları üzerinde yaşayan milleti
mize hizmet için var olan ve değişik ilke ve fikirlere sahip partiler ve milletvekilleri elbette bulu
nacaktır. Ancak, Türkiye topraklannın ve insanlarının menfaatlannı ilgilendiren konuların açıklık
la konuşulacağı, ariz amik tartışılacağı yerin, bu Meclis ve bu kürsü olacağı, artık bilinmeli; vata
nımıza ve milletimize yarar getirecek çözümlerin yalnız Yüce Mecliste oluşacağı, artık tereddütsüz 
idrak edilmelidir. 

— 67 — 



T.B.M.M. B:31 23.11.1993 0 : 1 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, bu kutsal çatı altında, vatanına ve milletine sadakatla hiz
met için yemin etmiş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Size 2 dakika daha süre veriyorum. 

Buyurun efendim. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (Devamla) — Bu kutsal çatı altında, vatanına ve milletine sadakatla 
hizmet için yemin etmiş her milletvekilinin, ülkemizin ve milletimizin sorunlarıyla ilgili fikirleri
ni, düşüncelerini, çözüm önerilerini, vicdanının sesine uyarak, hür iradesi ile bu kürsüden ifade 
etmesi gerektiğini, tekrar önemle belirtiyorum. 

Bu görüşleri beğensek de, beğenmesek de, bu fikirleri kabul etsek de, etmesek de, bu çözüm
leri uygun bulsak da, bulmasak da, sabırla ve sükunetle dinlememiz gerektiğine de özellikle işaret 
ediyorum. 

Böylece, kafalarda oluşan tüm fikirler belki ortaya çıkacak, çözümler ve çözümsüzlükler 
belirlenmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, zaman zaman gazetelerden, bazı milletvekillerimizin Fransa, ingilte
re, Amerika, Kanada ve Almanya'da yabancı politikacılarla temas ettiklerini, dış basına ve televiz
yona beyanatta bulunduklarını, Türkiye'de doldurulmuş video kasetler verdiklerini haber alıyor; 
Yalçın Doğan, Güngör Mengi, Hilmi Bengi ve Tayyar Şafak gibi yazarların kaleminden okuyoruz. 

Ayrıca, Ender Arol'un, 19 Ekim 1993 tarihli Meydan Gazetesinde çıkan yazısından, 6 millet
vekilinin Fransız Hükümetine başvurduğunu ve iltica talebinde bulunduğunu öğreniyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hem bizi hem de özellikle kendilerini rencide eden bu haberlerde adı 
geçen arkadaşlanmızı, bu kürsüye davet ediyor ve bizi, bu dış temaslanyla ilgili gerçek bilgilerle 
aydınlatmalannı, meramlanm burada anlatarak, bulduklan çözümleri ve önerileri, düşündükleri 
tedbirleri, burada tartışmaya açmalanni rica ediyorum. 

Ancak böylece, edilen milletvekilli yemininin icabı yerine getirilmiş olacak ve sorunlanmıza 
çözüm bulmanın yolu açılacaktır. Bu hususu tekrar, önemle hatırlatıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemizin ve milletimizin temel sorunlanna çözüm getirmek, 
elbette hepimizin müşterek ve aslî görevi bulunmaktadır; ama, bilinmelidir ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Çelebican, buyurun efendim, devam edin. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (Devamla) — Ama, bilinmelidir ki, bu millî sorunlar, tarihî şuurdan 
mahrum, basiretsiz ve çirkin hesaplarla, çıkar çevrelerinin oyunlan ve politik yozlaşmalar sebebiy
le, fedakâr ve vatanperver insanlanmız tarafından hiçbir şekilde ve asla çözümsüz ve başıboş bıra
kılmayacak, mutlaka üstesinden gelinecektir. 

Sayın milletvekilleri, Anadolu hepimizin öz yurdudur. Şehit kanlanyla sulanmış her kanş top
rağı, bizim öz malımızdır. Üzerinde en ufak bir pazarlık söz konusu dahi edilemez. 

Milletimiz, üniter devletini, laik ve demokratik cumhuriyetini, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, 
canı ve kanı pahasına muhafaza azmiyle dolu olarak, dimdik ayakta bulunmaktadır. 

Hepimizin gözbebeği olan bu vatan üzerinde, tüm insanlanmızm, yaşamlannı, tarih boyunca 
olduğu gibi, kardeşçe ve birbirine sevgi ve saygı dolu biçimde devam ettirmesi için, sorunlarımızı • 
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burada, Millet Meclisinde hep birlikte konuşup tartışmamız ve bir bütünlük içinde kalıcı çözümle
re kavuşturmamız gerektiğini vurguluyor; hepinizi yeniden, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelebican, teşekkür ediyorum; beni tekzip etmediniz; teşekkür ediyorum. 
Ben, "bilgi verecek" demiştim, bilgi verdiniz ve soru sormadımz, sorguladınız. 

2. — Gümüşhane Milletvekili Ltitfi Doğan'ın, yurt dışında bulunan işçilerin sorunlarına iliş
kin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfi Doğan, yurt dışın
da bulunan işçilerin sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz talep etmiştir. 

Sayın Doğan, buyurun efendim. 
LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime başlar

ken, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Takriben on gün önce, özel bir davet üzerine Almanya'ya gittim ve oradaki işçilerimizle, 

imkân bulduğum ölçüde, görüşme fırsatı hasıl oldu; dertlerini dinledim, dileklerini dinledim; Yük
sek Heyetinize malumat arz etmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin çoğunluğunu Almanya'daki işçi kardeşlerimiz teşkil 
etmektedir. Hiç şüphe yok ki, bunların birçok sorunu vardır; bir kısmı çözülmüş, pek çoğunun da 
halen çözülemediği kanaatini kendileri taşıyorlar, bendeniz de aynı şeyi müşahede ettim. 

Bu kısa zaman içerisinde, üç bölümde, onların taleplerini, istirhamlarım Yüksek Heyetinize 
arz etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, iftiharla arz etmek isterim, işçilerimiz, memleketimize, milletimize bütün 
varlıklarıyla bağlı bulunuyorlar; adeta, düşünceleri, gözleri, kulaktan, hasılı her şeyleri sanki Tür-
kiyemizde. Bedenen orada bulunsalar da, ruhen, kalben ülkemize merbut bulunuyorlar. Ülkemizde 
cereyan eden sevindirici hadiselere, bizim kadar, belki daha çok seviniyor, üzücü hadiselerden de 
ıstırap duyuyorlar. 

Hiç şüphe yok,̂  bu işçilerimizin haber kaynaklan, daha ziyade gazeteler ve televizyonlardır. 
Hemen her fırsatta bu yayın vasıtalannı takip ediyor, haberlerden bilgiler topluyor, kendi kendile
rine değerlendiriyorlar. Tabiî ki, bizleri nasıl müteessir, müteellim ediyorsa, terör hadisesi, onlan 
da çok müteessir etmektedir; bundan büyük ıstırap duyduklannı müşahede etmiş bulunuyorum. 
Yalnız, birinci mesele şu: Bu haber vasıtalannın yayınlanndan faydalı bulduklan çok az, mahzurlu 
bulduklan çok daha fazla. Mesela, "televizyonlarda, ahlakî tahribat yapan ve aile hayatını tezyif 
eden birçok acı film gördüklerini" söylüyorlar. "Ne olur, bizim dileklerimizi Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ulaştınn. Faydalı olabilecek bu yayın vasıtalan, millî ahlakımızı, aile hayatımızı kuvvet
lendiren, bizlere sıhhatli bilgi ulaştıran vasıtalar haline getirilsin. Biz, mukayese ettiğimiz zaman, 
Almanya'daki televizyon neşriyatlanmn, bu ülke halkının faydalanm istihdaf ettiğini görüyoruz. 
Halbuki, bizimkilerde, maalesef, bizim ahlakımıza, inancımıza, adabımıza uymayan yayınlan 
görüp, bundan son derece müteessir oluyoruz. Acaba, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu konu 
üzerinde gerekli hassasiyeti göstermiyor mu diye zihinlerimize istifhamlar gelmektedir" diyorlar. 
Onlann bu taleplerini Yüksek Heyetinize arz ediyorum. 

İkinci konu şudur: Tabiî, bu vatandaşlanmızm birçok problemleri var; pek çoğu, gittikleri 
ülkenin lisanını bilmemekte ve bilmedikleri için de birçok haklanndan yararlanamamakta oldukla-
nm müşahede ettim ve bunu kendileri de ifade etmektedir. 
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Gerçi, bir problem, çıkarılan bir kanunla çözüldü -şu anda bu kanunun sayısı ve tarihi hatı
rımda değil- mesela... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin Sayın Doğan. 

LÜTFt DOĞAN (Devamla) — Mesela, bir kanun çıktı ve onların bir müşkilini halletti. Müş-
kil şuydu: Almanya'da veya yabancı ülkede bulunan bir işçimiz, Türkiye'ye dönmedikçe, temelli 
dönüş yapmadıkça Türkiye'den emekli olamıyordu; ama, hamdolsun, bir kanun çıkarıldı ve bu 
müşkil de halledildi. Ne var ki, bu kanun, belli tarihten önce gitmiş olanlara şamil olduğu için, 
daha sonraki tarihlerde gidenlerin, yine, ıstırap içerisinde kaldıkları beyan edildi. 

Eğer, böyle bir durum varsa, Sayın Çalışma Bakanlığından, bu konunun halledilmesini istir
ham ediyorum. 

Üçüncü konu ise, eğitim müşkilatıdır. 

Muhterem milletvekilleri, eğitim müşkilatı da şöyledir: Yurt dışına giden işçilerimiz, lisan 
bilmedikleri gibi, çocukları da lisan bilmemektedir. Halbuki, Almanya veya Batı Avrupa'nın 
hemen her yerinde, çocuklar 4 yaşından itibaren okula gitmektedir. Lisan bilmeyen çocuklarımız 
okula gittiği takdirde, tabiî, anlatılanı anlamada zorluk çektiği için, zorlanmakta, okula intibak 
edinceye kadar sıkıntılar çekmektedir. Ne hazindir ki, pırıl pırıl zekaya sahip olan çocuklarımız, 
işte bu yüzden "zekâ özürlü, geri zekâlı" addedilmektedir. 

İzin verirseniz, bir öğretmen hanımefendinin yakınmasını sizlere arz etmek istiyorum : Bu 
öğretmen hanım diyor ki, "ben öğretmenim ve pedagogum, tahsilim bu. Türkiyemde tahsil ettim; 
ancak, gördüğüm durumlar şudur: Bizim çocuklarımız, buradaki insanların çocuklarından çok 
daha zeki olmasına rağmen, lisan bilemedikleri, bir de başka maksatlar araya girdiği için, çocukla
rımızın pek çoğu "geri zekâlı" addedilmekte ve zeka özürlüler arasına katılmaları temin edilmekte
dir. Bundan büyük ıstırap duymaktayım; bu derdin çaresini bulun." 

Çare olarak bendeniz şunu arz ediyorum: Millî Eğitim Bakanlığımız, en iyi şekilde yetişmiş 
öğretmenlerimizi bu ülkeye göndermekte -gönderdiklerini de biliyorum- fakat, bu, ihtiyaca cevap 
vermemektedir. Bu itibarla, oradaki çocuklarımızın geleceği ve Türkiyemizin geleceği için, o 
çocuklarımıza, millî, dinî, manevî eğitimleri mutlaka kazandırmamızda zaruret vardır. Misal olsun 
diye şunu arz ediyorum: Ulm'de çalışan işçilerimizden biri şunu söyledi: "Ben, inançlarıma bağlı
yım, millî ahlakıma bağlıyım, memleketimi çok seviyorum; bu düşüncelerimi, az veya çok, ikinci 
kuşak olan evlatlarıma da aktarmaya çalışıyorum, hedefim bu..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz bağlayayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — "...ama, üçüncü nesli benim elimden alabilirler ve Türkiyem 
için de, insanlık için de çok zararlı olur." 

Hakikaten, Alman matbuatında veya Almanya'da işçilerimizle konuşan pek çok kimsenin, 
"birinci nesilseniz Müslüman olarak yaşayabilirsiniz, Türk olarak yaşayabilirsiniz, ikinciye de bir 
diyeceğimiz yoktur; ama, üçücü nesil bizimdir" dediklerini üzülerek ifade etmişlerdir. 

Lütfedin, Millet Meclisimiz olarak, Hükümetimiz olarak, devlet olarak, buradaki kardeşleri
mize sahip çıkalım ve orada eğitimi en iyi bir biçimde sağlayacak imkânları bulalım. 

— 70 — 



T.B.M.M. B : 3 1 23.11.1993 0 : 1 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Doğan, teşekkür ediyorum efendim. 

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bazı üniversitelerdeki sıkıntılara ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal, bazı üniversitelerdeki sıkıntılarla ilgili 
olmak üzere gündem dışı söz talebinde bulundunuz; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı üniversitelerde inanç
larından dolayı örtünen kız öğrencilere yapılan baskılan, okullarından kovulmaya kadar uzanan ve 
bir zulüm mekanizması haline gelen cezalan dile getirmek ve Hükümetin dikkatini çekmek ama
cıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 21 inci Asnn eşiğine yaklaştığımız şu günlerde, daha çok birlik ve bera
berliğe muhtaç olduğumuz bir zamanda, Doğu ve Güneydoğu Anadolumuzun kan gölüne döndüğü 
bir ortamda, maalesef, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemesi gereken bazı üniversitelerimiz, 
laikliği, batıcılığı, çağdaşlığı, Atatürk ilke ve inkılaplannı istismar ederek, Anayasanın 24 üncü 
maddesinde ifadesini bulan din ve vicdan özgürlüklerinin teminat altına alındığı iddia edilen Tür
kiye'de çağdışı ve yasadışı bir uygulamayı ısrarla sürdürmek istemektedirler. Ülke ve dünya ger
çeklerinden habersiz, halkımızdan kopuk, yabancı ve emperyalist kültürlerin taşeronluğunu yapan 
bu üniversiteler, ellerinde hiçbir yasal dayanak olmadığı halde, kendi görüşlerine görü çıkardıkları 
yönetmeliklerin, bazı tabuların ve Anayasa Mahkemesinin şaibeli karanmn arkasına sığınarak, 
başörtüsü bahanesiyle, İslam düşmanlığı yapmaktadırlar. Orta Doğu Teknik, Hacettepe, Gazi, 
Dokuz Eylül, Trakya, Atatürk Üniversiteleri, bunlardan bazılandır. 

Değerli arkadaşlar, hukukî bir yanlışlığı düzeltmek için, bu üniversitelerin kendilerine daya
nak kabul ettikleri Anayasa Mahkemesinin karanndan kısaca söz etmek istiyorum. Bilindiği üzere, 
başörtüsüne karşı olan SHP Grubu adına, o zamanki Genel Başkan Sayın Erdal İnönü, 1990 yılın
da 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasına ek madde 17 ile eklenen "Yürürlükteki kanunlara aykın 
olmamak kaydıyla yükseköğretim kurumlannda kılık ve kıyafet serbesttir" hükmünü iptal ettirmek 
için Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. 

Dava Anayasa Mahkemesinde görüşüldükten sonra, ek made 17'nin, yani kılık kıyafetin ser
best olduğuna dair hüküm taşıyan bu maddenin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal isteminin 
reddine karar verilmiştir. Karar esas sayısı 1990/36, karar sayısı 1991/8, karar günü ise 
9.4.1991'dir. 

Anayasa mahkemesi, bu karanna rağmen, Anayasanın 148 inci maddesiyle kendisine verilen 
"Anayasa Mahkemesi, kanunlann, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler" şeklinde tespit 
edilen görev ve yetkilerini aşarak, "yükseköğretim kurumlannda çağdaş kıyafet ve görünüme ters 
düşen dinsel nitelikli kılık ve kıyafetin serbest bırakılmasını öngörmeyen" ibaresiyle başlayan bir 
yorum getirmiştir. Halbuki, Anayasa Mahkemesinin yetkisini belirleyen Anayasanın 153 üncü 
maddesi gayet açıktır ve şöyledir: "Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararna
menin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulama
ya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez." 

Böyle bir hüküm varken veya söz konusu kanuna eklenen ek madde 17 kısmen veya tamamen 
iptal edilmemişken, Anayasa Mahkemesi, yaptığı bir yorumla, tamamen ters bir uygulamaya yol 
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açacak biçimde hüküm tesis etmiştir. Daha açık ifade etmek gerekirse, Anayasa Mahkemesi, Ana
yasayı ihlal etmiştir. 

Bu konuda Anayasa Mahkemesi Başkanlığına sorduğum soruya aldığım cevap gayet ilginç ve 
despotiktir. Gelen cevapta, "Anayasanın 153 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükteyken, kimse, 
bu tür başvuruda bulunamaz ve Anayasa Mahkemesine soru yöneltemez" denilmektedir. 

Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki : 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının ek madde 
17'si, Anayasa Mahkemesince iptal edilmemiştir; yani, yasa, halen yürürlükte bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı da aynı görüştedir. Başörtüsüyle ilgili sorduğum bir soruya, Millî Eği
tim eski Bakanı Sayın Koksal Toptan imzasıyla gelen, 5.4.1993 tarih ve 0221 Araştırma Planlama 
Daire Başkanlığının 93/330 sayılı yazısı aynen şöyledir: "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
ek madde 17'ye göre..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZEKÎ ÜNAL (Devamla) — "...yürürlükteki kanunları aykırı olmamak kaydıyla, yükseköğre

tim kurumlarında kılık kıyafet serbesttir. Bununla ilgili ayrıca bir çalışmaya gerek yoktur." 
Demek oluyor ki, işgüzar bazı üniversitelere rağmen, üniversitelerde okuyan kız öğrencilerç 

örtünme özgürlüğü veren kanunun ilgili maddesi halen yürürlüktedir. Yürürlükteki bir kanunu 
iptal edilmiş gibi göstererek keyfî uygulamaları sürdürmek zulümdür ve bu Meclise ve millî irade
ye en büyük saygısızlıktır. 

Başta Sayın Başbakan ve Millî Eğitim Bakanı olmak üzere, bütün Hükümet üyelerine hitap 
ediyorum. Ülke olarak her zamankinden daha çok huzura ve sükuna ihtiyaç duyduğumuz bir 
dönemde, âdeta, anarşi ve terör kışkırtıcılığı yapan zorba ve fanatik yöneticilere ve keyfî idarelere, 
lütfen "dur" deyiniz. Özellikle siz Sayın Çiller, Başbakan olduktan sonra, "DYP imandır, DYP 
Ezandır, DYP Bayraktır" dediniz. İşte size altın bir fırsat; gerçekten sözlerinizde samimiyseniz, 
bazı üniversitelerdeki başörtüsü düşmanlığına son veriniz ve tarihe geçiniz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 

. Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve Şırnak Milletvekili 

Selim Sadak'ın, İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm gündem dışı konuşmasına ilişkin beyan
ları 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, üç sayın arkadaşımız, Sayın Çelebican'm konuşmalany-
lailgili olarak yazılı bir açıklama göndermişlerdir. Sayın çelebican'm konuşmalarında, herhangi 
bir üyenin ismi, bölgesi zikredilmiş değildir. Bu sebeple, önergeyi gönderen arkadaşlanma ifade 
etmek isterim ki, bu önergeyi okuduğum zaman kendi isimlerini de okumak zorunda kalacağım. 
Bu suretle, kendilerinden söz edilmemişken, böyle bir iddiayı sahiplenmiş olurlar, diye düşünüyo-, 
rum ve bu sebeple önergeyi okutmak istemiyomm; ama, arkadaşlanrtı isterlerse, ısrar ederlerse 
okutumm, isimleri de böylece zapta geçmiş olur. 

SELİM SADAK (Sımak) — Okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, sizlerin isminden söz edilmemişti; ama, bir önergedir, okumak zorun

dayım. 
önergeyi okuyomm: 
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"Yüksek Başkanlığa 
Gündem dışı söz alan Sayın Çelebican, konuşmasının son bölümünde, bizleri kastederek, bazı 

milletvekillerinin iltica talebinde bulunduğunu ifade ettiler. 
Bunun gerçekle ilgisi yoktur. Kasıtlı olarak halkı aleyhimize tahrik etmek isteyen bir gazete

nin uydurmasıdır. 
Konunun TBMM üyelerince bilinmesinde yarar vardır. 
Saygılarımızla. 

Ahmet Türk Zübeyir Aydar Selim Sadak 
Mardin Siirt Şırnak" 

Bilgilerinize sunulur. 

Değerli milletvekilleri, gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Lüksemburg'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne kadar, 

Millî Savunma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1188) 

BAŞKAN — Başkanlığımızın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Cumhurbaşkanlığının üç tezkeresi vardır; ayn ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Batı Avrupa Silahlanma Grubu (WAEG) Toplantısı ile (BAB) Konsey Toplantısına katılmak 

üzere, 21 Kasım 1993 tarihinde Lüksemburg'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl
han'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Lükemburg'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1189) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batı Avrupa Birliği.(BAB) Bakanlar Toplantısına katılmak üzere, 21 Kasım 1993 tarihinde 
Lüksemburg'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Almanya ve İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet Sanalın dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1190) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Meteoroloji Uyduları işletme Teşkilatı ve Avrupa Orta Vadeli Meteorolojik Tahmin
ler Merkezi yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Kasım 1993 tarihinden itibaren 
Almanya ve İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet Şanal'm dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN—.Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. —Anayasa Komisyonu Başkanlığının, 221 ve 221'e 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısının 
Komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1191) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Anayasa Komisyonunun, İçtüzüğün 45 inci maddesine 
göre verilmiş tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize arz edeceğim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonu 17.11.1993 tarihli toplantısında, Genel Kurul gündeminde bulunan, Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ana
yasa Komisyonu Raporunu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek) yeniden görüşebilmek için, 
içtüzüğün 45 inci maddesine göre Komisyonumuza geri istenmesine karar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Başkan 

Şerif Ercan 
Edirne 

ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, 326 sıra sayılı Kanun Tasarısının Komisyona geri 
verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1192) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonu 17.11.1993 tarihli toplantısında, Genel Kurul gündeminde bulunan; 
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 
Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 tarihli ve 3867 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporunu (1/518, 3/871) (S. Sayısı: 326) yeniden görüşe
bilmek için, içtüzüğün 45 inci maddesine göre Komisyonumuza geri istenmesine karar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Başkan 

Şerif Ercan 
Edirne 

ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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6. — Adalet Komisyonu Başkanlığının, Hüseyin Taşkın Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresine ekli idam dosyasının Başbakanlığa iade edilmek üze
re Meclis Başkanlığına sunulmasına ilişkin tezkeresi (3/1193) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Adalet Komisyonunun bir tezkeresi vardır; okutup bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuza 1.9.1993 tarihinde havale edilmiş olan Hüseyin Taşkın Hakkındaki Ölüm 

Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresine ekli idam dosyasının, 12.4.1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun geçici 1 inci maddesi gereğince Başbakanlığa 
iade edilmek üzere Meclis Başkanlığına sunulmasına, Komisyonumuzun 17.11.1993 tarihli 4 üncü 
Birleşiminde oybirliği ile karar verilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Ali Yalçın Öğütcan 

J Adana 
Adalet Komisyonu Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, (6/560) numaralı sözlü sorusunu geri aldı

ğına ilişkin önergesi (4/226) 
BAŞKAN — Sözlü soru önergelerinin geri verilmesine dair önergeler vardır; okutup işlem 

yapacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 101 inci sırasında yer alan (6/560) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri .alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
8. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, (6/564) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/227) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 105 inci sırasında yer alan (6/564) esas numaralı sözlü 

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

Feyzi îşbaşaran 
İstanbul 

BAŞKAN - Soru önergesi geri verilmiştir. 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Siirt Milletvekili Zübeyir Ay dar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde cesedi 

bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5.11.1993 tarihinde emekli Binbaşı A. Cem Ersever'in cesedi, Elmadağ İlçe sınırlannda 
bulundu. Ersever, Kürt sorununun Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan Asayiş Bölge 
Komutanlığına devredilmesiyle 1987'de kurulan Jandarma istihbarat ve Terörle Mücadele Komu
tanlığı (JİTEM)'nin kurucusu ve üst düzey bir yetkilisi idi. Ayrıca, 17.2.1993 tarihinde uçağının 
şüpheli bir şekilde düşmesi sonucu ölen General Eşref Bitlis'in yakın çalışma arkadaşı idi. 
15.4.1993'te Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen Ersever, Aydınlık Gazetesine yaptığı bir 
açıklamada, Bitlis olayı ile ilgili sarsıcı bilgilere sahip olduğunu iddia etmişti, 

Ersever'in ardından, yakın arkadâşi, itirafçı Mustafa Deniz (Mustafa Apaydın) ile Suriyeli 
kadın arkadaşı Muhsine'nin de cesetleri, aynı şekilde, enseye sıkılan kurşunla öldürdülmüş olarak 
bulundu. Bugüne k'a"dar işlenen pek çok "faili meçhul" cinayette aynı yöntemin kullanıldığı bilini
yor. 

Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan, cinayeti PKK'nm işlediğini iddia ederken, 
daha önce DEP milletvekili Mehmet Sincar cinayetini de üstlenen Türk intikam Tugayı da, "Eşref 
Bitlis'in intikamını aldıkları" iddiasıyla cinayeti üstlendi. 

Ersever cinayetinin ilişkilendirildiğini bir diğer olay ise, Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'in ve diğer yetkililerin hakkında çelişkili beyanlarda bulunması nedeniyle kapatılmaması 
gereken General Bahtiyar Aydın dosyasıdır. 

Son dönemde, pek çok cinayet dosyası, "PKK yapmıştır", kolaycılığıyla kapatılmakta; her 
olayın ardında ciddî kuşkular kalmaktadır. "Faili meçhul" cinayetlerin bini aştığı ülkemizde, Bitlis, 
Aydın ve Ersever cinayetleri hakkında da ciddî soruşturmalar yapılmamaktadır. Kamuoyunda, 
hukuk devleti yerine "kontrgerilla devletine gidiş kuşkulan uyanmaktadır. Gazeteci Sayın, Güngör 
Mengi, 11.11.1993 tarihli Sabah Gazetesindeki makalesinde, haklı olarak "Türkiye'de demokrasi, 
yalnızca gizli infazlann kamuoyunca öğrenilmesinde işliyor" şeklinde şikâyette bulunmaktadır. 

Bu konuda yazdığı pek çok bilgi tecrübede doğrulanan, verdiği bilgiler otoritelerce yalanlan
mayan Aydınlık Gazetesine bilgi veren bir subay, Jandarma Genel Komutanlığının, Ersever cina
yetine ilişkin aynntılı bilgisi olduğunu iddia etmektedir. Nitekim, Jandarma Genel Komutanlığı 
yetkilileri, cinayeti Emniyet Genel Müdürlüğünün araştırmasına da izin vermemiştir. 

Hükümet, Ankara'da meydana gelen böylesine ciddî bir olay konusunda bile bilgilendirilme-
mekte; bilgileri olmayan her konuda olduğu gibi bilgilenme mekanizmalannı işletmenin çaresini 
bulmak yerine, olayı geçiştirme yönüne gitmektedir. 

Başbakan Sayın Çiller'in konuya ilişkin tek açıklaması, Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Sedat 
Ergin'e verdiği bilgidir. Sayın Çiller, "devletin istihbarat alanında görevli farklı birimlerinden 
gelen bilgiler zaman zaman birbirini tutmuyor" diyerek, Ersever cinayeti konusunda, "kendi arala
rında bir hesaplaşma olduğu anlaşılıyor" şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur. Sayın Çil
ler'in bu konuda çok şey bildiği anlaşılıyor. Bu bildiklerini kamuoyundan ve özellikle Parlamento
dan neden gizlemektedir? 

Bir hukuk devleti olma iddiasında olan Türkiye Cumhuriyetinin bir "kontrgerilla devletine" 
dönüştürme yolundaki çabalan dikkate alındığında, Yüce Meclisin olayı tüm aynntılanyla soruş
turması aslî görevidir. 
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Bu düşüncelerle, Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğin
ce Meclis araştırması açılması hususunu saygılarımızla arz ederiz. 

ZübeyirAydar Orhan Doğan 
Siirt Şırnak 

Ahmet Türk Mahmut Kılınç 
Mardin Adıyaman 

Mehmet Emin Sever M. Hatip Dicle 
Muş Diyarbakır 

Selim Sadak Mahmut Alınak 
Şırnak Şırnak 

Leyla Zana Sim Sakık 
Diyarbakır Muş 

Sedat Yurtdaş Muzaffer Demir 
Diyarbakır Muş 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge gündemdeki yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konsundaki öngörüş-
me, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
9. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/228) 
BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

içişleri ve Adalet komisyonlarında görev almış bulunmaktayım. 

Her iki komisyona istediğim şekilde faydalı olamayacağım. Bu nedenle Adalet Komisyonun
dan istifa ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Özkaya 
N Gaziantep 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Rusya Federasyonu Federal Meclis seçimlerini gözlemci olarak izlemek üzere bir par
lamento heyetinin Rusya Federasyonunu ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1194) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığnın bir tezkere
si vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığından alınan 8 Kasım 1993 tarih ve BDSY-512-810 sayılı yazıyla, 12 Ara
lık 1993 tarihinde Rusya Federasyonu Federal Meclis seçimlerini izlemek üzere uluslararası göz
lemcilerin davetine ilişkin Devlet Bakanı Boris Yeltsin'in açıklaması ve söz konusu seçimleri 
ülkemizden de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden oluşacak bir gözlemci grubunun izleme
sinin yararlı olacağı konusundaki Dışişleri Bakanlığının görüşü iletilmiştir. 
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Rusya Federasyonu Federal Meclis seçimlerini gözlemci olarak izlemek üzere TBMM de gru
bu bulunan siyasî partilerin birer temsilcisinden oluşacak bir Parlamento heyetimizin Rusya Fede
rasyonuna ziyareti hususu TBMM'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Efendim tezkereyi okuttum; oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, (2/591) esas numaralı Kanun Teklifinin doğru
dan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/229) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, içtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca, doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergeleri vardır, üç adettir; ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

Oylamadan önce bu önergelerle ilgili, yani doğrudan gündeme alınma talebiyle ilgili müzake
re açacağım. Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımdan hazırlanarak Başkanlığınıza sunulmuş bulunan ve aşağıda adı geçen kanun tekli
fim, İçtüzüğün öngördüğü süre içerisinde ilgili komisyonlarda görüşülerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündemine alınmamıştır. 

Söz konusu kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 inci maddesine 
göre doğrudan doğruya gündeme alınmasını arz ederim. 

Mahmut Almak 
Şırnak 

İlgili kanun teklifi : 5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bu taleple ilgili iki İçtüzük maddemiz vardır; birisi, tale
bi alakadar eden 38 inci madde, bir de bu talebin müzakeresiyle ilgili 64 üncü maddemiz, 

64 üncü maddeye göre, ikişer üyeye lehte ve aleyhte söz verme imkânım var. Söz talebinde 
bulunan Sayın Alınak zannediyorum lehinde -tabiî olarak- söz istiyorlar ve kendilerini kaydediyo
rum. Başka söz talebi olan varsa, lehinde iki, aleyhinde iki olmak üzere söz vereceğim. 

Sayın Alınak, buyurun efendim. 

Bu bapda söz süremiz 10 dakikadır. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biz hepimiz, her biri
miz çok önemli görevlerle, çok büyük ve ülkenin genel sorunlarına ilişkin görevlerle yüklü bir 
şekilde buraya geldik. Buradaki aslî görevimiz, takdir edersiniz ki, ülkemizin, ülkemiz insanlarının 
karşı karşıya bulunduklan sorunlara çözüm bulmak, sorunları tartışmak ve bu sorunlara halkçı 
çözümler bulmaktır. Milletvekillerinin bu aslî görevlerini nasıl ve ne tarzda yerine getirecekleri, 
gerek Anayasa ve gerekse İçtüzükte açıkça tasrih edilmiştir, açıkça belirlenmiştir. 

Ben, bir milletvekili arkadaşınız olarak, herbirimizin ayrı ayrı yaptığı gibi, ülkemizin sorunla
rına gösterdiğim duyarlılıktan dolayı, bugüne kadar 38 kanun teklifi hazırladım. Bu kanun tekliflc-
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ri, ne acıdır ki, -iki yılı aşkın bir süredir buradayız- bu kanun tekliflerinin hiçbirisi görüşülemedi. 

Bu kanun teklifleri niçin görüşülemiyor?.. Çünkü, Danışma Kurulunca ivedilikle görüşülmesi 
konusunda karar alınamıyor; alınamayınca da, doğal olarak bu kanun teklifleri komisyonlarda takı
lıp kalmaktadır. 

Dolaylı olarak gündeme gelen şu: Grubu olan siyasî partilerin, üzerinde anlaşma sağladıkları 
ya da Hükümet tarafından getirilen tasanlar Genel Kurulda görüşülmekte, ötekiler ise görüşüleme-
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi önemle altını çizmek istiyorum: Bir kanun teklifini, dahası, bu 
kanun teklifine konu olan projeyi oluşturmak, hepinizin bildiği gibi, oldukça zor bir iştir; yüklü bir 
emek, yüklü bir göznuru.ve çaba ister. Düşünmezseniz, yoğunlaşmazsanız, ülkenin sorunlannı ve 
çözümlerini bilmezseniz, bu konuda yeterli birikime ve araştırma çabası içerisine girerek, gerekli 
olan duyarlılığı gösteremezseniz, elbette ki bu kanun teklifini ortaya çıkarmanız da mümkîin değil
dir. Ben de, bu görevim nedeniyle, 5442 Sayılı îller İdaresi Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi konusunda bir kanun teklifi hazırladım. 

Hepinizin bildiği gibi, bugünkü devlet örgütlenmesi, 1920'lerin koşullanna göre oluşan bir 
örgütlenmedir. Dolayısıyla, eskiyen, revize edilmesi gereken, elden geçirilmesi gereken, daha doğ
rusu, yeniden yapılandırılması gereken acil bir ihtiyaçla karşı karşıyayız. Bunun içindir ki, gerek 
İktidar kanadı, gerekse muhalefet kanadı; mahallî idarelerin güçlendirilmesi ve yeni yetkilerle 
donatılması projelerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Çünkü, bu sorun, acil bir ihtiyaç olarak ken
dini dayatmış bulunmaktadır, 

Getirilen kanun teklifi, daha doğrusu, tarafımdan sunulan kanun teklifi, illerde il parlamento
larının kurulmasını, ilçelerde ise ilçe meclislerinin kurulmasını öngörmektedir ve yerinden yöneti
mi, halkın bizzat kendi kendisini yönetmesini esas alan bir kanun teklifidir. Bence, içinde bulundu
ğumuz koşullarda alabildiğine acil ve alabildiğine gerekli projeler esas almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifi, yarın öbürgün başka bir biçimiyle -yanlış doğru- ikti
dar tarafından getirilecektir. Bu konuda iktidann birtakım çalışmalannın olduğunu biliyoruz. 
Madem böyle, geliniz, lütfedip bu kanun teklifini kabul buyurunuz, hiç olmazsa, iki yıldır bu 
konudaki projesini -ne ise onu da bilmiyoruz- bir türlü Meclis gündemine getiremeyen Hükümeti 
de bu şekilde tahrik etmiş olacağız. 

Duyarlılığınıza sığınarak hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DEP sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Almak, teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, bir arzım 
olacak efendim. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Komisyon Başkanıdır; konuşsun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı olması şart değil; milletvekili sıfatıyla iki lehte, 
iki aleyhte sayın üyeye söz vereceğimizi ifade etmiştim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Bu konuda Komisyon 
olarak benim de bir arzım olacak efendim, bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, yani bu dört sayısına dahil olarak, buyurun efendim. 
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Efendim, ben galiba ifade-i meramda acze düşmüş olacağım ki, maksadımı anlatamadım. 
"Söz talebinde bulunan sayın arkadaşımız var mı?" dedim. Bir sayın üye lehinde, bir sayın üye 
aleyhinde söz alabilir; bir lehinde, bir de aleyhinde söz söyleme imkânı vardır. 

Talep varsa isim kaydedelim, rica ediyorum. 
Sayın Ercan, aleyhinde olmak üzere buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; lehte ve aleyhte konuşmalardan sonra Komisyon adına 

bir açıklama yapma gereğini duyduğum için, bu şekilde söz aldım; özür dilerim. 
Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın, söz konusu kanun teklifi, süresi içerisinde görü-

şülemediği için, Genel Kurul gündemine alınması isteğiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Ancak, yeni 
yasama döneminde komisyonlarımızın teşekkülü bir aylık bir zaman öncesine dayanmaktadır. 
Nitekim, Anayasa Komisyonumuz da 19 Ekim'de teşekkül etmiş ve süratle güncel konulan günde
mine almak suretiyle, bugüne kadar seri toplantılar düzenlemiştir, örnek olarak; özel Radyo ve 
Televizyon Kanun Teklifinin Genel Kurul gündeminde görüşülmesi, bir Anayasa Mahkemesi 
kararının Anayasa Komisyonunda görüşülmesi, yetki kanunlarının Genel Kurul gündeminden tek
rar komisyona alınması, içtüzüğün Genel Kurul gündeminde bırakılması ve milletvekili dokunul
mazlıklarının kaldırılmasına müteallik konulan gündemine almış bulunmaktadır. 

Söz konusu teklif ve bundan sonra yine Sayın Alınak'ın teklifleri arasında huzurumuza gele
cek olan tekliflerin, önümüzdeki ilk gündemimizde, ilk toplantımızda, Anayasa Komisyonu olarak 
gündemimize alınacağını ve irdelenip, incelenerek, karara bağlanacağını, bilgilerinize saygıyla arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ercan, teşekkür ediyorum efendim. 
Efendim, bu önergeyle ilgili başka söz talebi var mı? Başka söz talebi yok. 
Önergenin konusu, müzakereye konu kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması istikame

tindedir. 
Bahse konu kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınması hususunu oylannıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Doğrudan doğruya gündeme alınması hususu kabul 
edilmemiştir. 

12. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, (2/633) esas numaralı Kanun Teklifinin doğru
dan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/230) 

BAŞKAN — Bu istikamette bir başka talep daha vardır. Okutup müzakere açacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımdan hazırlanarak Başkanlığınıza sunulmuş bulunan ve aşağıda adı geçen kanun tekli
fim, içtüzüğün öngördüğü süre içerisinde ilgili komisyonlarda görüşülerek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündemine alınmamıştır. 

Söz konusu kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 inci maddesine 
göre, doğrudan doğruya gündeme alınmasını arz ederim. 

Mahmut Almak 
Şırnak 

ilgili kanun teklifi: Bölge Parlamentolannın Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Almak teklifin lehinde konuşacak. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda da 2 lehte, 2 aleyhte söz alma imkânı var. Söz talebinde 
bulunan sayın arkadaşlarım lütfen isimlerini kaydettirsinler. 

Sayın Dinçerler?... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, aleyhte Komisyon olarak değil, Sayın Ercan aleyhte. Şimdi, 
bir lehte daha sayın üyeye söz verme imkânımız var; tabiî kullanılırsa. 

Buyurun Sayın Almak. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım; ben, bu kanun tekli
fini hazırlamak için, bunun altyapısını oluşturmak için, inanın ki, aylarca çalıştım. İnsanımıza olan 
sevgim, demokrasiye olan bağlılığım temel ölçüydü ve temel ölçü olarak kalacaktır. 

Burada, az önce kanun teklifim, iller idaresiyle ilgili yasanın, bazı maddelerinin değiştirilme
sine ilişkin kanun teklifim, iktidar partileri mensuplan olan milletvekili arkadaşlarımın oylanyla 
reddedildi. 

Şimdi bakın hale! İktidar burada 25 milletvekiliyle temsil ediliyor ve ne hazindir ki, ne acıdır 
ki, iki yılı aşkın bir süredir buradayız, bu siyasal İktidar halkın karşı karşıya bulunduğu bunca 
sorunu, bunca sıkıntıyı aşabilmek için, Allah rızası için, bir tek, ama bir tek proje geliştirememiş
tir; bu siyasal İktidar bir tek politika geliştirememiştir. Ama, ne yapmaktadır? Milletvekillerinin, 
az önce de arz ettiğim gibi, bütün içtenlikleri ve duyarlılıklanyla büyük emekler harcayarak, göz 
nuru dökerek hazırladıkları kanun tekliflerini bir çırpıda reddedebilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, söyler misiniz bana, bu siyasal İktidar, bugüne kadar mevcut sorunlar
dan hangi birisini, ama sadece bir tanesi bile olsa, hangi birisini aşmak için bu kürsüye proje getir
miştir? -

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)— Tansu Hanım aştı! 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bu Genel Kurula hangi projesini, hangi politikasını getir
miştir? Getirmemiştir, büyük bir atalet içerisine girmiştir, büyük bir tükenmişlik içine girmiştir. 

Scndroma yakalanmışız birileri sendroma yakalanıyor... Nedir?.. "Mahmut Alınak, bölücü
dür. Ahmet bölücüdür, Mehmet bölücüdür" deniyor ve bütün çabalanmıza bu damga vurularak;bu 
gölge düşürülerek, çalışmalarımız baltalanmaya, önümüz kapatılmaya çalışılmakta, demokratikleş
me zeminine yapmak istediğimiz katkılara ket vurulmak istenmektedir, zemin kapatılmak isten
mektedir ve öylesine bir sıknıtı yaşıyoruz ki, muhalefetsiz bir parlamento yaşanıyor. 

Ben merak ediyorum; Sayın Dinçerler önergenin aleyhinde söz aldı, gelip ne diyecek?.. Diye
cek ki; "Ülke bölünecek; Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Trakya, İç Anadolu diye bölünecek." 

Eğer, bu mantık doğru olsa, o zaman Türkiye'nin 70 küsur parçaya bölünmüş olması gereki
yor. 70 küsur il vardır, her ilde bilmem kaç ilçe vardır; o zaman bu ülkenin param parça olması 
gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, insaflı olmak gerekir. Merkezî yapı mevcut sorunlan kaldıramamakta
dır; bu, açıktır. Bu sorun, bu kürsüye defalarca getirildi. Hepiniz sıkıntısını yaşıyorsunuz; iktidar 
partisi olsun, muhalefet partisi olsun, hangi partiden olursa olsun, milletvekillerimizin ofisleri, 
odaları iş takibinin yapıldığı bürolara dönüştürülmüştür, dönüşmüştür. Bizler, adeta İş ve İşçi Bul-
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ma Kurumunun birer şube müdürü olarak görev yapmaya zorlanıyoruz. Bunca sorunu bu Parla
mento, bizler nasıl kaldırabiliriz? Üstelik, rahmetli Özal'ın bir sözü vardı; "halkımdan korkmam" 
diyordu. Halkımızdan niye korkuyonız, niye... Halkın, yönetim üzerinde söz ve karar sahibi olma
sından, denetlemesinden, kendi yaşam biçimini özgürce belirlemesinden niçin ürküyoruz? Oluştu
ralım bölge parlamentolarını; yetki verelim bu parlamentolara. 

Burada, şu anda bizim halletmek istediğimiz, ama üstesinden gelemediğimiz, altından kalka
madığımız birçok temel ve acil sorunlar var. Bu sorunları aktaralım bölge parlamentolarına ve böl
ge parlamentolarının milletvekilleri, gerektiğinde halk tarafından görevden alınabilsin, halkın 
denetimi öne çıksın. Bundan niye korkuyoruz biz? Halk, kendi güvenliğini bizzat kendisi sağlasın. 
kendi vergi sistemini, kendi güvenliğini bizzat kendisi sağlasın. Kendi vergi sistemini, kendi trafi
ğini, kendi konut politikasını, yaşam tarzını bizzat kendisi belirlesin. Bundan ürküyoruz, diyoruz 
ki, "olmaz". Çünkü, demokrasi gelir!.. Demokrasinin gelmesinden kimilerimiz korkuyor!.. Çünkü, 
gerektiğinde kitlesel ve demokratik çerçevede hak arama geleneği gelişecek. Belli ki, bundan kor
kuyoruz; bunun için, halkın yönetim üzerinde söz ve karar sahibi olmasından ürküyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, benim getirdiğim kanun teklifi, açıkça söylüyorum, bölen değil, bütün
leştiren, Kürt ve Türk halkını bütünleştiren bir kanun teklifidir ve bu iki halkın birliğinin sigortası
dır, birliğin çimentosudur. Lütfen bunu yapmayın; bizi, olur-olmaz şeylerle zan altına sokmayınız. 

Ben burada açıkça söylüyorum; kim ki, halkın sorunlarına sırt çevirmişse, kim ki halkı yöne
time katmamışsa, kim ki halkın önünü kapatmışsa, halkın demokratik hak ve özgürlüklerini gör
mezlikten gelmişse, ret ve inkâr etmişse, kim ki kışkırtıcılık yaparak Kürt-Türk kutuplaşmasının 
yaratılmasında rol oynamışsa ve oynuyorsa, bölücü odur. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Sizi kim seçti? 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Biz, dostluğu istiyoruz, kardeşliği istiyoruz ve eşitlik 
temelinde birliği istiyoruz. 

KADlR BOZKURT (Sinop) — Çocukları öldürerek mi?! 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben size söyleyeyim -bu konuda ben geçen gün söylen
mesi gereken şeyleri söyledim- politika ciddî bir iştir. Politikanın kendine özgü bilimi vardır. Poli
tika, slogancılık değildir, çözüm bulmaktır, çözümlere yönelmektir. 

Varsanız, durduralım kanı, hep birlikte durduralım. Akan bir tek damla kan bile, benim ve 
arkadaşlarımın yüreğini sızlatmıyorsa, biz, her türlü bedeli ödemeye hazırız ve birlik için, kardeş
lik için, huzur için, güven için, gerektiğinde canımızı bile vermeye hazırız. 

Yapmayın, lütfen kanun teklifimin lehinde oy kullanın. Eğer birliği istiyorsanız, kardeşliği 
istiyorsanız, bu kanun teklifi, az önce de arz ettiğim gibi, birliğin çimentosudur. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alınak, teşekkür ediyorum. 

EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, izin verirseniz bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

Sayın Alınak'ı dikkatle dinledim; Sayın Alınak, benim de içinde bulunduğum Hükümette, 
yerel yönetimlerin güçlendirilmediği konusunda ifadede bulundular. Bu ifadenin gerçeğe uymadığı 
konusunda bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir usulümüz maalesef yok. 
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EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Alınak'ın teklifinin aleyhinde konuşmak üzere söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ercan'ın bir söz talebi vardır aleyhte; Sayın Ercan, söz sırasını zatı alinize 
verebilirse, bu imkânı kullanırsınız efendim. 

ŞERtF ERCAN (Edirne) — Buyursunlar efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim; ama, yalnız sizden önce Sayın Dinçerler söz almıştı, daha sonra 
da size söz vereceğim efendim. 

Mesele, barikai hakikati bulmak Sayın Ceyhun, maksadımız budur. 

Buyurun Sayın Dinçerler; yalnız müsademe-i efkâr olmasın. Biz barika-i hakikati bulalım, 
ama müsademe-i efkârla değil. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Müsademe-i efkâr olmazsa, barika-i hakikat olmaz, haki-
, kat ortaya çıkmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu müsademede biraz sadmeleşme vardır da, o bakımdan Sayın 
Saraçlar. 

M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkanım, izin verirseniz, hiçbir çatışmaya 
meydan vermeden konuya gireceğim ve öylece de çıkacağım, merak etmesinler. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifin, sanıyorum, yedi-sekiz aylık bir tarihi var. Bu teklifin varlı
ğından, bir büyük gazetemizin büyük yazarının makalesinden, köşe yazısından haberdar oldum, 
hep beraber haberdar olduk. Mecliste, Sayın Alınak'ın, bölge parlamentoları kurulmasıyla ilgili bir 
teklifinin olduğunu yazdılar. Hemen Meclisin ilgili dairelerinden bilgi almak üzere telefon ettim, 
hatta bir kısmıyla gidip görüştüm, bir kısmı da şu anda Divanda bulunuyor o değerli memur arka
daşlarımız. 

Sayın Alınak'ın Mecliste böyle bir teklifi yok; böyle bir teklifinin olmadığını kesinleştirdik. 
Değerli gazeteci arkadaşımıza telefon ettik... Şu medya her şeyi biliyor da, olacaklan da biliyor 
mu? Olacaklan nereden biliyor merakıyla biraz da şakavari sordum, "böyle bir teklif olması 

' lazım, muhakkak vermiş olması lazım" vesaire dedi. 

Kanunlar ve Kararlar Dairesinden yetkili arkadaşımız, Sayın Alınak'ı Diyarbakır'da telefonla 
buldu, Sayın Almak da "ben öyle bir teklif vermedim, ama vermeyi düşünüyorum" diyor. Biraz da 
ta'cil edilmiş oldu ve teklifini verdiler. 

Sayın Alınak, teklifini verdiğinin hemen akabinde, muhtemelen aynı gün -konudan daha 
evvel haberdar olduğumuz için- bendeniz Meclis Başkanlığına kısa bir not yazdım: Bölge parla-
mentolan kurulma meselesi bir kanun teklifine konu olamaz; bu, bir Anayasa değişikliği teklifidir; 
çok açık ve sarih. 

Anayasamızı, Meclisin kurallannı ve İçtüzüğünü çok kuvvetle savunduğunu iddia eden Sayın 
Meclis Başkanımız, kusura bakmasınlar, beni affetsinler, bizim yazımıza iltifat bile etmediler. 

Şimdi, bir mukayese yapmak gerekirse -yerli veya yersiz- hâkimlerden gelen bir talebi rahat
lıkla reddedebiliyor, Başbakanlıktan gelen bir talebi reddedebiliyor.. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul)— Anayasa Mahkemesininkini de... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Anayasa Mahkemesininkini de reddedebiliyor, uygu
lamıyor, tenfiz etmiyor, infaz etmiyor; her ne ise, takdiridir, birşey demiyoruz; ama, Anayasaya 
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kesinlikle aykın olan bir muameleyi, bir öneriyi, bir yazıyı işleme koyuyor!.* Bunu yapmayın 
dedik; yapıldı ve Anayasa Komisyonuna gitti... 

Şimdi, Sayın Alınak da, biraz evvel erken davranarak benim neler söyleyeceğimi ifade etti, 
belki de konuşmamın gereksizliğini ifade etmek istedi; ama o da yanlış. Komisyonda görüşülecek; 
komisyon, şöyle veya böyle karar verecek; "Anayasaya aykırıdır, Anayasa teklifi niteliğinde olma
sı lazımdır" derse, zaten görüşülmeyecek. 

O bakımdan, teklifin, Anayasaya uygunluğu meselesi halledilmeden Yüce Meclisin zamanı
nın alınmasını doğru bulmuyorum. O zaman, Meclisi abesle iştigal ettirmiş oluruz. 

Sizin teklifinizin içine, özüne şurada girmek istemiyorum: Bu fikir doğru mudur, yanlış mıdır 
ayrı mesele; ama, en azından şu anda, bu Anayasaya göre -eğer bu Anayasaya sadakat yemini 
etmişsek- böyle bir teklifle, Anayasa değişikliği dışındaki bir kanun teklifini bu Genel Kurulda 
görüşemezsiniz. 

Benim arzım bu kadardır. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler teşekkür ediyorum efendim. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Sayın 
Dinçerler haklı. Ben, bu bölge parlamentolanyla ilgili kanun teklifini vermeden önce... 

BAŞKAN — Sayın Alınak, bir defa, buyurun, demedim, bir... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Çok özür dilerim, dalgınlığıma geldi, bağışlayın... 

BAŞKAN — Estağfurullah.... 

ikincisi; zanediyorum, bundan sonra bir teklifiniz daha olacak ve yine zannediyorum, zatı ali
niz söz talep edeceksiniz; birlikte ifade ederseniz... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Bu konuda yanlış anlaşılma var da... 
. BAŞKAN — Efendim, elhamdülillah, sayın üyelerimizin hafızaları gençtir, dinçtir ve kuvvet

lidir; tutarlar ve birlikte değerlendirirler. Siz emin olunuz efendim... 

Sayın Ekrem Ceyhun, aleyhte olmak üzere buyurun efendim. 
EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Yüce Meclisin sayın üyeleri, sizleri saygıyla selamlayarak 

sözlerime başlıyorum. 

Yerel yönetimlerin güçlü olmasını istemeyen hiçbir arkadaşımızın Yüce Parlamentoda bulun
duğu kanaatini taşımıyorum. Ancak, Yüce Parlamentomuz, Anayasa kuralları içerisinde çıkaracağı 
yasalarla bunları çözme durumundadır. Bir Anayasa değişikliği yapılmaksızın, biraz önce konuşan 
Sayın Dinçerler'in ifade ettiği gibi, konuşulan teklifin Meclisimizde öncelikle ele alınması imkânı 
yoktur. 

1991 yılında kurulan, Türkiye Cumhuriyetinin 49 uncu Hükümeti, yerel yönetimlerin güçlen
dirilmesi gereğini görerek ve bütün dünyanın benimsediği katılımcı demokrasiyi Türkiye'de de 
uygulama alanına sokabilme bakımından bir idarî tedbir almıştı. Bu idarî tedbiri özetliyorum: 

Bugünkü yerel yönetimlerde, il meclisleri ve belediye meclisleri vardır; bunlar seçilmiş üye
lerden teşekkül eder; ilçe seviyesine indiğiniz zaman, seçilmiş herhangi bir organ yoktur. Hükü
met, almış olduğu bir kararla, ilçelerde, seçimle işbaşına gelmiş demokratik kuruluşların başkanla
rının veya tensip ettiği kişilerin, kaymakamın başkanlığında toplanarak ilçe meselelerini görüşme-
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lerini, ilçe olanaklarıyla çözebildiklerini çözmelerini, çözemediklerini ile iletmelerini istemişti. 
İlde ise, il meclislerine ilave olarak, o ilde bulunan tüm demokratik kuruluşların seçimle işbaşına 
gelmiş yöneticileri veya tensip ettiği kişilerin katılımıyla geniş bir il meclisi grubunun meydana 
getirilmesini ve bu grupta, ilin, ilçelerden gelen bütün problemleriyle, merkez ilçe problemlerinin 
tartışılarak, mahallî imkânlarla bunların ne kadar çözüme kavuşturulabileceğini, kavuşturulamaya
cakların niçin kavuşturulamayacağını ve sebepleriyle beraber ilde çözülemeyen meselelerin mer
kezî hükümete intikalini emretmişti. 

Bu mekanizma çalışmaktadır ve bu mekanizmanın faydası olarak, merkezî hükümetin yükü 
de azalmıştır. 

Bahsettiğim bu kuruluşlara, o ildeki tüm siyasî partilerin başkanları veya seçtikleri temsilcile
ri de katılma imkânına sahiptirler. Yani, bir nevi, il ve ilçe seviyesinde, seçilmiş organlardan teşek
kül eden bir çalışma grubu meydana gelmekte; ama, bu çalışma grubu, ilçenin kaymakamı ve ilin 
valisinin başkanlığında çalışarak, İlçenin ve ilin meselelerini çözüp, arta kalanını merkez organına 
intikal ettirmek durumundadır. 

Bu çalışmanın sistematik bir analizini Başbakanlık yapmaktadır. Bu sistematik analizde aksa
yan noktalar ortaya çıkacaktır. İşte, bu aksayan noktalar, mahallî idarelerin güçlendirilmesi gere
ken noktalardır. Bunlar tespit edildiği ve Sayın Alınak'ın kanun teklifi Anayasa Komisyonuna gel
diği zaman, birleştirilmek suretiyle Anayasa Komisyonunda, Anayasaya uygun bir şekle sokulmak 
suretiyle Yüce Meclise intikal ettirilebilecektir. 

Sayın milletvekilleri, sırf bu bilgiyi, 49 uncu ve 50 inci, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
nin, mahallî idarelerimizi güçlendirme konusunda, mevcut yasalar içerisinde ne gibi tedbirler 
almış olduklarını sizlere iletebilmek için arz ettim. Beni dinlediğiniz için tekrar Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

B AŞKAN — Sayın Ceyhun teşekkür ediyorum. 
Bu konuda başka söz talebi?.. Yok. 
Oylamaya geçmeden önce, Sayın Dinçerler'in Başkanlığımızı alakadar eden bir sözüne açık

lık getirmek istiyorum yahut öyle kabullenirse, cevap vermek istiyorum. 
Takdir buyurulacağı üzere, İçtüzüğün ve Anayasanın, Başkanlığımıza yüklediği sorumluluk

lar vardır. Bir sayın üyeden İçtüzüğün aradığı yeterli sayıda imzayı muhtevi bir teklif geldiği 
zaman, o teklifi kabul etmeme, geri çevirme, iade etme yetkimiz yoktur. Yapılacak iş nedir? Tekli
fi, Anayasa Komisyonuna havale edip, Anayasaya uygunluğunun veya aykırılığının müzakeresini 
sağlamak, o karan oradan almaktır. İhtisas komisyonlarının kuruluşunun sebebi hikmeti de budur. 
Başkanlığımız ilgili teklifi, alakası dolayısıyla Anayasa Komisyonuna havale etmiştir, orada müza
keresi yapılmıştır; mesele bundan ibarettir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) Sayın Başkanım, affedersiniz, yerimden bir cümle söyle
mek istiyorum müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Değerli Meclis Başkanımızın, hangi metnin Anayasa 

değişikliği, hangi metnin kanun teklifi değişikliği olduğuna karar verecek gücü vardır. 
BAŞKAN —Mutlaka. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Gayet tabiî.. Gerek bürokrasisi itibariyle, gerekse 

Sayın Başkanımızın ve zatı alilerinin tecrübesi bunu çok net bir şekilde ortaya koyar. Bu, bir Ana-
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yasa.değişikliği metnidir. Anayasa değişikliği metnini eğer siz bir imzayla kabul ederseniz, çok 
kötü bir yol açarsınız ve her önüne gelen arkadaşımız, haklı olarak, bundan da cesaret alarak, bir 
imzayla Anayasa değişikliği teklifinde bulunur ve ondan sonra bütün komisyonları, abesle iştigal 
eder duruma getirirsiniz. Halbuki, Meclis Başkanının görevi bunlara engel olmaktır. 

Özür dileyerek arz ederim. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN—Teşekkür ediyorum Sayın Dinçerler. 

Değerli milletvekilleri, müzakereye konu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

75. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, (2/654) esas numaralı kanun teklifinin doğru
dan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/231) 

BAŞKAN — içtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş bir başka önerge var, okutup müza
kere açacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımdan hazırlanarak Başkanlığınıza sunulmuş bulunan ve aşağıda adı geçen kanun tekli
fim İçtüzüğün öngördüğü süre içerisinde ilgili komisyonlarda görüşülerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündemine alınmamıştır. 

Söz konusu kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 38 inci maddesine 
göre, doğrudan doğruya gündeme alınmasını arz ederim. 

Mahmut Almak 

Şırnak 

ilgili kanun teklifi : Olağanüstü Halin Devam Edip Etmemesi Konusunda Referandum Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bu talep de, bahse konu kanun teklifinin doğrudan gün
deme alınması talebidir, Bu konuda yine iki lehte, iki aleyhte olmak üzere dört sayın üyeye söz 
verme imkânım vardır. 

Söz talebi var mı efendim? 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Lehte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Mahmut Alınak, söz istediler. 

Sayın Ercan aleyhte söz istemişlerdir. 

Lehte ve aleyhte başka söz talebi varsa kaydedelim. 

Buyurun sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; okunan önergemin 

mahiyetinden de anlaşılacağı gibi, Sayın Başkanlığa sunduğum kanun teklifim, olağanüstü hal 
uygulaması devam etmekte olan illerde referandum yapılarak, olağanüstü halin devam edip etme
yeceği konusunda halkın iradesine başvurmayı esas alan bir kanun teklifidir. Evet, halkın iradesini 
öne çıkarmak... Geçen gün de arz ettiğim gibi, halkın iradesi ve bu iradenin esas alınması, demok
rasinin, olmazsa olmaz koşuludur, isviçre'yi çoğu arkadaşımız bilir; gitmeyenler de, görmeyenler 
de, okumuşlardır; isviçre'de yollara döşenen parke taşının rengi bile referandumla tespit edilir. 
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HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Keşke o seviyeye biz de gelsek. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — İstersek, çok kısa bir zaman içerisinde gelebiliriz Sayın 
Dumankaya; yeter ki, bu Parlamento yüklensin, yeter ki, iradesini öne çıkarsın. İnanın ki, ama ina
nın ki, içtenlikle belirtmek istiyorum ki, bizim aşamayacağımızhiç, ama hiçbir engel yok; yeter ki 
isteyelim; ama maelesef, birileri tutuyor, birileri istemiyor ve yüklenemiyoruz; sıkıntımız burada. 
Ben, yedi yıldır bu Parlamentodayım, zaman zaman düşünüyorum, yani buna popülizm demeyin 
lütfen, burada vicdanınıza sesleniyorum, ben bu parayı niye alıyorum, bu maaşı niye alıyorum diye 
kendime sıkça sorarım ve acı çekiyorum, inanın ki acı çekiyorum. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Alma!.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben bu halka ayda bilmem kaç milyona mal oluyorum; 
ama, hiçbir şey de yapmıyorum; neye yarıyorum, buraya niye gelmişim; onu da bilmiyorum! 

Değerli arkadaşlarım, İsviçre'den örnek gösterdim. Buradan şuraya geçmek istiyorum: Bir ara 
İsviçre Büyükelçisiyle görüşürken şunu sormuştum, "Sayın Büyükelçi, ülkenizde şiddet var mı, 
terör var mı?" O da "Hayır, olmaz" dedi. "Niye?" dedim ve verdiği cevap şu oldu: "İsterseniz bura
dan silahlı 100 bin adam gönderin, benim ülkem bu 100 bin silahlı adamı iki ay içerisinde eritir" 
dedi. "Sayın Büyükelçi nasıl olur?" dedim o da, "Çünkü, gerekçeleri yoktur da ondan. Çünkü, 
halk ve halkın iradesi belirleyicidir, halka rağmen kim ne yapabilir ki!" dedi. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, gerçekten zor günler yaşıyoruz. Bugün çoğu gazetede manşet 
haber: Sayın Başbakan, aşiret liderleriyle görüşüyor ve aşiret liderleriyle yaşanmakta olan bu kao
su ortadan kaldırmak istiyor. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Acemiliğine verin (!) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Şimdi düşünüyorum, bu aşiret reisleri, köy muhtarı 
mıdır? Değil... Aza mıdır? Değil... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Vatansever... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Vatanseverliğin, çok daha farklı, çok daha değişik ölçü
leri vardır. Vatanseverim, demekle vatansever olunmaz. 

İl Genel Meclisi üyesi midir? Değil... Belediye Başkanı mıdır? Değil... Milletvekili midir? 
Değil... 

Şimdi, milletvekili olarak ben, Sayın Çiller'e, sanıyorum ki, ulaşamam, gücüm yetmez, ulaşa-
mam, halkın sorunlannı aktaramam. Nitekim, zamanın İçişleri bakanı bir arkadaşımıza ben -çetele 
tuttum- 29 sefer telefon açtım... Şırnak beni boğuyor, sorunlannı aktanyor, "Bakana ilet" diyor... 
Evet, kaç defa idi?.. 39 defa aradım ve ulaşamadım! Ama, aşiret reisi ulaşıyor ve halkın parasıyla, 
yetimin boğazından kesilen parayla kiralanan uçakla özel olarak buraya getiriliyor!.. 

Ben iddia ediyorum, bu aşiret reislerinin içinde dokuz kişiyi öldüren, hakkında idam cezası 
istenen ve askerliğini yapmayanlar da var... Düşünün, bir Başbakan kalkıyor, şu anda hakkında 
tutuklama karan olan, kendisi için idam istenen ve askerlik de yapmayan birileriyle el ele tutuşu
yor, elini sıkıyor ve bu kan deryasını durdurmaya çalışıyor! 

Peki, biz ne güne duruyoruz? Sayın CHP'liler, Sayın ANAP'lılar, Sayın SHP'liler, Sayın Doğ
ru Yolcular, Sayın DEP'liler, Sayın Yeni Partililer, öteki partili arkadaşlanm; biz niye vanz bura-
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da? Söyleyin lütfen, biz niçin varız burada? Biz niye durdurmuyoruz bu kan deryasını? Durdurabi
liriz'; gücümüz de yeter. Niye durduramıyömz da, gidip aşiret reislerine sığınıyoruz? Olur mu bu? 
Başbakanlık ciddiyetine yakışır mı bu? Olacak şey mi değerli arkadaşlar? Ben gerçekten ürküyo-
rum. Oradaki aşiret reisi buraya geldi, sırtını, elindeki kana rağmen Başbakana dayadı, el ele tutuş
tu ve bölgesine gitti... Orada ne yapar, biliyor musunuz? Kendisine muğber olan, muhalif olan aşi
retler üzerinde tahakküm kurmaya başlar. Ayıklayın o zaman pirincin taşını... 

Değerli arkadaşlarım, -altını çizerek söylüyorum- bu Parlamento, istese, bu kan deryasını bir 
ayda durdurabilir. Kırmadan, dökmeden, bölmeden durdurabilir bu kanı. Yeter ki, bir süreç başla
talım; yeter ki, demokratik bir süreç başlatalım, inanın ki, aşamayacağımız hiçbir sorunumuz yok. 
Ama biz, Genelkurmayca bize dikte ettirilen kararlan onamak suretiyle, onlara el kaldırmak sure
tiyle görevimizi icraya çalıştığımız sürece, korkarım ki, koşullar daha da ağırlaşır, korkarım ki, bu 
kan deryası daha da büyür. 

Ben, hepinizin vicdanlarına seslenmek istiyorum, sağduyunuza sığınıyorum. Çocuklarımıza, 
aydınlık, güzel, herkesin kardeşçe, dostça, özgürce bir arada yaşayabildiği, el ele tutuşarak özgür
lük şarkılannı, kardeşlik türkülerini söyleyebildiği bir ülke yaratalım, inanın ki, bunun fırsatı da 
var, bunun olanaklan da var. 

Takdir Yüce Heyetindir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyor, çok teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Alınak. 

HALlT DUMANKAYA (istanbul) — O ne kadar hatalı ise, milletvekilinin de PKK ile görüş
mesi o kadar hatalıdır. Onda haklısınız... 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, rica ediyorum... 

Değerli milletvekilleri, İçtüzüğümüzün amir hükmüne göre, kürsüde konuşan sayın hatip 
Genel Kurula hitap eder. Sayın Almak'ın da Genel Kurula hitap ettiği tabiîdir; ancak, Sayın Alı-
nak'ın, Genel Kurula hitap ederken, Genelkurmaydan dikte ettirilen kararlardan söz etmesinin 
uygun düşmediği kanaatini taşıyorum, Başkanlık olarak. Bundan dolayı düzeltmek istiyorum. 
Sayın Parlamentonun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, dikte ettirilen kararlan ittihazdan münez
zeh olduğunu ifade edip, zabıtlara geçirmek istiyorum. (DYP sıralanndan alkışlar) 

Aleyhte, Sayın Şerif Ercan, buyurun efendim. 

ŞERlF ERCAN (Edirne) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arzım çok kısa olacak. 

Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın, olağanüstü halin devam edip etmemesi konusun
da referandum yapılması hakkındaki kanun teklifi, Anayasamızın 119, 120 ve 121 inci maddeleriy
le ilgili. Az önce Sayın Vehbi Dinçerler de ifade buyurdular, Anayasa değişikliğinin kendine has 
bir prosedürü var. 

Bunu hatırlattıktan sonra, ben, Anayasa Komisyonu Başkanı olarak, Sayın Almak'ın teklifinin 
öncelikli konular ele alındığı için görüşülemediğini, gerektiği an komisyonumuzda ilk toplantının 
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gündemine alınmak suretiyle her zaman görüşülebileceğini, samimi olarak ifade etmek istiyor, 
hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ercan, teşekkür ediyorum efendim. 

Bu konuda başka söz talebi var mı efendim?.. Yok. 

Kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

Genel Kurulun daha önce aldığı bir karar gereği, sözlü soruların müzakere süresi bir saattir. 

V.—SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

1 inci sırada, Sayın Sevimli'nin, Sayın Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sevimli?.. Hazır değil. 

Sayın Bakan?.. Hazır değil. 

Soru ertelenmiştir. 4 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hız-, 
landırılması ve Matrah Artırımı ile İlgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve sözkonusu 
Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Hazır. 

Sayın Bakan?.. Hazır değil. 

Soru ertelenmiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hız
landırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve milletve
killerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Hazır. 

Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
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Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
, Sayın Bakan?*. Hazır değil. 

Soru ertelenmiştir. 

5. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hız
landırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/309) 

BAŞKAN —- 5 inci sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 50 milyon 

TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/325) .-•., 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici 'nin, Kahramanmaraş-Hüyüklü Köyü Sağlıke-

vi'ne ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Rıfat Ser dar oğlu'nun cevabı (6/348) 
BAŞKAN — 7 nci sırada, Sayın Dikici'nin, Sayın Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Dikici?.. Hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş-Afşin-Hüyüklü Köyü Sağlıkevi ne zaman hizmete açılacaktır? 

— 90 — 



T.B.M.M. B : 31 23 . 11 . 1993 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Kahramanmaraş Miletvekilimiz Sayın Hasan Dikici tarafından, Kahramanmaraş- ..' 
Afşin-Hüyüklü Köyü sağlıkevinin ne zaman hizmete açılacağı sorulmaktadır. 

1992 yılı yatırım programında, ülkemiz genelinde 425 sağlıkevi yapılması Devlet Planlama 
Teşkilatınca uygun bulunmuştur. Bu 425 sağlıkevinin hangi vilayetlerde, hangi sayıda olacağı
na dair işlemler ise, tüm vilayetlerle temas kurulmak ve illerin ihtiyacına göre dağıtımı yapıl
mak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu cümleden olarak, Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Hü-
yüklü Köyüne de sağlıkevi yapılması, 1992 yılı yatırım programına alınarak ihale edilmiş ve 
inşası Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca halen yürütülmektedir. İnşasının tamamlanmasını mü-

, teakiben gerekli personel tayin ve malzeme tahsisi yapılarak, yöre halkına hizmet vermesi sağ
lanacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Dikici. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; birbuçuk 

sene önce sormuş olduğum soruma, ikinci Sağlık Bakanı olarak cevap verdiklerinden dolayı 
Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum, sağolsunlar. 

Sayın Bakanım, sağlıkevinin inşasından bahsetti. Hüyüklü Köyü muhtarımızdan dün al
dığım bilgiye göre, böyle bir inşaat başlamamış; ancak, yeri tespit edilmiş, şu anda istimlaki 
de yapılmamış durumda. Sağlıkevi yapımı üç seneden beri gündemde olduğu için, Sayın Baka
nıma bu soruyu sormuştum. Sayın Bakanımın vermiş olduğu cevap beni tatmin etmedi. Lüt
fen, il sağlık müdürlüğümüzden bir kere daha araştırılır ve inşaatının devam ettiği haberini 
alırsam çok sevinirim. Sağlıkevi inşaatımızın bir an önc« başlatılmasını temenni ediyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Dikici teşekkür ediyorum. 
Böylece soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 8 inci sıradaki soru da Sayın Pikici'ye aittir. İçtüzüğün 97 nci maddesine 
göre, işbu önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 

9. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü yakınla
rında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Sayın Hatip Dicle'nin, Sayın İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Dicle?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen bir hol
dingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/361) 
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BAŞKAN — 10 uncu sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

//. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Kültür Bakanının imzasının Bakanlık
ta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi (6/365) 

BAŞKAN rr 11 inci sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
Sayın Başbakan ya da adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların milletimizi 
büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/366) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
Sayın Başbakan ya da adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. • • • • * . 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
Sayın Başbakan ya da adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

14. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Adana'da 
Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/368) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Sayın Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kazalarının 
ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/374) . 

BAŞKAN — 15 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Güner?.. Hazır. . 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
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> 16. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenleri, dış 
geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/376) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, tstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Güner?.. Hazır. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüzler Hü
kümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Güner?.. Hazır. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

18. —• tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı basın organlarında yer alan "ver
gi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, tstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'mn, Sayın Mali
ye Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Tbptepe TKİ Kömür Ocağında meydana 
geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Şırnak Milletvekili Sayın Selim Sadak'ın, Sayın içişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Sadak?.. Hazır değil. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin özel
leştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

BAŞKAN — 20 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Derin?.. Hazır değil. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi bulunmadığından soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

21. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılandırıl
masına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/415) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, tstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 
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Sayın Güner?.. Hazır. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Amasyalı markası ile üretilen bozuk fırın 
ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/417) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Hazır değil. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'm, Sayın Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Hazır değil. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/420) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'm, Sayın Ulaş
tırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Hazır değil. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. ' 

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

BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in, Sayın Çevre Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Güner?.. Hazır. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır Değil. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'mn, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani ile Ce
lal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/422) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nın, Sayın Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Dağcı?.. Hazır değil. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
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27. — Kahramamaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırılan bir 
grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözîü soru önergesi (6/425) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Sayın 
Başbakandan sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

28. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U.M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar tarafın
dan açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Hazır değil. -' • . • 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre soru 

düşmüştür. 

29. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usulsüz kredi 
sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı Iddllarınailişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre soru 

düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in, Sayın Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Seçkiner?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

31. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhamı Soysal'ın ölümüne, hastaneler
deki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/448) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sayın Sağlık Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Çelebican?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi bulunmadığından, soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

32. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat Ko
misyonu, Sağlar'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/449) 
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BAŞKAN — 32 nci sırada, îstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, Sayın Kültür Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, içtüzüğün 97 nci maddesine göre soru 

düşmüştür. 

33. — îstanbul Milletvekili A Igan Hacaloğlu 'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu böl
gesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu'nun, Sayın Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Hacaloğlu?.. Hazır. 
Sayın Başbakan ya da adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Dördüncü keredir sayın bakanlar yok. 
BAŞKAN — Sayın bakanlar var; sorunuzun muhatabı yok. 

34. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, AzizNesin'i fahri danışman seçtiği iddiasına 
ve MichaelJakson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesinin nedenine iliş
kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın, Sayın Kültür 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yalova?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, içtüzüğün 97 nci maddesine göre soru 

düşmüştür. 

35. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Boz-
kurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danış tay m verdiği yürütmeyi durdurma ka
rarının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın, Sayın Kültür Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Yalova?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, içtüzüğün 97 nci.maddesine göre soru 

düşmüştür. 

36 — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına Bakan
lıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanında sözlü soru 
önergesi (6/454) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın, Sayın Kültür Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Yalova?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, içtüzüğün 97 nci maddesine göre soru 

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

BAŞKAN — 37 nci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın, Sayın Sana
yi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre soru 

düşmüştür. 
38. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına ilişkin 

Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 
BAŞKAN — 38 inci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın, Sayın Sana

yi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Korkmazcan?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre soru 

düşmüştür. 

39. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk alımla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın, Sayın Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre soru 

düşmüştür. 

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

BAŞKAN —• 40 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın, Sayın Kültür Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Yalova??. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre soru 

düşmüştür. 

41. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanının isti
fasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakm'ın, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi bulunmadığından, soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
42. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındır

lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 
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BAŞKAN — 42 nci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un, Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kapusuz?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

43. —Kayseri Millelvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine 
alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un, Sayın Ulaştır
ma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kapusuz?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

44. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği alım
larıma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Hazır değil. • ' • ' , ' , 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre soru 

düşmüştür. 

45. —Manisa Milletvekili Faruk Saydanı'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın, Sayın Bayındır
lık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Saydam?.. Hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

46. —İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçele
rinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu'-
mm cevabı (6/485) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelebican'ın, Sayın Sağlık 
Bakanından sorusu vardır, 

Sayın Çelebican?.. Hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından sözlü olarak cevap

landırılması hususunda delaletinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 
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Kastamonu, Küre İlçesine bağlı Elmalı Tekke Köyü ve Koz Köyü, Devrekani İlçesine bağlı 
Pınarözü Köyü ve Çörekçi Köyü, Bozkurt İlçesine bağlı Şeyhoglu Köyü muhtarları 24.5.1992 
tarihinde ayrı ayrı dilekçelerle müracaat etmişler; sağlık hizmetlerinden faydalanma yönünden, 
içinde bulundukları sıkıntıları belirterek, toplam nüfusu takriben 1 500 olan bu 5 köyün istifa
desi için merkezî durumda bulunan Çörekçi Köyüne bir sağlık ocağı kurulmasını istemişler 
ve yapımına maddî ve manevî katkıda bulunacaklarını taahhüt etmişlerdir. 

Yüzölçümü itibariyle en büyük illerimizden olan ve ekonomik ve sosyal kalkınmamızdan 
yeteri kadar pay alamadığı için nüfusu her yıl azalan, kalkınmada ikinci derecede öncelikli 
Kastamonu insanı, diğer illerdeki imkânlardan istifade ümidi ile göç etmektedir. 

1. Sağlanacak imkânların, yöre halkını köyüne bağlamaya, katkı ve talep edilen bu sağ
lık ocağının 5 köyden başka civardaki bin kişiye de hizmet götüreceği göz önünde tutularak, 
adı geçen 5 köy halkının talepleri uygun görülmüş müdür ve programa alınmış mıdır? 

2. Programa alındı ise ne zaman realize edilebilecektir? 
3. Köylülerimizden işin yapımına katkıları istenecek midir? 
4. tstenecekse, bu katkı ne şekilde sağlanacaktır? 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan soruyu cevaplamak üzere, Sayın Sağlık Bakanı; buyurun 

efendim. 

SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; İstanbul Milletvekilimiz Sayın Gürhan Çelebican tarafından, Kastamonu İli Küre İlçesine 
bağlı Elmalıtekke ve Kozköy köyleri, Devrekani İlçesine bağlı Pınarözü ve Çörekçi köyleri ile 
Bozkurt İlçesine bağlı Şeyhoglu Köyü muhtarlarının, sağlık hizmetleri bakımından içinde bu
lundukları sıkıntıları belirterek anılan 5 köyün faydalanması için Çörekçi Köyüne bir sağlık 
ocağı açılmasını talep ettiklerinden bahisle, sorular sorulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ilk olarak Sayın Çelebican, yöre halkını köyüne bağlamaya katkı 
sağlayacağı ve anılan 5 köyden başka bu civardaki 5 bin kişiye de hizmet götüreceği göz önüne 
alınarak bu talebin uygun görülüp görülmediğini, programa alınıp alınmadığını, alındı ise ne 
zaman realize edileceğini sormaktadır. 

Kastamonu İli Devrekani İlçesine bağlı Çörekçi Köyünün merkez nüfusu 189 olup, çevre 
köylerinin de bağlanması halinde yörenin toplam nüfusu 2 107 olmaktadır ki, bu nüfusun 224 
sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun ile getirilen sağlık ocağı planla
ması için gerekli kriterlerin altında bulunması sebebiyle bu köyümüze sağlık ocağı yapılması 
rasyonel olmamaktadır. Bunun yerine, bu köyümüze bir sağlıkevi planlanmış, ben göreve gel
dikten sonra bunun çalışmaları yapılmış ve 1994 yılı yatırım programına konulmuştur. 

Bir başka soruda da, köylülerimizden bu işin yapımına katkılarının istenip istenmeyeceği, 
istenecekse bu katkının ne şekilde sağlanacağı sorulmaktadır. 

Sağlık gibi önemli bir konuda, devletin imkânları yanında vatandaşlarımızın katkıları da, 
her zaman, bu hizmetin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacağı için, fevkalade önemli
dir. Bu doğrultuda, anılan sağlıkevinin yapımı için yöre hatkından istenebilecek katkı, Çörekçi" 
Köyünün merkezî bir yerinde sağlıkevi yapımına müsait 300 metrekarelik bir arsa temin edile
rek arsa işlemlerinin tamamlanması ve Bakanlığımız adına tapu tescil işlemlerinin bitirilmesi 
şeklinde olabilir. Yatırım programına alınır alınmaz inşaata başlanabilmesi bakımından, söz 
konusu arsanın bir an önce temin edilmesi faydalı olacaktır. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. 
Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Çelebican, bir açıklama yapma ihtiyacınız var mı efendim? 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Bakana açıklaması için teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan. 
Bundan evvel de bir sualim vardı; geçmiş olmasına rağmen, Sayın Bakanımız buraday

ken, bu sualimi de cevaplandırmasına müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Efendim, geçmiş olan suali, anlaşılıyor ki, okumuşuz. Zatı âliniz, aranma

nıza rağmen burada bulunamadığından, acaba soru İçtüzüğümüzün 97 nci maddesine mi tabi 
oldu? -' V. 

ŞADI PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 
BAŞKAN — Efendim bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir... 
SADİ PEHLİVANOĞÜJ (Ordu) — Tekriri müzakere talep ediyoruz Sayın Başkanım, si

zin bu anlayışlı müsamahanızla tekriri müzakere talep ediyoruz. 
BAŞKAN—Teşekkür ediyorum efendim. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Hazır Sayın Bakan buradayken... 
SADİ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Ruhuyla meseleye bakmanızı istirham ediyoruz. 
BAŞKAN — İçtüzüğün lafzı ve ruhuyla bakıyoruz efendim. 
Teşekkür ediyorum Sayın Çelebican. 
Ben, şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. 
46 nci sırada bulunan soru cevaplandırılmıştır. 

47. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler 'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde resmî has
tanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/488) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Sayın Mehmet Keçecİler'in, Sayın Başbakandan sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Keçeciler?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

4Ş. —> TTabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş 'in, 30 Ekim 1992 'de İstanbul'da yapılacak 
olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Sayın Dışişleri Bakanından so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Göktaş?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. ' ' ' 

49, — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin SHP'nin 
İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Sayın Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sorusu bulunmaktadır. 
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Sayın Güktaş?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

50. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Sayın Bayındırlık ve iskân Baka
nından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Altınkaya?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

51. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî hizmet 
yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan haberlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Hazır. 
Saym Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'deAbdi İpekçi Spor Salonunda 
yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Hazır değil. 
Sayiff Bakan?.. Hazır. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

53. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuzluk Ba
kanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/493) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Ali Kemal Başaran'ın, Devlet Ba
kanından sorusu vardır. 

Soru, Sayın Başaran'ın izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

. 54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanımın 
Ruhu DemireVi izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Hazır değil. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
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55. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerinde ya
pılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

56. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican 'm, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde yapımı 
tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

57. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne balıkçı barına
ğı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

58. — İstanbul Milletvekili, Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Rumeli Feneri Köyü Barınağı
nın tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 55, 56, 57 ve 58 inci sıralardaki, İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelebi
can'ın soruları, Sayın Çelebican'ın bundan önce bir sorusu cevaplandırılmış olduğundan, iç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Müdürlüğü 
satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedenine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

BAŞKAN — 59 uncu sıradaki, Sayın Ahmet Dökülmez'in sorusu, soru sahibinin görevli 
bulunması hasebiyle, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

60. — İzmir Milletv ekil Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihalelerle ilgili 
olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/579) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un, Sayın Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Aksoy?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

61. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi 'nin, NATO 'nun yeni statüsüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/503) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi'nin, Sayın Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Elçi?.. Hazır değil, 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

62. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/504) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi'nin, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Elçi?.. Hazır değil. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan? Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
63. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan Kayna

ğını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/505) 
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BAŞKAN — 63 üncü sırada, Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elci'nin, Sayın Sağlık 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Elçi?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

64. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı hak
kında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/580) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa Kılıçaslan'ın, Üaym Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Kılıçaslan?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

65.— istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üşküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir gaze
tenin aboneliğinin iptal edildiği iddasma ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in, Sayın Kültür Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Güner?.. Hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

66. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan bakanlık 
personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/581) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Eskişehir Milletvekili Sayın Mustafa Balcılar'ın, Sayın Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Balcılar?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru, soru sahibinin ikinci defa hazır bulunmaması nedeniyle, içtüzüğün 97 nci maddesi

ne göre düşmüştür. 

67. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elci'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçlerin it
haline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/508) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Sayın Bahattin Elci'nin, Sayın Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Elçi?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

68. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elci'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kullandığı 
iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Sayın Bahattin Elci'nin, Sayın Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Elçi?.. Hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
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69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Ceyhan Boiaş'ta yolsuzluk ve parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Sayın Halit Dumankaya'mn, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

70. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, TM.O. Işıkkent Ajans Müdürünün haksız, 
olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/512) j 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Sayın Halit Dumankaya'mn, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın bakan?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

71. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpekçi 
Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı (6/513) 

BAŞKAN —• 71 inci sırada, Sayın Halit Dumankaya'mn, Sayın Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

1. 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpekçi Spor Salonunda saat U.OO'de başlayacak imtiha
nın saat 14.30'a alınmasının sebebi nedir? 

2. İmtihan bitimine az bir zaman kaldığında imtihan cevap kâğıtları dolaştığı doğru 
mudur? 

3. İmtihanda görevli olan bir memurun elinde cevap kâğıdı, kardeşini aradığı söylentile
ri vardır. Bu şekilde yapılan imtihanın sıhhatli olduğuna inanıyor musunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Meh
met Moğultay, buyurun efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 16 Ekim 1992 tari
hinde, istanbul Abdi ipekçi Spor Salonunda yapılan memur sınavında usulsüzlük yapıldığına 
dair iddiaları içeren, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'ya ait sözlü soru önergesine 
cevap vermek üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
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Bakanlığımın bağlı kuruluşu Sosyal Sigortalar Kurumunun eleman gereksiniminin karşı
lanması amacıyla açılan ve 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpekçi Spor Salonunda yapılan sınava 
çeşitli öğrenim gruplarından toplam 13 919 aday katılmıştır. 

Katılımın fazla olması ve salon kapasitesinin yetersizliği nedeniyle, adaylar, öğrenim du
rumlarına göre gruplara ayrılmış ve salona alınmışlardır. Kimlik kontrolü ve emniyet kuvvetle
rince yapılan'arama nedeniyle, sınav, öngörülen saatten daha da geç başlamıştır. 

Sınav soruları Ankara'da bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında kurulan toplam 
5 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanarak çoğaltılmış, ayrı ayrı torbalarla, mühürlü ola
rak, 2 başmüfettişin sorumluluğunda, sınav günü sabahı İstanbul'a ulaştırılmıştır. Cevap anah
tarları ise kapalı ve mühürlü zarflar içerisinde Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı kasa
sında korunmuş, sınav yerine gönderilmemiştir. 

Sınav salonunda toplam 220 gözlemci bulunmuş, isim bölümü adaylarca kapatılan yazılı 
sınav cevap kâğıtları, mühürlü torbalar içerisinde görevli başmüfettişler tarafından genel mü
dürlüğe teslim edilmiştir. 

Test yöntemiyle yapılan sınava ilişken cevap kâğıtları bilgi-işlem dairesinde numaralan
mak suretiyle isim bölümleri açılmadan değerlendirilmiş, asgarî 70 puan alan kâğıtların daha 
sonra isim bölümleri açılarak kazanan adaylar ismen belirlenmiştir. 

16 Ekim 1992 tarihinde İstanbul Abdi tpekçi Spor Salonunda yapılan sınav, yukarıda açık
landığı üzere, hiçbir şaibeye neden olmadan ve sınava katılan adayların hak ve menfaatlan ko
runarak yapılmıştır. 

Sınav hakkında 20 Ekim 1992 tarihinde bir gazetede yer alan haber için gazeteye açıklama 
gönderilmiş ve söz konusu gazetenin 27 Ekim 1992 tarihli nüshasında bu açıklamaya yer veril
miştir; 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soru önergesinde yer verilen, "sınavın bitimine az 
bir zaman kaldığında salonda cevap kâğıtlarının dolaştığı, sınavda görevli olan bir memurun, 
elinde cevap kağıdıyla kardeşini aradığı" söylentileri de gerçek dışıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Dumankaya?.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dumankaya. 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa ge

lip, burada kendince soruyu cevaplandırdı. Sayın Bakan benim seçim bölgemdendir, o bakım
dan kendisine çok da hücum etmek istemiyorum; ancak, bu dönemdeki personel alımlarında, 
her dönemden daha çok usulsüzlük ve yolsuzluk vardır. 

Bakınız, Kartal SSK Hastanesine şu anda 90 tane geçici adam alınmıştır. Bakanın haberi 
olup olmadığını bilmiyorum; onlar, orada terör estirmektedir. Memurlar, onların dörtte bir 
maaşıyla çalışırken, onlar hiç iş yapmadan oturup, memurun dört katı maaş almaktadır. 

Bu imtihanlara giren arkadaşlar, milletvekili olmam nedeniyle bana geldiklerinde, kendi
lerine, değerli kardeşim, masraf etme, aman imtihana girme, moralin bozulur; çünkü alınacak 

.kişiler önceden belirlenmiş kişilerdir. Sen, yazılı sınavda 100 puan alsan dahi, seni mülakatta 
eleyeceklerdir bunu bilesin. Onun için, sen, ne iki günden ol, ne 200 bin liradan ol ve ne de 
moralin bozulsun. Şu anda, imtihanlar maalesef böyle yapılmaktadır, diyorum. 
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inşallah biz iktidara geldiğimizde şöyle bir yöntem uygulayacağız: İmtihanları YÖK'e yap
tıracağız ve başarı sırasıyla işe adam alacağız. Eğer bunu böyle yapabilirsek, o zaman, biz mil
letvekilleri rahat edeceğiz, bürolarımızda rahat oturacağız ye bu konuda devlet düzenini de otur
tacağız. Şu anda devlet düzeni yoktur. Devlet düzenini bozan bu İktidardır. 

MEHMET KERİMOĞ LU (Ankara) — Devlet düzenini bozan sizsiniz; biz düzeltmeye ça
lışıyoruz. 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) — Bakınız, devlet düzeni, hükümet düzeni olsa, Baş
bakan, çıkıp "biz, uyum içerisinde çalışıyoruz, hiçbir sıkıntımız yoktur" demezdi. Muhalefe
tin yapmadığını İktidar ortağının grup sözcüsü yapıyor; alıyor eline tokmağı, Başbakana bin
diriyor, vuruyor, vuruyor... * 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) Yapma gözünü seveyim!.". 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Soruyoruz; bu, sizin ortağınız ise, uyum içerisinde 

çalışıyorsanız, nedir bu çelişki?.. 
Bakınız, bu Hükümet içinde uyumlu olan bir tek tarafınız kalmıştır, o da yolsuzluklarda 

uyum sağlamanızdır! Bunu siz göremiyorsunuz. Neden, biliyor musunuz? Siz bir kavanozun 
içindesiniz de ondan. Dışarıdan bakan bunu gayet güzel görüyor. 

ERCAN KARÂKAŞ (İstanbul) — Konumuz ne, sen ne söylüyorsun!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Siz, millete çok sözler vererek geldiniz; ama, bir 

tek uyumlu olduğunuz şey var; sandalyenizi kaybetmemek için, bu şekilde, sadece yolsuzlukta 
uyum içinde çalışıyorsunuz. 

Biz, sizden, şu Meclisi çalıştırmanızı istiyoruz, şu Parlamentonun saygınlığını sağlamanı
zı istiyoruz. Eğer bu saygınlığı sağlayamazsak... Bakınız, durum çok vahimdir. Sonra hep piş
man oluyoruz ve "keşke bu Parlamentoyu çalıştırabilsek de bunlar başımıza gelmese" diyo
ruz. Başkalarının iştahını açtırmayalım. 

O nedenle, sizi, daha dürüst çalışmaya, daha uyumlu çalışmaya, ülke meselelerine daha 
duyarlı olmaya davet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, teşekkür ediyorum. 
Sayın Dumankaya, konuşmanızda "geçici adam" tabirini kullandınız; zannediyorum "geçici 

personel "i kastettiniz, öyle değil mi? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Evet efendim. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Hanım da olabilir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin piyasaya 
satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

73. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/515) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

75. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlikle
rin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 
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76. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümüldür sa
hillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/519) 

77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprülü kav
şak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/520) 

78. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdürünün 
misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

79. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi rahat
sız ettiği iddasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

BAŞKAN — Gündemin 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ve 79 uncu sıralarında bulunan sorular 
Sayın Dumankaya'ya ait bulunmaktadır. Sayın Dumankaya'nın bir sorusu cevaplandırılmış ol
makla, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre, mezkûr soruların müzakereleri ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 80 inci sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Hazır değil. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. Hazır. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

81. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin miting nede
niyle iptal edildiği iddiasının ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

BAŞKAN — 81 inci sıradaki soru Sayın Dumankaya'ya aittir. Biraz önce ifade ettiğim 
gerekçelerle bu sorunun müzakeresi de ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 82 nci sırada, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Yalova?.. Hazır değil. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
83. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/533) 
BAŞKAN — 83 üncü sırada, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Sanayi ve Ticaret Ba

kanından sorusu vardır. 
Sayın Yalova?.. Hazır değil. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
84. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ayakkabıcılık işkolundaki sağlıksız 

çalışma koşullarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'-
ın cevabı (6/586) 
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BAŞKAN — 84 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ergüder?.. Hazır. 
Gevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soruyu okutuyorum : J _• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından cevaplandırılması

na müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Ayakkabıcıların feryadı, 200 bin işçi ölümü bekliyor. Sağlıksız koşullar ve benzol maddesi 
yüzünden ayakkabı işçilerinin hayatları tehlikede. 

22 bin civarında deri ve ayakkabı atölyelerinde çalışan işçilerin acı durumu ile ilgili olarak; 
1. Ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 
2. Kısa zaman içinde bir düzenlemeye gidilecek midir? 
3. Alınacak tedbirlerle ilgili işçilerin ve bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alacak 

mısınız? 
4. Bakanlığınız bünyesinde böylesine hayatî tehlikeler arz eden işkollarının sorunlarını 

en kısa zaman içinde halledecek bir ünite oluşturmayı düşünüyor musunuz? 
BAŞKAN —- Sayın Bakan, soru önergesini dinlediniz, cevaplamak üzere buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in, ayak
kabıcılık işkolunda sağlıksız çalışma koşullarına ilişkin sorularını yanıtlamak üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ayakkabıcılık işkolunda işçi sağlığı ve işgüvenliği bakımından görülen sorunlar, daha çok, 
kullanılan yapıştırıcılar içindeki maddelerden kaynaklanmaktadır. 

Bunlardan heksan, benzol ve toluen, parlayıcı sıvı olup, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönün
den, işyerlerinde patlama ve yangınlara neden olabileceği gibi, solunum yoluyla alındığında; 
benzol, kanserojen; heksan, sinir felci; toluen ise uyuşturucu etkide bulunmaktadır. 

Toluenin uyuşturucu olması dışında, içinde yüksek miktarda benzol bulunması halinde 
zararlı etkisi de vardır. Bu oran, yüzde l'den fazla olmamalıdır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğüne göre, çözücüler ve yapıştırıcılarda bulunan benzol miktarının yüzde l'den fazla ol
maması zorunluluğu vardır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince, ben
zolün kontrollü kullanımı sağlanmış olup, yapıştırıcılarda genellikle heksan ve toluen kullanıl
maktadır. Yapıştırıcılarda çözücü olarak kullanılan heksan miktarında ise bir sınır bulunma
maktadır. Bu nedenle, ayakkabı ve deri sanayiinde çalışan işçilerde, daha çok, heksan etkilen
mesi görülmektedir. 

Özellikle heksan içeren yapıştırıcıların yaygın olarak kullanıldığı ayakkabı, deri, çanta ve 
kemer imalatında çalışan işçilerde sinir felci denilen meslek hastalıklarının sıkça görülmesi üze
rine, konu, basında yer alan haberlerden önce, ilk kez bu dönemde, Bakanlığımızca yapılan 
rutin denetlemelerden ayrı olarak özel bir proje halinde ele alınmıştır. 
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Proje, ayakkabı ve deri sanayii işyerlerinin özel olarak denetlenmesini, denetim sonuçları
nın ele alınmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak, işyerlerinde gerekli 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını öngörmektedir. 

Proje, 1992 Eylül ayında, bu tür işyerlerinin yoğun olduğu Ankara, tstanbul, tzmir, Kon
ya, Bursa, Eskişehir ve Tekirdağ tilerinde uygulamaya konulmuştur. 

Buna göre, gerekli hazırlıklar yapılarak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağ
lanarak, söz konusu illerde, 1992 Ekim, Kasım ve Aralık aylarında kimya mühendisi ve iş mü
fettişlerinden oluşan ekiplerce, birinci tur denetimler yapılmıştır. 

Bu çerçevede, toplam 880 işyerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında saptanan eksik
likler, derhal giderilmesi, için işverenlere bildirilmiştir. 

Denetim sonuçlarına göre, bu işyerlerinde 10 629 işçi çalışmaktadır. Bunun yüzde 76'sı 
erkek (8 800'ü), yüzde 13'ü çocuk (1 539'u), yüzde İH kadındır. (1 190'ı) çocuk işçi sayısına 
yakın oranda da çırak çalıştırıldığı gözlenmektedir. 

İşyerlerinde, denetimle birlikte, kullanılan yapıştırıcıların tehlikeleri, zararları ve korun
ma yöntemleri konusunda işçi ve işverenlere eğitim de verilmiştir. 

Küçük çaplı işyerlerinde çalışan işçi ve işverenlerin bu konuda son derece bilgisiz ve eği
timsiz olduktan gözlenmiştir, işçilerin yüzde 92'sinin uygun sağlık raporu bulunmamaktadır. 
İşyerlerinin yüzde 100'ünde uygun havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Yüzde 94'ünde uy
gun elektrik ve aydınlanma tesisatı yoktur. İşçilerin yüzde 23'üne koruyucu malzeme verilmekte; 
ancak yüzde 100'ü koruyucu malzemeleri kullanamamaktadır. 

İşyerlerinin yüzde 88'inde yıkanma yeri ve lavabo bulunmamaktadır. Yüzde 83'ünde ço
cuk işçi çalışmaktadır. Yüzde 30'unda tavan yükseklikleri ve hava hacmi uygun bulunmamak
tadır. Yüzde 95'inde ısıtma araçları uygun değildir. İşyerlerinin eski ve sağlıksız işhanlarında 
yoğunlaşmış olmaları nedeniyle, elektrik tesisatı, havalandırma tesisatı ve sosyal tesisler gibi 
konularda iyileştirme yaptırılması zor görülmektedir. Küçük işyerlerinde çalışanlar, parça ba
şına ücret aldıklarından, 7,5 saat çalışma uygulamasına uymamakta ve karşı çıkmaktadırlar. 
İşyerlerinin pek çoğu kaçak çalışmaktadırlar. 

İşyeri hekimleri ile uzmanların dışındaki hekimlerin, heksan zehirlenmesi hakkındaki bil
gilerinin yetersiz olduğu da görülmektedir. 

1993 Ocak ayından itibaren projenin 2 nci aşamasına geçilerek, işyerlerinin kontrol dene
timleri yapılmaktadır. Bu denetimlerde, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden gerekli önlemleri 
almayan işverenler hakkında yasal yaptırımlar uygulanmaktadır. Kontrol denetimlerinin so
nuçlan, çalışmanın bitiminden sonra değerlendirilecektir. 

Umum Ayakkabıcılar Federasyonu tarafından Türkiye'de, 22 bin imalathane olduğu ifa
de edilmektedir. Bu nedenle, sorunun sadece denetimle çözümlenmesi olanaklı değildir. Proje 
doğrultusunda, bir taraftan denetimler yapılırken, diğer taraftan, alınması gereken diğer ön
lemler üzerinde de durulmaktadır. 

Bu konuda köklü çözüm, ancak, denetimlerin yanı sıra, gerekli mevzuat düzenlemeleri
nin yapılması ile olanaklıdır; bu ise, Bakanlığımız yetki alanı dışına çıkmakta, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliğini gerektirmektedir. Bu nedenle, Bakanlığımız ile, Sağlık Bakanlığı, Çevre 
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
ve Türk Standartlar Enstitüsü yetkililerinin katıldığı iki ayrı toplantıda konu ele alınmıştır. 
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Bu toplantılarda : 
A) Yapıştırcıların ve asbestin, ithalinden önce ve sonra kalite yönünden uygunluğunun 

kontrol belgeleriyle belgelenme işleminin Bakanlığımca yürütülmesi, 
B) Türk Standartlar Enstitüsünce, yapıştırıcılar ve yapıştırıcı sektöründeki işyerlerinin 

standartlarının oluşturulması, 
C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Ge

nel Müdürlüğünce, yapıştırıcı kullanan işyerlerinin sanayi sitelerinde toplanması yolunda ge
rekli çalaşmaların başlatılması, 

D) Sağlık Bakanlığınca, yapıştırcılarda kullanılan heksan miktarının, gelişmiş sanayi ül
kelerinde olduğu gibi, yüzde 40-50 oranıyla sınırlandırılması kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca, Umum Ayakkabıcılar Federasyonuna bağlı.Kunduracılar Odası Başkanlıkları ile 
görüşülerek, Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmalar, işyerlerinde saptanan noksanlıklar 
ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler de verilmiştir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, Bakanlık olarak üzerinde titizlikle durduğumuz konuların ba
şında gelmektedir. Bu alanda sürdürülen denetim, eğitim, inceleme ve araştırma çalışmaları 
yanında, etkin bir örgütlenmeye gitmek üzere, 1984 yılında daire başkanlığı düzeyine indirilen 
Bakanlığımız birimi, yeniden genel müdürlük haline getirilecektir. Buna ilişkin yasa tasarımız 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun gündeminde bulunmaktadır. 

Çalışma yaşamının birçok alanında olduğu gibi, ayakkabıcılık işkolunda da yaşanan so
run, Hükümetimiz öncesinde yıllardır sürdürülen kaçak çalışmayı ve çalıştırmayı özendiren, 
denetim hizmetlerini etkisiz hale getiren uygulamaların bir sonucudur. İnanıyorum ki, Bakan
lığımız koordinatörlüğünde ilgili tüm kesim ve kuruluşların katılımıyla sürdürülen çalışmalar 
sonucu, bu alanda yaşanan sorunları da aşacağız, bunda kararlıyız. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. . 
Sayın Ergüder?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bir iki kelime etmeme müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; öyle zannediyo

rum ki, Sayın Bakanım, sorduğum sualden çok zevk aldılar ve epeyce de güzel tetkik etmişler; 
çok teşekkür ederim. 

Bir Bakan olduğunuza göre söylediğiniz herhalde doğrudur. Ancak, buna rağmen bu iş
kolunda ayrıca sendika mensuplarıyla ve işkolu sahipleriyle konuşacağım ve zatı âlinizin ko
nuşmasını da kendilerine vereceğim. 

Efendim, malumu âliniz, Yüksek Heyetinizce "İstanbul Sorunları" diye bir araştırma öner
gesi kabul edildi ve çalışmalarımızı yavaş yavaş bitirmek üzereyiz. 

Her milletvekilinin bir hobisi olduğuna göre, bendenizin de, doğup büyüdüğüm İstanbul'a 
karşı bir hobim yar. Buyurduğunuz o imalathaneler, İstanbul'un tam göbeğinde, her türlü pis
liği çıkaran, insan sağlığına aykırı -hatta bu ara vefatlar meydana geliyor, "şundan öldü" de
niyor; benzolden ölüyor-fevkalade sağlıksız yerler... 

Sayın Bakanıma rica ediyorum; alacaklarını tahsilde gösterdiği gayreti, işyerlerinin kont
rolünde biraz daha gösterirse, çıkarcı özel sektörün sebep olduğu genç çocukların ölümüne 
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mani olur. tnanın, 8 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşındaki çocuklar, bu kimyevî maddelerden dola
yı, hunhar ve paradan başka bir şey düşünmeyen özel sektörün ihtirasları altında kaybolup 
gidiyor Genç yaşta soluyor o delikanlılar... 

Bakanlığınız müfettişlerinin burada çok ciddî çalışmalar yapması lazım. Bu kimyevî mad
deler, öyle büyük hastalıklar meydana getiriyor ki, tasavvur edin, solunum organları bozulu
yor, nefes alamıyor; Anayasada en tabiî hak olan yaşama hakkından, nefes alma hakkından 
mahrum kalıyor. 

Kendilerine arzı teşekkür ederim. Ancak, müfettişleri, İstanbul'un bu imalathanelerine 
biraz daha fazla salmasının teminini arz ederim. 

Sağ olun efendim. . . , • - ' 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, teşekkür ediyorum. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Değerli milletvekilleri, soruların müzakeresi için ayrılan süre tamamlanmıştır. 
Şimdi gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 

kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki ahlakî 

Çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/7) 

BAŞKAN — Bu kısmın 1 inci sırasındaki Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şen
diller ve 12 arkadaşının, toplumdaki ahlakî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet? Hazır. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : Toplumdaki ahlakî çöküntü ve ailemizin geleceği hakkında genel görüşme isteği. 
Dünyada ve komşu ülkelerdeki siyasî, sosyal, iktisadî ve kültürel değişmelerin de tesiri ile 

toplum yapımızda meydana gelen ahlakî tahribat, milletimizin temeli olan ailemizin geleceğini 
tehlikeye sokmuştur. 

Son yıllarda meydana gelen, sosyal değişiklikler, bilhassa ahlakî yapımızda korkunç tah
ribatlara sebep oluyor. Toplumu temelden sarsacak sosyal değişikliklere karşı kalkan olan ah
lakî normlarımız korunmamış, bunun neticesi olarak, temel varlığımız olan aile yapısı hedef 
alınmıştır. Bir plan dahilinde aile yapımıza, yapılan saldırılar, kısmen başarılı da olmuştur. 
Ki, adliye koridorları, boşanan ve dağılan aile dramlarıyla inliyor. Yıkılan yuvaların enkazı al
tında en çok ezilenler ise masum yavrular olmaktadır. 

Amerika ve Batı ülkeleri, bozulan aile yapılarını sağlama almak için manevî çözümleri 
araştırırken; hatta 1994 yılını "Dünya Aile Yılı" olarak şimdiden ilan ederken, bizim bir kısım 
basınımız, televizyonumuz ve sinemamız, oraların ahlaksızlığını memleketimize taşımayı ma
rifet saymaları düşündürücüdür. 
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Maalesef, fuhuş, bir sektör haline getirilmiştir. Bu tehlikeli gelişmenin en büyük hedefi 
ise aile yapımızdır. Eğlence merkezleri, sanat gösterileri adı altında ahlâksızlığı teşhir ederken, 
Televizyonumuzda gösterilen bazı programlar ve filmler ise Türk Milletinin inançlarına ve aile 
yapısına ters düşüyor. Bilhassa, kanunî statüsü dahi tartışılan özel bir televizyon kuruluşu ise, 
yayınları ile inançsızlığı, ahlaksızlığı evlere, ocaklara sokmaktadır. 

İstanbul başta olmak üzere, batı vilayetlerimiz, eğlence merkezlerinin revü ithali ile başla
yan, yabancı kadın istilası altındadır. Büyük şehirlerimizin giriş-çıkışları, cadde ve sokakları
nın hayat kadınları ve dönmelerin işgali altında olduğu, basın ve vatandaşlarımızın diline düş
müştür. 

Sarp kapısının gerekli tedbirler alınmadan açılması ile, sağlam aile yapısına, töre ve inançlara 
sahip Karadeniz Bölgemiz, Rus hayat kadınlarının akınına uğramıştır. Hopa-Ordu yol güzer
gâhı, şehirlerde, caddeler, sokaklar ve oteller açıktan fuhuş yapılan yerler haline gelmiştir. Ka
radeniz insanı feryat ediyor... İffetli kadın ve kızlar evden çıkamaz hale gelmiştir. Şehirleri ve 
yolları işgal eden bu çirkin görüntü televizyon programı olurken, tedbirlerin alınmaması hay
retle karşılanmaktadır. Aldığımız yüzlerce mektup, 1 200 imzalı dilekçe ve araştırmalar, bil
hassa Karadeniz Bölgemizde acil tedbirler almayı gerektiriyor. Bunun neticesi olarak, başta 
AİDS ve frengi olmak üzere, zührevi hastalıklar, toplumu sağlık yönünden de tehdit ediyor. 

Ayrıca, fuhuş, bir sektör halini almış ve reklamı her yerde yapılır hale gelmiştir. 
Aileden sorumlu Devlet Bakanlığımız da bu gelişmeleri dikkate alarak, toplumumuzun 

temeli olan aileyi her türlü menfi saldırılardan koruyacak tedbirler geliştirilmelidir. 
Bu gelişmeleri, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 

yapılan araştırma da teyid ediyor. Araştırmada fuhuşun bir sektör haline geldiği neticesini or
taya koyarken; 

1. Fuhuş batağında bulunanların yüzde 15'i frengi mikrobu taşıyor ve bulaştırıyor. Aynı 
durumda olan eşcinsellerde bu oran yüzde 40'ı buluyor. 

2. Fuhuş batağına düşme sebepleri *: 
a) Evlilik vaadi ile kaçırılan, iğfal edilen ve hamile kalanlar, 
b) Büyük şehirlerin yoksul bölgelerinde yaşayan ve daha iyi bir hayat özlemi ile kötü 

yola düşen zayıf karaktere sahip olanlar, 
c) Eşleri tarafından ihmal edilen ve maddî sıkıntı çekenler, 
d) Artist, şarkıcı ve sanatçı olmak ümidiyle taşradan büyük şehirlere gelerek kötü niyet

li insanların eline düşenler, 
e) Sinema ve televizyondaki açık sahnelerin etkisinde kalanlar, 
0 Üniversite öğrenimi devam ettirmek için bu yolu deneyenler. 
3. Fuhuş, Romen, Bulgar ve Rus kadınların akını ile hızlandı, bu kadınlar genelde 19-20 

yaşlarında, 
Yukarıda izaha çalışılan ve aile yapımızı tehdit eden bu meseleyi, geniş şekilde görüşüp, 

tedbirlerin alınması için, Yüce Meclise getirmeyi uygun bulduk. 
Anayasanın 98, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince Yüce Meclisimizde Genel 

Görüşme açılmasını, saygılarımızla arz ve teklif ediyoruz. 
Ökkeş ŞendiIIer 

(Kahramanmaraş) 
ve 12 Arkadaşı 
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BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki müza
kerelerde sayın Hükümete, sayın grup temsilcilerine ve sayın birinci imza, ya da onun göstere
ceği bir başka imza sahibine söz verilecektir. 

Sayın Hükümet ve sayın grup temsilcilerinin konuşma süreleri 20 dakika, imza sahibinin 
konuşma süresi ise 10 dakikadır. Ancak, süremizin dolmasına bir saat vardır. Hepinizin çok 
iyi kabul edip ve uyguladığı gibi, sözün hayırlısı kısa ve öz olanıdır. 

Bu temennilerle Sayın Hükümeti kürsüye davet ediyorum, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Hanımefendi Bakanımız 

da dinlenir; çok güzel konuşur kendileri. 
BAŞKAN — Efendim, biz, hem dinleyeceğiz, hem dinleneceğiz böylece. Güzel konuşma

yı dinlerken dinleneceğiz efendim. 
Buyurun. 

DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL— Sayın Başkanım, sözlerime, sizi ve Yüce Mec
lisin saygıdeğer üyelerini selamlayarak başlamak istiyorum ve hemen arkasından, öneri sahibi 

• Sayın Şendiller'e de bir teşekkürümü ifade etmek istiyorum. 
Bu vesileyle, Türkiye'deki aileden sorumlu olan kurumun yapısı, işlevleri -çünkü, sorular

dan bir tanesi odur- konusunda Yüce Meclisi aydınlatma şansı da buluyorum. 
Sayın Başkanım, Sayın Şendiller'in sorusunun içerisindeki, toplumdaki ahlakî çöküntü 

ve ailemizin geleceği meselesinde konuyu ikiye ayırarak cevabımı sunmak istiyorum. 
"Toplumdaki ahlakî çöküntü" kavramından neyi kastettiklerini anlamakta zorluk çekti

ğimi söylemek istiyorum. Metnin içinde sözü edilen toplumsal olaylardan iki somut olaya ay
rıca değineceğim. Sarp Kapısıyla gelişen olaylar ile kitle iletişim araçlarının yani "medya" de
nilen yayın organlarının (elektronik medya, radyo ya da televizyon; ki, tümüne birden en güzel 
tanım sanıyorum "kitle iletişim araçları"dır) olumsuz etkilerden söz ediyorlar; bunu bir kena
ra ayırmak için izin rica ediyorum. 

Şimdi, bir toplumun ahlakî değer yargılarını hangi kıstasa vurmak gerektiği konusundaki 
düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Her şeyden önce, toplumdaki birtakım kavramlar, toplumların yıllar içindeki gelişimiyle 
biçim değiştirir, yenilenir, şekillenir ve bir evrim yaşar. Bu evrimin sonunda, kırk-elli yıl ya 
da bir asrın başıyla sonu arasındaki toplumsal yargıların biçimi de değişir. 

Bu gelişim içinde yeni oluşumlar -bir tür- doğallaşır, hatta yasallaşır veya son derece tabiî 
hale gelir. Bunlara olan tepkimizin, bir nevi "ahlâk çöküntüsü" biçiminde yansımasının doğ
ru olmadığını düşünüyorum. 

örneğin, asrın başındaki kadın giysilerinin biçimindeki yapıyla bugünkünü mukayese et
tiğiniz zaman, bugünkü giysinin -bir tür- çıplaklığı, niteliği, ahlakî bir çöküntü diye değerlen
dirilebilir mi?.. Bu bağlamda, bu çok özet konudaki "ahlak çöküntüsü" kavramına giren belli -
somut olayları yanıtlamaktan öte, fazla bir şey yapmayacağım. Bir de bunların, aile yapısı üze
rindeki etkileri konusundaki önlemleri soruyorlar... 

Aile Araştırma Kurumu, Devlet Bakanlığına bağlıdır ve yönetimimde bulunmaktadır. Bu 
Kurum, 1989 yılının son ayında kurulmuştur. Adı üzerinde, bir inceleme ve araştırma kurumu
dur. Kuruluş nedeni, 1994'ün "Dünya Aile Yılı" ilan edilmesidir ve 1994'ün Dünya Aile Yılı 
olmasının gerekçesi de, hızlı değişen dünyamızda, toplumsal yapı içerisindeki en küçük de-
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mokratik ünite olan ailenin ciddî birtakım olumsuzluklara maruz kalması tehlikesine karşı, 
ona, özel bir destek, özel bir güçlendirme, özel bir ihtimam gerekmesi nedeniyle, her ülke, 1994'te, 
kendi aile yapısını, bu yapıdaki değişiklikleri, bu yapıdaki yeni ortaya çıkan durumları, bunla
rın olumsuz etkileri varsa bunların nedenlerini -ve yeni düzenlemelerini- irdelemeyi, ortak ola
rak kararlaştırmışlardır. Bu bağlamda, bir Aile Araştırma Kurumu da, Parlamentomuzun ka
rarıyla ülkemizde kurulmuştur, bir kanun hükmünde kararnameye dayalı olarak. 

Bu Kurumun yaptığı araştırmalar, iki somut sonucu ortaya çıkarmaktadır. Bugün, Türki
ye'de en çok değişme gösteren toplumsal yapı ailede görülmektedir. Bunun da, Türkiye'ye özel, 
tüm dünyadan farklı bir başka nedeni vardır. 

Sayın milletvekilleri, çok iyi bildiğiniz gibi, 1950'lerden itibaren bir türlü durduramadığı
mız çok hızlı ve sağlıksız nüfus artışı, Türkiyemizde, bir iç ve dış göç olgusunu da birlikte ge
tirmiştir. Bu hızlı nüfus artışı yanında, temel gereksinimler ve altyapı hizmetleri -eğitim, sağlık 
ve istihdam alanları açmak gibi özel hizmetler- nüfus artışı doğrultusunda ve ona koşut gide
mediği için, kırsal alandan büyük illere, özellikle sanayileşme eğilimi gösteren yeni istihdam 
alanlarına, açık bölgelere, hızlı bir göç olmuştur. 1950'lerde iç göçler başladı, 1960'larda buna 
bir de hızlı dış göç eklendi; yurt dışı işçi göçleri. 

Bildiğiniz gibi, bugün, 2 milyonun üstünde vatandaşımız, yurt dışında,-çoğu Avrupa'da 
olmak üzere, Yeni Zelanda'ya kadar- işçi olarak, işveren olarak, uzun yıllar orada yerleşmiş, 
ailelerini oralarda kurmuş kişiler olarak, yaşamaktadırlar. 

Bu iki olgunun sonucunda, Türkiye'nin toplumsal yapısı bütünüyle değişmiştir; üretim 
biçimi değişmiş üretim kaynakları değişmiştir; özellikle, üçte iki nüfusun kırsal alanlarda, köy
lerde yaşadığı dönemlerde, tarımsal ürünün en büyük kaynağı olan kadının işgücü değişmiştir; 
bir başka deyimle, kırsal alandan kentlere, metropollere, yeni yerleşim yerlerine göçen kadın 
kesiminin üretim içindeki işgücü boşalmıştır; yerine yenisini dolduramadığımız, yeni bir işgü
cünü katamadığımız için, kadın işgücü, üretimin dışında kalmıştır. 

Bütün bu gelişimlerin en önemli sonucu ve sorunları da ailede görülmektedir. Bu konuda, 
işte, Sayın Şendiller'e teşekkür etmek istiyorum; hiç değilse bunları açıklama, sizlere bilgi arz 
etmeme, özellikle son ve yeni verilerimizi arz etmeme fırsat tanıdılar. 

Bu bağlamda en büyük sorun, aileyi oluşturan fertlerden; yani, erkek, kadın, çocuklar 
ve yaşlılar içerisinde kadının omuzlarına yüklenen ağır boyutta bir sorun demeti oluşmasında-
dır. Kadınlarımız, kentlerde, kent çevrelerinde, hazır olmadıkları bir biçimde, kendilerini bir 
aile reisi konumunda bulmuşlardır. Kadın, işsiz, yalnız, belirli bir geliri olan, 11 ay ya yurt içinde 
veya yurt dışında işçi olarak çalışan eşini beklemek konumunda kalan ve ailenin her ferdinin 
sorumluluğunu taşıyan bir yere gelmiştir. Bir başka deyimle, ailede otorite değişmiştir, sorum
luluk değişmiştir ve bütün bu sorumluluk, tek başına hazır olmayan bir kesime yüklenmiştir. 

Ülkemiz, yıllardır bu konumda bulunan kadınına ve değişen ailesine, yeni bir model, yeni 
bir politika, yeni bir destek sağlayamamıştır. 

Doğrusu, şükran duymak durumundayız ki, uluslararası bir kurumun almış olduğu Dün
ya Aile Yılı kararı olmasaydı, bu değişim içinde, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadın kesimi
nin büyük çoğunluğunun, ne türlü ezildiğini anlamak imkânını korkarım hâlâ bulamayacak
tık. tşte, asıl toplumsal yapı değişikliği, bu göçlerin oluşturduğu toplumsal değişimden kay
naklanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, bu bağlamda ailemizin yapısı irdelendiğinde, tüm bilimsel araştır
malara dayanarak arz edeceğim verilerle, öneri sahibimiz Sayın Şendillerin, önerisi içindeki 
bir yargısına öncelikle yanıt vermek istiyorum. , 

Bu yargılarına göre, "boşanmalar artmıştır" buyuruyorlar. Size 1940'Iardan günümüze, 
kadın nüfusu itibariyle boşanma sayılarını yüzde olarak arz ediyorum : 1940'da yüzde 4,5, 
yüzde 4,5 oranını, o dönemdeki genel nüfusu dikkate alarak değerlendirmek gerekir. En hızlı 
boşanma oranı 1950-1960 yılları arasında; yüzde 8,3. Dünyanın en az boşanma oranı Türkiye'
de. Bu oran 1970-1975 yılları arasında biraz daha düşüyor, 1990'larda yine yüzde 8'lere kadar 
yükseliyor. 

Bu demektir ki, Türkiye'de, aile yapısındaki bu vahini ve olumsuz sonuçlar nedeniyle bo-
0 sanmalar arttı ididası ve kavramı, doğru değildir. Bu oranlar, Devlet istatistik Enstitüsünün, 

bizim kurumlarımızın araştırmalarının kesin sonucudur. 

tkinci ve çok önemsediğim bir sonuç daha var. Kadın eğitimi irdelendiğinde, en büyük 
boşanmalar, ilkokul mezunu ya da ilkokulu okumamış kadırlarda görülmektedir. Demek ki, 
kadının eğitimiyle, aile yapımıza, daha bir dinginlik, daha bir salabet veya daha bir güvence 
geliyor. Bunu da, kadınlarımızın ve kadın nüfus kesiminin eğitilmesinin ne denli önem taşıdı
ğını belirtmek için -aile yapımızın gereği olarak- vurgulamak istiyorum; çünkü, bir ülkede, çok 
iyi bildiğiniz gibi, aile, demokrasinin en küçük ünitesi, toplumun en küçük ünitesi, hatta Aile 
Yılı kararını almış olan uluslararası kurumun çok saygıdeğer bir ifade biçimiyle, "toplumun 
yüreğindeki en küçük demokrasi" olarak tanımlanır. Bu ünitenin de, en etkin, en özel, en önemli 
öğesi, ferdi, kadındın. Bu birinci noktaya böyle değindikten sonra, aile yapısının diğer sorun
larına gelmek istiyorum. 

En önemli ve ciddî sorun, istihdam sorunudur. Çünkü, bu iç göçler kadın işgücünü devre 
dışı bıraktığında, yerine bir şeyi yerleştirememiş; esasen, toplumumuzun yapısı ve tüm geliş
mekte olan ya da geleneksel toplumların özelliği niteliğinde, kadın işgücünün değerlendirilme
diği bir ortamda, büsbütün kadınlarımızı, bu sektörün, kalkınmanın, toplumsal gelişmenin, 
ekonomik kalkınmanın dışına itmiştir. 

Buna mutlaka önlem almak üzere, son zamanlarda basında da çok gördüğünüz gibi ka
dınları sadece eğitmek için değil, öğretmek için de -bir bilgiyle, bir beceriyle, bir iş üretmeyle 
eğitmek için, öğretmek için- özel programlarımız var, girişimcilik için özel parasal destekleri
miz var, evlerinin içinde işgücünü değerlendirecek önlemler için programlarımız var; bunları 
hep görüyorsunuz; ama, hepsinin başında, temelinde, kadınları, hızlı bir biçimde öğreterek bir 
üretim alanına katmayı amaçlıyoruz. 

Bunun için, kitle iletişim araçlarının bütününü eğitimde kullanmak bir yol olduğu gibi; 
bölgesel olarak, her türlü eğitim kurumlarının, kâhil eğitimi (yetişkin eğitimi) kurslarından, 
öğretim kurslarından yararlanarak, yeni ve ihtiyaç duyulan iş alanlarına, mümkün olan oran
da da kadın için geleneksel olmayan iş alanlarına kadınlarımızı sokmayı planlıyoruz. Bunun 
için, kısa, orta ve uzun vadede tüm programlanınız tamamlanmış, uygulama noktasına gelmiş 
bulunmaktadır. 

Ailede değişen en özel ve önemli sonuç şudur; Ailemizin sayısı azalıyor. Eskiden, kırsal 
alanda, geniş ve büyük aileler: Yani, ataerkil, baba otoriteli, bütün çocukların evlenince eşleri
ni aynı aileye kattıkları, evlenme yaşının çok erken olduğu bir tip geleneksel geniş aile vardı. 
Bugün bu aileler, yüzde 50 oranında, küçük ve çekirdek aileye -ana, baba ve çocuktan oluşan 
küçük aileye- dönüşüyor. Bu, en tipik ve en somut sonucumuz. 
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Tekrar ediyorum; dünyada çok az örneği görülen tek ebeveynli aile de, bizim bu toplumsal 
değişme içerisindeki en önemli özelliğimiz... Yurt dışında -"tek ebeveynli aile" bir kadın ve 
bir çocuktan oluşan aile anlamındadır- evlilik dışında aile niteliğini toplumsal olarak kabul 
etmiş -İsveç'te ve Kuzey Avrupa ülkelerinde böyle- tek ebeveynli aile sözü edilirken; ülkemizde 
tek ebeveynli aile, eşinin, iş nedeniyle, yaşadğı yerin dışında çalıştığı ve ailenin kadınının reisi 
olarak bulunduğu aile tipini gösteriyor. 

Bununla hem çok övünüyoruz, hem de, hepinizin katkılarıyla ve kabulleriyle, o kadınları
mıza hızlı bir biçimde yardım etmeyi sorumluluk ve görev sayıyoruz, izin verirseniz. Çünkü, 
bunu kabul etmek, erkek kesimi bakımından, çok da kolay olmuyor; çünkü, hep, geleneksel 
bir yapı içiresinde, kadın için belli bir iş vardır; günde 12 saat çalıştığı; ama, bundan hiç pay 
alamadığı bir ev işi... Onun evdeki boş zamanlarını almak; fakat, onu bütünüyle dışarıda giri
şimci olarak değerlendirmek üzere, kadınımıza yardım etmeyi düşünüyoruz. 

Şimdi, öneri sahibinin sözünü ettiği asıl konuya geliyorum. Bunlardan bir tanesi, Karade
niz'de, bir ticarî işbirliğinin kolaylaştırılması amacıyla açılmış olan Sarp Kapısından girişin ser-
bestleştirilmesiyle gelişen olaylardır. 

Gerçekten bu, son birkaç yılda, Türkiye'mizde sori derece olumsuz etki yapan bir nitelik 
aldı. Bunun birçok boyutu var. Çok önemli bir boyutu, bizatihi ailenin içindeki tahribatı. Bu 
tahribat, yalnız aile yaşamını değil, kadının onuruna verdiği zararı değil; ama çok somut bir 
biçimde de ailenin sağlığını etkiliyor. Bu olay, ne kadar olduğunu bilmediğim zührevî hastalık
ların artış oranı kadar, dünyada en ciddî tehlike olan AİDS tehlikesini de bize getiriyor. Bu 
konudaki tüm kontrollere rağmen, vilayetlerin, kaymakamlıkların, adlî makamların, yörede 
bunu kontrol edebilecek sorumlu ve görevli her türlü yasal kurumlann engeline rağmen, bu 
konunun henüz ne boyutu biliniyor ne sonucu biliniyor ne de önlemi alınabiliyor; ama şunu 
söylemek ve ifade etmek zorundayım ki, bu konuya karşı bir talep olmasa; olay bu kadar va
him olmayabilirdi. Bunu çok ciddî anlamak zorundasınız. Çünkü, oradan gelen insanlar, tica
ret için izin almışlar. Oradan, burada satabilecekleri bir şeylerini getirip, buradan aldıklarını 
da oraya götürerek, hatta, basına bir nevi dolar kaçışı gibi yansıyan ekonomik olumsuzlukları 
da bize göstererek, bir ticarî işbirliği sonucunda, Türkiye'de onlara bu konuyu öğreten kesim, 
o yörenin -maalesef- talepkâr erkekleridir. 

Şu esnada sorunun, bir miktar, sağlık nedeniyle azaldığı konusunda bilgilerimiz var. 
Bunun için bir araştırma yaptırdım saygıdeğer milletvekilleri. Aile Araştırma Kurumun

dan özel bir ekip, bu konuda, vilayetlerdeki tüm yetkililerden, validen, kaymakamdan, polis 
müdüründen, bizzat polislerden ve yörenin insanlarından, öğretmenlerinden, sorumlu memur
larından bilgi aldı, araştırma yaptı, fakat konunun özelliği, konunun mahremiyeti, konuda bilgi 
alabileceğiniz bir sağlıklı kaynağın bulunmayışı, üç ay sonra bu araştırmanın, sadece birtakım 
sezgiler, sezgiye dayanan somut verilersiz bir bilgi birimine dönüşmesine neden oldu, devam 
etmekte yarar görmedik. Ancak, oraya bir grup sosyal bilimcinin araştırma için gidişi, sanıyo
rum bir ölçüde caydırıcılık niteliği taşıdı, özellikle oradaki makamları uyardı ve onları göreve 
davet etti diye de bir sezgim var. Bunu sadece bu kadar söylemek zorundayım. 

Büyük kentlerde -yine aramaya çalıştığım bilgilerden- bu konuda eskiye oranla bir artma
nın olup olmadığı konusunda size sunabilecek bir somut, bilimsel verim yok; ancak, hangi 
toplumda, hızlı çoğalan nüfus, istihdamın azalması, ekonomik sorunlar ve işsizlik -yılların bi
rikimi içerisinde- artarsa, insanların kötü yollara kolayca teşvik edilmeleri, bir somut veri 
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olarak ortaya çıkar. Türkiye de, sanıyorum, belki onbeş yıldır, bu çok hazin gerçeğin olumsuz 
toplumsal sonuçlarını yaşıyor; ama, aileyi bunlardan korumak için, kadınıyla, erkeğiyle, gen
ciyle ve çocuklarıyla, hastalıklardan ve toplumsal tahribattan korumak için, yine yapılacak pek 
çok şey vardır. Aileyi ekonomik olarak desteklemek, eğitsel olarak desteklemek, öğretmek, iş 
bulmaya çalışmak, kendi işini icat etmeye çalışmak için, -çünkü, artık kamu kurumlarında iş 
alanları işba haline geldi, yeni hiçbir kadro açabilecek haliniz yok- yeni planlar ve programlar
la uğraşma konumundayız. 

Bundan sonra size asıl söylemeye çalışacağım konu, bu kitle iletişim araçlarının kamuo
yuna olumsuz etkileri konusudur. Sanıyorum ki, sayın öneri sahibi, asıl kastettiklerinin bu ol
duğunu vurgulayarak, özellikle araştırmayı bu konuya yönlendirmek istiyorlar. Bu, bir kısmı 
yasal olmayan, özel radyolar, özel televizyonlar, özel kanalların, kendi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim efendim... 
Şimdi, geride beş grubumuz var ve 40 dakika da süremiz var. Rica ediyorum, 2 dakika 

içerisinde lütfen toparlar mısınız... 
DEVLET BAKANI TÜRKAN AKYOL (Devamla) — 5 dakikada tamamlarım efendim... 
BAŞKAN — Efendim, 2 dakika içerisinde lütfen toparlayın! 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Peki efendim. 
Bu kitle iletişim araçlarının, demokrasilerde, sansür ya da denetimle söylem biçimi ara

sındaki çelişkisini aşmak son derece zordur; hangisi bunun demokrasinin gereği bir konuyu 
sunmaktır, hangisini denetlerseniz sansüre girer, hangisi seydedilebilir. 

Demokrasilerde, toplumları korumak da bir görevdir ve bu da yasalarla yapılır; ama, ya
saları düzenlemekte zorluk içinde kaldığınız zaman, demokrasilerin en büyük fazileti olan, kit
lelerin caydırıcı etkinliğine sığınırsınız. Saat 24.00'den sonra hangileriniz bunu açıp izliyorsu
nuz, bilmiyorum; ama, ben henüz hiçbirini görmedim; çünkü vaktim olmuyor. Sayın Şendil-
ler'in bunları banta almasını istiyorum. Demek ki, izleniyor. Onları oturup izleyenler olmasa, 
onlar bu kadar çok izlenmese, bu kadar talep olmasa, toplumu bu kadar çok tahrip edecek 
bir yayın dizisi ortalıklarda olmazdı. 

Yaşallaştırma prosedüründen sonra, bu konudaki önlemleri beraber alacağız; ama, o ara
da, o televizyonlarda, geçtiğimiz üç gün öncesi sergilenen bir olaya da değinmeden geçmeyece
ğim arkadaşlarım. 

Üç gün önce televizyonda bir aile faciasına tanık olundu, istanbul'da bir belediyede gö
revli bir ldşi... 

- ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Ne ilgisi var onun? 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Çok fazla ilgisi var Beyefendi, izni

nizle, özellikle anlatmak istiyorum, o kadar ilgisi var ki... 
Güngören Belediyesinde Halkla tlişkiler Müdürü olan Selahattin Yayla adlı bir kişi, bir 

programda... 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Müdür değil, görevine son verilmiş. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — ... kendisiyle konuşulurken karısı

na bir ifadede bulunuyor; çocuklarının annesi, bir kadın, eşi... Türkiye'nin gözleri önünde... 
(RP sıralarından gürültüler ve "Ne gerek var?" sesleri) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Kadının haysiyeti için gerek var be
yefendi... 

Çok rica ediyorum Sayın Başkan, 1 dakikada keseceğim... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Süresi doldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, size son 1 dakika daha süre veriyorum efendim, lütfen... 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Bir başka kadınla ilişkisini söyledi

ği zaman, kadıncağızın tepkisi üzerine, Türkiye televizyonlarında bütün insanlarımızın gözü
nün önünde, orada yaptığı moral hakaretten, orada, ailesine, eşine ve kendi çocuklarına karşı 
gösterdiği o olumsuz tepkiden sonra, bir de üstelik o kadının dayak yediğine tanık olduk... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Bakan, size yakışmıyor! 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Haklı olarak, kadın haklarından 

sorumlu bir bakan olarak, "ne yapabilirim?.." diye düşündüm. Şimdi arkadaşlarım, bîr kamu 
davası olup olmadığını araştırıyorlar; ama, bununla uğraşacağımı da söylemek istiyorum. Yal
nız, asıl esefim, asıl üzüntüm, saygıdeğer arkadaşlarım, bu bir kadın, bu bir ana ve bu bir er
keğin eşi; o, ona, Türkiye kamuoyu önünde bu hakareti reva görse bile, en azından, mensup 
olduğu kimse, kitleler buna tepki göstermeliydi, ama burada konuşmama bile tahammül ede
mediniz! 

Bu çelişkiyi de vurgulayarak sözlerimi bitiriyor, sabrınız için teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gruplar adına söz alanlar, sırasıyla Refah Partisi Grubu adına Sayın Lütfi Doğan ve ANAP 

Grubu adına Sayın Halit Dumankaya'dır. 
Buyurun Sayın Doğan. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, arkadaşlarımız becayiş yaptı

lar; izniniz olursa örice Sayın Dumankaya konuşacaklar. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
Sayın Dumankaya, 20 dakikayı kullanmak mecbureyitiniz yoktur, kullanmazsanız bir mü

eyyidesi de yoktur, rica ediyorum... 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Başkana teşekkür 

ederim. 
Sayın Şendiller'in, birbuçuk sene önce vermiş olduğu, toplumdaki ahlakî çöküntüyle ilgi

li genel görüşme önergesi üzerinde görüşlerimizi belirtmek üzere Anavatan Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada ve özellikle komşu ülkelerde esen değişim 
rüzgârlarının, toplumumuzu ve aile yapımızı tehdit ettiği bir gerçektir. Eğer sıhhatli bir değer
lendirme yapmaz ve gerekli tedbirleri almazsak, toplumumuzu acı bir çöküntüye götürecek 
aile faciaları kaçınılmaz olacaktır. 

Sevgili yurdumuzun etrafında meydana gelen olaylar, o kadar hızlı ve o kadar geniş kap
samlı cereyan ediyor ki, birini anlamaya çalışırken, bir diğeri karşımıza çıkıyor. 

Bakıyorsunuz, her yönüyle devasa bir görünüm arz eden bir rejim, kurucusuyla birlikte, 
yerle bir oluyor. Bu, öyle bir sarsıntı ki, öyle bir deprem ki, etkilenmeyen hiçbir ülke kalmıyor. 
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Bu depremden, şüphesiz, en çok etkilenen ülkelerin başında, ülkemiz Türkiye gelmekte
dir. Bu etkileşim, siyasî ve iktisadî olarak bize hoş gelebilir veya öyle gösterilebilir; ancak, sos
yal ve kültürel alanda toplumumuzu, aile yapımızı mahvetmekte, her geçen gün bir evvelki gü
nü aratmakta, toplum süratle yıkıma doğru gitmektedir. 

Bugün, Batı ailesi için "aile bitti" sözü kullanılmaya başlanmıştır. Batı'da en yetkili ağız
lar, aile yapılarının geldiği noktayı en acı şekilde dile getirmekte, alınması gerekli tedbirleri 
açıklamaya çalışmaktadırlar. "Çöken Batı ailesini nasıl toparlarız?.." düşüncesiyle, 1994 yılı
nı, şimdiden "Dünya Aile Yılı" olarak ilan etmişlerdir.: 

Batılı aydınların toplumsal çöküşün bir göstergesi olarak algıladıkları bu durum, yıllar 
sonra da olsa, ne yazık ki, bizim toplumumuzu da sarsmak üzeredir. Dünyada pek çok ülkede 
yaşanan aile çarpıklıkları, bizim ailemizi de darboğaza sokmuştur. 

Denilebilir ki, Türk ailesi bir bunalıma girmiştir, bir sarsıntı geçirmektedir. 
Ülkemizde hızla tırmanan uyuşturucu kültürü, aile yapımızın sarsıntı içine girdiğinin açık 

bir göstergesidir. Bilindiği gibi, uyuşturucu kültürünün unsurları, alkolizm, uyuşturucu alış
kanlığı, hapçılık, fuhuş, cinsi sapıklık, AİDS salgını, kumar ve şans oyunları, özellikle rüşvet, 
boşanma, nikahsız yaşama, evlilik dışı doğumlar, saldırganlık, tecavüz, gasp, hırsızlık ve inanç
sızlıktır. Bütün bu saydıklarım, aileyi bunalıma ve ahlakî çöküntüye sürükleyen unsurlardır. 

Değerli milletvekilleri, konuyu biraz daha açarak ifade etmek gerekirse, her yıl hızla artan 
boşanma oranları aile bunalımının göstergesidir. Öğrenim seviyesi yükseldikçe, boşanma ora-
nının da yükselmesi, ayrıca düşündürücüdür. Bu da, Batı değerleriyle yetiştirilen neslin acı bir 
göstergesidir. 

"Zina suç sayılmasın" diyen yetkili ağızlar, bu beyanlarıyla aileyi dinamitlemekte, boşan
ma davalarının artmasına, evlilik kurumunun derin yaralar almasına sebep olmakta. Böyle bir 
mesaj ile bu nezih milletin düşünmesi engelleniyor, millet fikren baltalanıyor, zihnen uyuştu
ruluyor. 

Değerli milletvekilleri, komşu ülkelerde yıkılan komünist rejim sonucunda programlanan 
fuhuş araçları, yurdumuzun kuzey şeridini istila etmiş durumdadır. Bu, şimdilik, Doğu Kara
deniz sahil kesimiyle, Trakya ve İstanbul çevresinde oluşmuş ve yoğunlaşmış görünse de; vü
cut, bu mikrobu almıştır, bu hastalık yayılma istidadı göstermektedir. Bu fuhuş vebasıyla ilgili 
önlemler zaman geçirilmeden alınmalıdır. 

Bu saydığım bölgelerde, her şey, alenen ve pazarlık usulüyle cereyan etmektedir. İyi niyet
lerle açılan Sarp Kapısı, bugünkü İktidarın vurdumduymaz tutumu yüzünden şekil değiştir
miş ve bavul ticareti, yerini, kadın ticaretine bırakmıştır. 

Huduttan geçen 50 kişilik bir otobüste, bakıyorsunuz 45 tane güzel kadın ve 5 tane erkek 
var... O erkekler de, burada söylemek istemiyorum, onları burada pazarlayan kişiler. 

Ailesine çok düşkün olan Karadeniz Bölgesi halkı şaşkındır, bunalımdadır; gazete sütun
larında alay konusu olmaktadır. Aile dinamitlenmekte, aile fertleri birbiriyle uyuşmaz hale gel
mektedir. Bu bölgede boşanma davaları, sanılanın çok üstündedir. Halkın ahlakı bozulmuş, 
milletin temel direği olan aile sarsılmıştır. Şehirde, ilgililerin, yetkililerin gözleri önünde fuhuş 
haneleri inşa edilmiş, otellerde fuhuşlar alenî yapılmaya başlamıştır. Nataşalardan sevip, bir
birlerini öldürecek kadar, insanların gözü dönmüştür; kardeşler birbirini öldürüyor, dostlar, 
akrabalar birbirini öldürüyor. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, bu genel değerlendirmeden sonra, aile yapımızdaki çöküntü
nün sebeplerini kısaca açıklamaya çalışacağım. 

Aile yapımızdaki bunalımın ilk sebebi, kendi kültürümüzü ikinci plana itip, Batı kültür 
değerlerini, hiçbir ayıklamaya tabi tutmadan, baş tacı etmemizdir; Batı kültür değerleri istika
metinde yeni bir toplumsal yapının amaçlanmasıdır. Bu amaç, değer yargılarımız üzerinde çok 
tehlikeli kültürel operasyonlar meydana getirmiştir. Türk ailesi bir kimlik bunalımına girmiş
tir; çocuğuna, Cesika, Ceyar, Melisa adını takan ana-babayla, banka soyan, adam öldüren şa
hıs arasında, kimlik bunalımı açısından pek fark yoktur; ikisi de, kişiliğini parçalamış, kimli
ğini kaybetmiş, bunalımlı insandır. Bu bunalımın faturasını ise, aile yapısı ve çocuklar öde
mektedir. 

Televizyon ve basın gibi kitle iletişim araçları, ailenin sosyokültürel yapısı üzerinde Batı 
tipi genel bir anlayış oluşturma görevini üstlenmiştir. Televizyonlar, âdeta, ülkemizi çökertme
ye çalışan Batı'nın öncü kuvvetleri, ileri karakolları durumuna getirilmiştir. Aile hayatım sar
san her türlü çarpık ilişki, genç nesillerin beyinlerine âdeta nakşedilmiştir. Alkolün her çeşidi 
özendirilmiş, fuhuş teşvik edilmiştir. Neticede, 4 milyon alkolik, 13 milyon alkol dostunu ba
rındıran, alkol tüketiminde dünya üçüncülüğünü yakalayan, yılda 25 binin üzerinde boşanma
ya sahne olan bir ülke olmuşuz! Araştırmalar, genel suçların yüzde 66'sının, trafik İcazalarının 
yüzde 6'sının, cinayetlerin yüzde 85'inin, ırza tecavülerin yüzde 50'sinin, boşanmaların yüzde 
80'inin, şiddet olaylarının yüzde 50'sinin, eşlerini dövme olaylarının yüzde 70'inin, akıl hasta
lıklarının yüzde 50'sinin alkol sebebiyle meydana gelmekte olduğunu göstermektedir. 

Resmî istatistiklerin gösterdiği acı manzara bu iken, alkol kullanma, bir çağdaşlık olarak 
karşımıza çıkartılıp, reklamı yapılmaktadır!.. Kurban, yine ailedir. 

Ailedeki nesil çatışmaları, basın ve televizyon kanalıyla desteklenmektedir. Anne, baba 
veya büyükanne, büyükbaba geleneksel değerleri yadırgarcasına, "devir değişti, zamana uy
mak lazım" gibi kof yaftalarla, onların çocukları üzerindeki etkinliği silinmiştir. Yarınlarımızı 
güvenle emanet edeceğimiz genç evlatlarımız, serapa hürriyet içine dalmış, vurdumduymazlık 
içindedir. Bu genç, evden kaçınca, mazeret hazırdır : "Babasının baskılarına dayanamadı" gi
bi senaryolar yazılmış ve alkışlanmıştır. 

Cinsel hareketler konusunda, bilerek ve ısrarla, toplum dengeleri yıprattlmıştır. "Cinsel 
özgürlük" sloganı, toplum yapısını bozmak için bir silah olarak kullanılmıştır. Evlilik öncesi 
flörtler nikâhsız beraberliğe dönüşmüş; bu beraberlik, ise, neticede, ruhî denge zorlanmasına, 
çeşitli cinsî sapmalara, çocuk annelere kadar gitmiştir. 

Avrupa'da olduğu gibi, okullarda veli toplantılarına AİDS uzmanlarının gelip işin kor
kunçluğunu anlatmaları gibi bir tehlike çok yakında bizde Ue ortaya çıkacaktır, belki de çıkmıştır. 

"Ekonomik özgürlük" sloganıyla, kadının iş hayatına atılması veya ekonomik durum ka
dını çalışmaya mecbur kılması, toplumda, evlenmeyen kadın sayısını artırmış; evlilik dışı bera
berlik, ayrıca iş hayatının getirdiği stres ve bölünmüşlüğün bedelini yine aile ödemiştir. Anne
nin bu bölünmüşlüğü, çocuğunu kreşe veya bakıcıya bırakması, büyüklerin huzurevine gönde
rilmesi gibi, aileyi parçalayan, aile bağlarını zayıflatan bir netice doğurmuştur. 

İki asırdır Batı kültür değerlerinin açık pazarı haline gelen yurdumuzda, boşanmaların 
hızla artması, fuhuşun ve cinsel sapıklıkların teşhir ve propaganda edilmesi; kadının, reklam
larda, podyumlarda, yol kenarlarında, lüks otellerde, cinsel meta olarak düşünülmesi; çocu
ğun bir "açlık öcüsü" olarak gösterilmesi, Batı tipi, Amerikan tipi bir aile yapısı ortaya 
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çıkarmıştır ki, bu, bir faciadır. Amerikan tipi bir aile yapısında her 4 çocuktan biri, babasının 
veya annesinin yanında yaşamaktadır. Her 10 çocuktan biri böyledir. Ayrıca, Batı'da ve Ame
rika'da ailelerin yüzde 40'ı çocuksuzdur. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ifade etmeye çalıştığım bu hususlar gösteriyor ki, aile binamız 
çatırdamaktadır. Eğer bu bina çökerse, millet olarak altında kalmamız kaçınılmaz olacaktır. 
Bu bakımdan, Yüce Mecliste bu konunun iyice tartışılıp, tedbir alınmasının gerektiğine inan
maktayız. 

Karadeniz'i saran Rus fahişeleri batı bölgelerimizi ve özellikle istanbul, Tekirdağ, Edirne 
tilerimizi saran Romen ve Bulgar fahişeleri, bavul ticareti yerine, fuhuş sektörünü tercih et
mekte; bu sektör de, aile yapımızın çökmesini hızlandıran tehlikeler olarak karşımıza çıkmak
tadır. Bu itibarla, aşağıdaki tedbirler hızla alınmalıdır : 

Aile Araştırma Kurumu, aile parçalanmasını önleme tedbirlerini alma çalışmalarına hız 
vermelidir. 

Aile planlaması, çocuk katliamına dönüştürülmemelidir, 
Üniversiteler, aile faciaları üzerine eğilmelidir. 
Okullarda, ailenin önemi, ders olarak okutulmalıdır. 
Basın ve ekran, aile değerlerini korumaya özen göstermelidir. 
Çocuk yuvaları ve Çocuk Esirgeme Kurumu, eğitim verme işlevini yapmalıdır. 
Aile eğitimiyle ilgili kurslar açılmalıdır. 
Ülkemizdeki AİDS faciası üzerinde de birkaç söz söyledikten sonra sözlerime son verece

ğim : 
Değerli milletvekilleri, özetlersek; Türkiye'nin 2000'li yıllara yaklaştığı bugünlerde çok bü

yük tehlikelerle karşı karşıyayız. Bu tehlikelerin başında AİDS gelmektedir. AİDS, PKK'dan 
çok daha tehlikelidir. 

Türkiye'de ilk defa 1985 yılında bu mikrop görülmüş ve Çapa'da teşhis edilmiştir. Türki
ye, dünyada en az AİDS vakası olan ülke idi; bu, 1986-1989 yılları arasında kısmî bir artış gös
termiştir. Yurt dışında çalışan işçiler ve yurt dışındaki yüksekokullarda okuyanların ülkeye ta
şıdıkları bu hastalık, 1992 yılında, yani sizin İktidar olduğunuz yılda büyük artış göstermiştir. 
Dağılan Sovyet Rusya ve diğer komünist ülkeler, ülkemizde bu hastalıkta bir patlama meydana 
getirmişlerdir. Demirperde'deki bu çöküşle, otel sahipleri, bazı turizmciler, üçer aylık vizelerle 
yapılan seks ticaretiyle, iki senede, on senelik yol almışlardır! 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, iki sene evvel onbinde 1 olan gizli AİDS mikro
bu taşıyan potansiyel bulaştıncı oranı bugün binde l'e çıkmıştır. Tehlike büyüktür. Dünyada 
30 milyon AIDS'li insan vardır; bunların 2,5 milyonu Amerika Birleşik Devletlerinde, geri ka
lanı ise Afrika ve Avrupa'dadır. Şu anda Türkiye'deki AIDS'li hasta sayısı, Amerika ile at başı 
gitmektedir; tehlike buradadır. AİDS'in en merkezî olduğu yerler ise, İstanbul ve Karadeniz 
vilayetleridir. Şu anda dünyada AİDS mikrobu taşıyan 1 milyon çocuk bulunmaktadır. Türki-
yede, 2000 yıllarının başında, AIDS'li çocukların en bol olduğu ülkelerin başında gelecektir. 

Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine bakılırsa, 2000'li yıllarda 8 milyon kişi AİDS'ten 
dolayı canlarını kaybetmiş olacaktır ve yine bu yılların başında AİDS mikrobu taşıyıcısı 100 
milyon kişi bulunacaktır. 

Bu hastalığa yakalanan ve mikrobunu taşıyan insanlar, dirençsiz olduklarından, mikrop 
deposu şeklindedirler. Hastalıkları etraflanndakilere kolayca bulaştırırlar; kendileri de diğer 
hastalıklara kolayca yakalanırlar. 
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Önümüzdeki günlerde tedbir alınmazsa, bu AİDS salgını, vebadan daha korkunç bir hal 
alacaktır. Bu hastalık, bu hızla tırmanırsa, Türkiye'den giden insanları başka ülkeler kabul et
meyecektir. Bakın, tehlike buradadır. Ülkemize turist gelmeyecektir. Dış ülkeler, ürettiğimiz hiçbir 
gıda malzemesini almayacaktır; tehlike buradadır, içte de halk paniğe kapılacak, herkes, gıda 
üreticilerinin -ekmeği aldığı fırıncının- AIDS'li olup olmadığı konusunda vehme kapılacak, 
açık gıda maddeleri alınmayacak, ülke bir kaosa sürüklenecektir. 

Acil çarelere başvurulmalı, her kurum kendine düşeni yapmalıdır. Televizyonlar ve yazılı 
basın tarafından halk aydınlatılmalı, eğitilmeli ve bu hastalığın tehlikeleri anlatılmalıdır. Ülke
mizdeki AİDS vakaları halktan gizlenmemelidir. Bu yayınlar ve eğitim çalışmaları, bazı kişile
ri rahatsız edebilir; çünkü, seks ticaretinde para kazanıyorlar. Bu yayınların ve eğitim çalışma
larının, seks ticareti yapan yeraltı dünyası insanlarının ve Türkiye'yi yıkmak isteyen güçlerin 
işine gelmemesi doğaldır; her yolu deneyerek, bu yayınları ve eğitim çalışmalarını engellemeye 
çalışacaklardır. Bunlarla kararlı bir mücadelenin yapılması lazımdır. 

Halkın eğitimiyle, tslamî terbiye ön plana çıkarılmalı. Bu zehirin panzehirinin İslam ol
duğu, îslamî yaşantı olduğu unutulmamalıdır. 

Bölgesel AİDS haritaları çıkarılıp, bu belanın önüne geçilmelidir. 
Bu nedenlerle, bu önerge kabul edilerek, kurulacak komisyon bir an önce çalışmaya baş

lamalıdır. 
Anavatan Partisi Grubu olarak, bu önergenin lehinde oy kullanacağız. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, sürenizin bitimine 50 saniye kalmıştı; teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Doğan, buyurun, 

RP GRUBU ADINA LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Şendiller ve arkadaşlarının vermiş olduğu, toplumda
ki ahlakî çöküntü ve ailemizin geleceği hakkındaki genel görüşme isteğiyle alakalı olarak, Re
fah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere, yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken, Yüksek Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, verilen genel görüşme önergesinde, konu, bir bakıma, tabiî olarak, 

iki bölüme ayrılmaktadır : Bunlardan birincisi, toplumdaki ahlakî çöküntü; ikincisi de, aile 
yapımızın, haliyle, karşılaştığı tehlikelerdir. 

izin verirseniz, önce, ahlak ile alakalı birkaç hususu yüksek huzurunuzda dile getirmek 
istiyorum. 

İyi ahlakın, insan için, toplum için lüzumunda, bütün akıl sahipleri ittifak eder; yani, ah
lakın lüzum ve zaruretinde, insanlar arasında en ufak bir ihtilaf söz konusu değildir. Hatta, 
burada, inanmış insanlarla inanmamış olanları; diğer bir ifadeyle, dine bağlı kalanlarla din
den uzak olanları da göz önüne aldığımız zaman, dinden uzak olanlar bile, toplum hayatında 
rahat yaşayabilmek için, kendi iç yapılarına göre ahlakın lüzum ve zaruretini kabul ederler. 
örnek olarak şunu arz etmemiz mümkündür ; Dürüstlük, doğru sözlülük, ahde vefa, insanla
ra karşı güvenirlik, bütün toplumlarda, haliyle saygı görür; ama -yüksek huzurunuzdan uzak-
yalancılık, aldatıcılık, ahde vefa göstermeme, başkalarını yanıltma gibi durumlar, hangi top
lumda olursa olsun, hiçbir zaman ve hiçbir yerde itibar görmez, hiçbir zaman ve tarihin hiçbir 
devrinde de itibar görmemiştir 
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Bundan şu netice anlaşılıyor : İnsanın yapısında, ahlakî üstünlüğü takdir etme duygusu 
vardır. Birçok felsefecinin buna "vicdan" adını verdiğini, hepiniz takdir buyurursunuz. 

Şimdi, ahlakın lüzum ve zaruretinin insan için böylece biliniyor olduğuna ve bunda hiçbir 
kimsenin de ihtilafı olmadığına göre, konuyla ilgili bir başka hususu da arz etmeme izin ver
menizi istirham ediyorum; o da şudur : 

"Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır; 
Fazilet hissi insanlarda Allah körkusundandır. 
Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı Yezdan'ın; 
Ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın." • 
Bir beyit daha var orada, şairimiz onu da dile getiriyor, bugünkü konumuzla alakalı olarak. 
"Oyuncak sanmayın; ahlakı millî ruhi millidir, 
Onun iflası, en korkunç ölümdür, mevt-i küllidir" diyor. Hakikaten, ahlakın iflası, bütün 

toplumun mahvolması demektir. 
Sayın Bakan, aile hayatıyla alakalı olarak, Karadeniz Bölgesinde karşılaştığımız faciayı 

belirtirken çok önemli iki cümle ifade buyurdular; bu beyanlarından dolayı kendilerine teşek
kür ediyorum. "Bu çöküntüde, sadece ailenin huzuru bozulmakla kalmıyor, aynı zamanda sıh
hati de gidiyor." Bu güzel sözlere karşı ifadem şudur: Maneviyatı da mahvoluyor ve çöküntü
yü yaklaştırıyor. Bundan dolayı, Büyük Millet Meclisimizin değerli üyelerinin, ahlakî çökün
tüyü önleyecek tedbirleri almasında zaruret olduğuna kaniyim. Bendeniz de aynı kanaati taşı
yorum, Grubum da aynı kanaattedir, ümit ediyorum ki, Yüksek Heyetinizin bütün muhterem 
üyeleri de aynı kanaati taşımaktadır. 

Müsaade ederseniz, bir başka hususu daha belirtmek istiyorum : Alman felsefecilerinden 
Leibniz'in bir sözü var, diyor ki: "Eğer riyaziye ile (yani hesap ve cebirle) hendese, bizim arzu
larımıza, ihtiraslarımıza, ahlak gibi karşı gelseydi, Eukleides'in bu kadar burhanlarına rağ
men, biz, onları da inkâr ederdik." Yani, demek ki, insanın yanlışlıklara meyline, insanın top
lum hayatım bozucu davranışlarına bir engel var. Nedir o?.. Ahlak. Ama, eğer insan iyi eğitil-
memişse, iyi bir aile terbiyesi alamamışsa, kültür bakımından, irfan bakımından iyi yetişeme-
mişse, hiç şüphesiz, bu duyguların zebunu oluyor ve dolayısıyla cemiyette birtakım rahneler 
meydana geliyor. O halde, bu rahnelerin meydana gelmemesi için, cebir kadar kuvvetli, hande-
se kadar kuvvetli delillere dayanan ahlakî ilkelerin evlatlarımıza da, bütün toplum fertlerimize 
de çok iyi bir şekilde verilmesine ihtiyaç vardır. 

Bugün bir gazetede -mutlaka sizlerin de dikkatini çekmiştir- şöyle bir olayın haberini oku
dum : Aile geçimsizliği yüzünden, bir adam, hanımını katlediyor, ikisinin de dünyası harap 
oluyor. Hele, katilin ahireti de harap oldu; çünkü, bir insanı öldüren kimse, bütün insanlığı 
öldürmüş gibi ağır bir suç işlemiştir ahlakî bakımdan, inanç bakımından; keza, bir insanın 
hayatını kurtaran da, haliyle bütün insanlığın hayatını kurtarmış gibi ecir alır. 

Çok önemli bir konu da şu : Toplum olarak biz, hepimiz, yüzde 99'umuz, belki yüzde 
99.999'umuz, îslam dinine inanan, bu şerefe ermiş bahtiyarlarız. Ancak, şu konuda insanımı
zı çok iyi yetiştirmemizde zaruret vardır. Mesela, şunu biliriz ki, bizim Peygamberimiz, "Ben 
iyi ahlakı tamamlamak üzere peygamber olarak gönderildim" demiştir. Şu halde, şunu bilme
miz gerekiyor : Gerek fert gerek aile gerek toplum hayatında iyi ahlak hâkim olduğu sürece, 
hakikaten inançlarımıza sadakatle bağlılık göstermiş oluruz; ama, bir çözüntü olduğu takdir
de, konunun üzerinde dikkatle düşünmeye ihtiyaç vardır. 
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BAŞKAN — Sayın Doğan, bir dakikanızı rica edebilir miyim efendim?.. 
LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) — Estağfurullah; buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, süremiz dolmak üzeredir. 
Bu nedenle, Sayın Doğan'ın konuşmasının hitamına kadar sürenin uzatılması hususunu 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; bugünkü çalış
ma süresinin uzatımı, Sayın Doğan'ın konuşmasının hitamına kadardır. 

Buyurun efendim. 
LÜTFf DOĞAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bir profesörümüz Almanya'da dok

torasını alıyor. Şimdi Hakkın rahmetine kavuştu; fakat, kendileriyle konuştuğumda -konumuzla 
alakalı olduğu için sizlere arz ediyorum- şu konuyu izah etti : 

Doktoramı aldım; Türkiye'ye döneceğim sırada, kürsü profesörümüz bana şunu söyledi 
: "Bu akşam benim misafirim ol." Misafiri olduk. Konuşmalarımız esnasında, kürsü profesö
rümüz bana şunu sordu : "Almanya'yı, Avrupa'yı beğendin mi?" "Çok beğendim; işlerini kur
muş, sanayiini kurmuş, yol bakımı vesaire, her şeyi mükemmel" dedim. Bana şunu söyledi: 
"Evet, sakın bu demir, taş ve çimento yığınları senin gözlerini kamaştırmasın. Sizde öyle bir 
zenginlik var ki, Avrupa ve Almanya bu zenginliği çoktan kaybetti." "Nedir?" diye, hayretle 
cevap beyan etmesini bekledim; "sizde hâlâ aile yuvası muhterem ve mukaddes biliniyor. Lüt
fen memleketinize dönün, bu manevî zenginliğinizin kadrini bilin, Avrupa bunu çoktan kaybetti" 
dedi. 

Az önce Sayın Halit Dumankaya Beyefendinin verdiği beyanlar, hakikaten çok düşündü
rücüdür. öyle zannediyorum ki, islatistikî tetkik sonuçlarını -sağ olsunlar- konuşmalarına esas 
almışlar, "Amerika'da dört çocuktan biri ya babasının ya da anasının yanındadır" dediler. Bir 
başka istatistik de, Amerika'da çocukların yüzde 13'ten fazlasının -100 çocuktan 13 ünün- ne
sebi gayri sahih olarak meydana geldiğini beyan ediyor. Bunun için, bu konular üzerinde, ken
di memleketimizde, gerekli tedbirleri almamızda zaruret vardır. 

Sizin bir arkadaşınız olarak, bir üzüntümü, yüksek huzurunuzda dile getirmek istiyorum, 
bugün, medenî saydığımız dünyada, haklarına en çok riayetsizlik gösterilenler, maalesef, ka
dınlardır. Kadınların haklarına, maalesef, Türkiyemizde de, cennet gibi güzel olan Türkiye-
mizde de, yeterince saygı gösterilmediğini ifade edersem, benim kusuruma bakmayın. Bu bir 
hakikattir; şimdi arz edeceğim: * .' • 

Bizim inançlarımıza göre, "Cennet, anaların ayakları altındadır" Duyurulmaktadır; yani, 
bir insanın, Cenabı Hakkın rızasını kazanmak için, cenneti kazanmak için, annesinin hoşnut
luğunu kazanması ona gereken saygıyı, hizmeti göstermesi gerekmektedir. Hakikaten, varlı
ğıyla iftihar ettiğimiz Müslüman Türk ailelerinde, bugün, yüzde yüz aynı gerçeği görme imkâ
nımız var mı? işte, üzüntülerimiz buradadır. Onun için, gözümüzü açmaya, aile kutsiyetini 
çok iyi takdir edip, aileye yönelen tehlikeleri bertaraf etmek için elden gelen gayretleri göster
meye ihtiyaç vardır. / 

Sayın Bakanımızın bir başka sözünden de müteellim olduğumu, üzüntü duyduğumu, yüksek 
müsamahalarına ve sizlerin yüksek müsaadelerinize güvenerek arz etmek istiyorum. 

Hakikaten, dün akşam sizler de görmüşsünüzdür, ben bir aile faciasını gördüm; yani, te
levizyonda gösterdiler; ama, bunu çok iyi tahlil etmek lazım. Orada, bir ailenin mahremiyeti, 
bence, ihlal edilmiştir. Bu aile mahremiyetini ihlal edenler hakkında Sayın Bakan herhangi bir 
şey söylemedi. Bu şahıslar, nasıl izin alıyor, nasıl aile mahremiyetinin içerisine girebiliyorlar? 
Buna, hiçbir surette, hiçbir kimse izin veremez, verme yetkisi de yoktur. 
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İkincisi: Terbiyeden, adab-ı tslamiyeden, insaniyetten, aile sorumluluğundan uzak bir şahsın 
yaptığı bir yanlışlığı ki, bu, bizim üzüntümüzdür; maalesef, o da bu cemiyetten yetişen insandır-
bir kitleye mal etmeyi,, zannederim ki, hiçbir adalet, hiçbir kanun kabul etmez. 

Türkiyemizde maalesef birçok aile faciaları yaşanmaktadır. Bunların üzerine de, faciaları 
önleyecek tedbirleri almak şeklinde gidilmelidir; eğer bunların üzerine gidilmeyecek olursa, ha
kikaten çok daha vahim neticelerle karşı karşıya kalabiliriz. 

Ben, şu hususu, müsaade buyurursanız, arz etmek istiyorum : "Hiçbir baba, evladına, 
güzel edep ve terbiyeden daha üstün bir miras bırakmamıştır" denilmiştir. Biz, bu değerlerden 
niçin yeterince faydalanmayalım? Bunlardan faydalanmamız çok önemlidir. 

Bugün, Türkiyemizde veya dünyada, iletişim vasıtalarının gelişmiş olmasından, eğer iyi
likte kullanacak olursak, en çok sevinmesi lazım gelenler bizleriz; ama, esefle ifade edeyim 
id, kültür ve sanat adı altında, olmadık -huzurunuzdan uzak; teeddüp ediyorum ifade etmeye-
edep dışı şeyler sergilenmekte ve bunlar, film, şu veya bu ad altında gösterilerek bu memleket 
evladının nezih dimağları tahrip edilmektedir. Lütfedin, bunları önleyecek tedbirleri alalım. 

O itibarla, bu genel görüşme önergesini veren arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum 
ve inşallah bu genel görüşmeyi, lütfeder, sizler kabul buyurursunuz; bu konuyu, bilimsel ola
rak, insan yapısına, insan eğitimine uygun bir şekilde, enine boyuna, Yüksek Heyetiniz tetkik 
buyurur ve gelecek hükümetlere, hatta gelecek nesillere de ışık tutmuş oluruz. 

Çok önemli bir mesele de, kültür meselemizdir. Televizyonlarda, gazetelerde olmadık edep 
dışı görüntüler, resimler, edep dışı şeyler kullanılıyor ve bu, kültür olarak veriliyor! 

Hayır değerli arkadaşlarım, bu kültür değil; bu, maalesef yanlış bir inancın zehirli netice
leridir. Bundan sakınmamız lazımdır; bu konuyu çok iyi ayırt etmemize ihtiyaç vardır. Bilgi 
vardır, kültür vardır; bilgi ile kültür arasındaki sınırı çok iyi ayırt etmemize ihtiyaç vardır. Tari
hin oluşumundan veya insanlığın başladığı tarihten bugünümüze kadar, tarih öncesinden bu
günümüze kadar, bugünden de dünyanın sonuna kadar, bilimde hiçbir değişme olmaz; bilim, 
her yerde aynıdır ve insanın en şerefli varlıklarından birisidir. Bilgi nedir? Eskimez ifadeyle, 
ilim nedir? tlim, bütün varlıkları veyahut insanın gücü yettiği ölçüde, varlıkları, olduğu gerçe
ği ile kavramak ve kavradığının da nefs el emr'e uygun olması demektir. Bugün de 2 ile 2 nin 
çarpımı 4; 2000 yıl önce de 2 ile 2*nin çarpımı 4 idi. Binaenaleyh, işte bunlar bilimdir, yakına 
dayanırsa bilgidir; yoksa, zanlardan, teorilerden öteye gitmeyebilir. 

Maalesef bugün, bu bilgilerin sağlam, sıhhatli bir şekilde bütün vatan evladına aktarıldı
ğını söylememiz oldukça zordur. Binaenaleyh, bilgiye büyük ihtiyacımız vardır ve bunun için 
seferberlik yapmamız lazımdır. Televizyon bilgi versin, takdirle karşıtarım; gazetelerimiz bilgi 
versin, takdirle karşılarım, hürmetle karşılarım ve kendilerini yaptıkları bu hizmetten dolayı 
tebrik, tesid ederim. Ancak, maalesef birtakım dedikoduların içinden kurtulma imkânımız ol
mamaktadır. 

Sayın Bakan Hanımefendinin verdiği misal, bizim de, hepimizin de müşahede ettiğimiz, 
üzüntüyle müşahede ettiğimiz misal budur. Bu dedikodularla, bu memleketin problemlerini 
halletme imkânımız yoktur. Mesela, terör, bugün hepimizi mustarip etmektedir. Bunun teme
linde neler yatmaktadır?.. 

Muhterem milletvekilleri, elbette birçok sebepler vardır; ama bendenizin naçizane kanaa
tim odur ki, fevkalade iyi bir şekilde eğitim veremeyişimiz ve ilmin, ahlâkın, inancın üstünlü
ğünü vatan evladının hepsine, seyyanen iyi bir şekilde kazandırmadığımızdan dolayı olmak
tadır. Mesela, eğer ilim bakımından çok iyi yetişmiş olsa idi bütün insanlarımız, böyle olmaz
dı. Ki, binde bir tane de aksi olsa, onu, bendeniz memleketimiz için kayıp kabul ediyorum. 
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Ahlâki değerlerimizden birtanesi şudur: İnsan başkasına zarar veremez; ama insan baş
kasından zarar da göremez. O halde, çocuk yaşından alıp, ta aile yuvası kuruncaya ve daha 
ehil, kâhil yaşa gelinceye kadar, hayatının sonuna kadar bu prensip, insanımızın gönlünü ay
dınlattığı takdirde, öyle zannediyorum ki, hepimizi müteessir eden aile facialarından hiçbiri 
meydana gelmez. Tekrar ediyorum, insan hiç kimseye zarar veremez; ama zarar da göremez. 
Bugün Sarp Kapısı açıldı, sıkıntı duyuyoruz; İstanbul'a Romenler geliyor, sıkıntı duyuyoruz; 
doğru, üzüntü duyuyoruz, mustarip oluyoruz, aile yuvaları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya; 
ama niçin bu evlatlarımızı iyi yetiştiremedik?.. Eğer iyi yetiştirsek, eğer sağlam aile yuvasını 
temelinden iyi kurup, iyi beslemiş olsa idik, onların hiçbir surette bize zarar vermesi söz konu
su değildi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Doğan, size 2 dakika daha zaman veriyorum. 
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, bilgi ve kültür üzerinde durdum sayın milletvekille

ri. Kültür nedir?.. Bîr milletin tarihi, tabiî yapısı, coğrafî yapısı, sosyal yapısı, inancı ve bütün 
değerlerinin tümü, hepsi birden kültürdür. Şimdi biz, tarihimiz, inancımız, coğrafyamız, sos
yal yapımız, hukukî yapımız, aile yapımız, fertlere kazandırmamız lazım gelen ahlâk üzerinde 
durduk mu? Dikkat buyurursanız, gerek Amerika, gerek Avrupa ve benzeri ülkelerin hepsi, 
daima kendi kültürünü üstün kılmak için seferber olmuş halde. Bize düşen durum şu idi: Biz, 
kendi kültürümüzü, tarihimizi, inancımızı, vatan evladının hepsine kazandırdığımız takdirde, 
bir Sarp değil, binlerce Sarp'tan gelen olsa -huzurunuzdan uzak- bir kanser mikrobuna, aklı
selim sahibi, sıhhati yerinde insan nasıl değer verirse, ahlak dışı davranışlara da, bu memleke
tin evladı bu şekilde değer verirdi. 

Tekrar arz ediyorum, şu içinde yaşadığımız dünyada en çok kendisine yazık edilen, kadın
lardır, kadın haklarıdır. Ümit ederim, Sayın Bakan bu konu üzerinde hassasiyetle duracaktır. 
Dikkat buyurun, on kuruşluk, on liralık bir meta satan, ayakkabı satan, diş macunu satan ka
dınlar -huzurunuzdan uzak- bir meta olarak kabul ediliyor. 

Kadınlara yazıktır, insan haklarına yazıktır; bunları önleyici tedbirleri alalım. 
Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum ve inşallah 

sizler tasvip buyurduğunuz takdirde, bu konuyu enine boyuna, derinliğine görüşüp, hayırlı bir 
karar alırız ve hükümetlere de bu konuda ışık tutarız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 
Değerli milletvekilleri, konunun çok önemli olduğu belli, sayın hatiplerin konuşma süre

lerini sonuna kadar kullandıkları da bunu gösteriyor. Öyleyse, bu konuyu ariz amik, enine bo
yuna tartışmak gerekecektir; bir. 

İkincisi: Tüzüğün 56 ncı maddesi şartları muvacehesinde, çalışmamızı daha fazla uzatma 
imkânımız yoktur. 

Üçüncüsü : Biraz önce aldığımız karar gereği, zaten sadece Sayın Doğan'ın konuşması 
tamamlayıncaya kadar Genel Kurulu çalışürabiliyoruz. Bu nedenle, bu konudaki görüşmeleri 
burada kesiyorum. 

Sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 24 Kasım 1993 Çarşamba gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Sauli : 19.05 

; ; 0 — ~ 
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V—SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/..— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim kampanyasındaki vaatlerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'mn yazılı cevabı (7/1620) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
20 Ekim seçim kampanyasından Ankara'ya geliş nedenlerinizi seçim beyannamenizde açık

lıyorsunuz. 

1. Kamu kesimi finans, bankacılık, tarım ve sanayi reformlarıyla enflasyonu °/o 10'a dü
şürmek için; bu reformlar yapılmadığı gibi enflasyon % 10'a düşmedi. Ne zaman düşecek, gün 
verebilir misiniz? 

2. Asgarî ücretten vergiyi almamak için; bugüne kadar iktidarsınız, asgarî ücretten ver
giyi kaldırmadınız, ne zaman kaldıracaksınız? 

3. Tek konutu olanlardan emlak vergisini kaldırmak için: Kaldırdınız mı? 
4. Peşin vergi uygulamasına son vermek için; bugüne kadar peşin vergiyi kaldırmadınız, 

ne zaman kaldıracaksınız? Gün verebilir misiniz? 
5. Pahalılığa her zaman gelen zamlara gem vurmak için; pahalılık yine aynı şekilde de

vam ediyor, pahalılığa gem vurma olacak mı, iktidarınızda pahalılığın nasıl sona ereceğini açık
layabilir misiniz? 

6. Ev kadınlarına iş "e işsizlik sigortası için; bu hususta ne yaptınız? 
7. Yukarıdaki vaatleri milletvekili olmadan yapmıştınız, uzun bir zaman bakanlık yaptı

nız, vaatlerinizi gerçekleştiremediniz. Başbakanlık döneminde bu vaatleri gerçekleştirebilecek 
misiniz? Vaatlerinize sadık kalacak mısınız? 

8. Yoksa bu vaatler sadece halktan oy almak için verilmiş vaatler miydi? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 19.11.1993 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.GEL.0.01/2193-5711/72388 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 3.8.1993 tarih ve 

B.02.0.KKG/106-3692/4040 sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Tansu Çil
ler'e tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da, kendisi adına Bakanlığımın koordinatörlüğünde 
cevap verilmesini tensip ettiği, yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamalara 
aşağıda yer verilmiştir. 
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1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3824 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesine, "Ba
kanlar Kurulu özel indirim tutarlarını, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için 
uygulanan asgarî ücret tutarına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki sürekli olarak fiilen kal
kınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde çalışanlar ile bu yörelerdeki il ve ilçeler
de çalışanlar ve kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler veya diğer yörelerde ça
lışan asgarî ücretlilere farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle kullanılabilir." hük
mü yer almaktadır. 

Bu hüküm ile Bakanlar Kuruluna, özel indirim tutarlarını asgarî ücret tutarına kadar ar
tırarak asgarî ücreti vergi dışı bırakma imkânı verilmiş bulunmaktadır. Bu yetkiyi kullanarak 
asgarî ücretin tamamının veya bir kısmının vergi dışı bırakılması konusunda çalışmalara de
vam edilmektedir. 

2. Diğer taraftan, geçici vergi mevcut yasal düzenlemeye göre, gerçek usulde (defter tut
mak suretiyle) vergilendirilen ticarî ve meslekî kazanç sahibi gelir vergisi mükellefleri ile ku
rumlar vergisi mükelleflerinin cari yılın kazançları üzerinden ödenecek vergilerinden mahsup 
edilmek üzere, geçmiş yıla ait gelir ve kurumlar vergisi tutarı üzerinden hesaplanmakta ve faa
liyette bulunulan yıl içinde 12 eşit taksitte alınmaktadır. Bakanlığımızda vergi kanunlarında 
yapılacak değişiklikler sırasında bu konu değerlendirilecektir. 

3. Emlak Vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 11, 21 ve 37 nci maddelerinde 
3239 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler uyarınca 1.1.1986 tarihinden itibaren belediyelerce tarh, 
tahakkuk ve tahsil edilmektedir. 

Emlak Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunun 102 nci maddesi ile eklenen ve 1.1.1986 tari
hinden itibaren yürürlüğe giren mükerrer 8 inci maddede "Türkiye sınırlan içinde tek meskeni 
olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunin kurulan sosyal gü
venlik kuruluşlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait vergi oran
larını yarısına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin 
bizzat oturmaları şartıyla tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde, hisselerine ait kısım 
hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hak
kında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almaktadır. 

Bu hükme istinaden, tek meskeni olan emekliler için indirimli bina vergisi nispeti uygu
lanmaktadır. 

4. Bilindiği üzere; Türkiye uzun bir süredir yüksek enflasyon ile iç içe yaşamaktadır. Bu 
durumun, ekonomik politikaların uygulamasını güçleştirdiği açıktır. Enflasyonun düşürüle
bilmesi için, ekonomik dengeleri bozan bir büyüklüğe ulaşmış bulunan kamu açıklarının ma
kul bir düzeye çekilmesi zorunluluğu ortadadır. 

Hükümetimizce, bir yandan bütçe açığının azaltılması için vergi gelirlerinin artırılması ve 
kamu harcamalarının hızının yavaşlatılması yönünde programlar uygulanırken; diğer taraftan 
ekonomide yapısal sorunları aşacak bir dizi reform çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. Enf
lasyonu hızla aşağıya çekmeye yönelik bu çalışmaların sonuçlarının alınmasının zaman alaca
ğı şüphesizdir. Ancak, hükümetimiz enflasyon problemini çözme yolunda gerekli programlan 
uygulama konusundaki kararlılığını sürdürecektir. 

5. Ayrıca ev kadınlarına iş kurma imkânları sağlanmakta ve işsizlik sigortası hakkı ve
rilmesi konusundaki çalışmalar da hızla devam etmektedir. 

Arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
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2. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Selçuk Üniversitesinde partizanlık yapıldığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1719) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Demokratik ortamda seçim, seçim olan ortamda adaylar olacaktır. Asıl olan seçimden 

sonra adayların kucaklaşmasıdır. Halen Üniversite gibi bîr devlet müessesesinde bu mutlaka 
böyle olmalıdır. Tersine tavırlar, kazananın rakip adaylara karşı tavır alması demokratik anla
yışı yıpratacağı ve demokratik gelişmeleri önleyeceği aşikârdır. 

Selçuk Üniversitesinde bu tarzda bir gelişme olmuş, seçimler üniversiteye iradesini kullan
maktan ötürü rahatlık ve huzur getireceğine huzursuzluk getirmiş görünmektedir. Bunu göste
ren bir çok iddialar ileri sürülmektedir. Bunlarla ilgili olarak aşağıdaki hususları öğrenmek 
istiyorum. 

1. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akademik kurul toplantıları yapılmakta mıdır? 
2. Yapılmıyorsa neden yapılmamaktadır? 
3. Bazı öğretim üyelerine konferansçı, konuşmacı ve tebliğci olarak katılacakları toplan

tılar için izin verilmediği ileri sürülmektedir. Doğru mudur? 
4. Profesörlük için normal süresi çoktan dolmuş bazı doçentler için durum umüsait ol

masına rağmen kadro ilanı verilmezken başka gruba daha süresi dolmadan bu işlemin yürütül
düğü profesörlük kadrosunun rektörce ulufe olarak kullanıldığı iddia edilmektedir. Doğru 
mudur? 

5. Bu bilgiler doğru.ise yapılacak bir şey var mıdır? 

TC. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002548 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih ve KAN.KAR.DAI.BŞK. 

7/1719-5566/24911 sayılı yazısı.. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'mn Selçuk Üniversitesinde partizanlık yapıldı

ğına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde akademik kurul toplantıları düzenli bir şekilde 

yapılmaktadır. 
2. Konferansçı, konuşmacı ve tebliğci olarak çeşitli toplantılara katılmak üzere başvuru

da bulunanların istekleri, fakültenin çalışma takvimine, ödenek durumuna ve yönetmeliklere 
göre değerlendirilmektedir. 
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3. Profesörlük kadroları, ilgili fakültenin ihtiyaç göstermesi üzerine ilan edilmektedir. 
Bugüne kadar kadro ilanı isteminde bulunan hiçbir fakültenin isteği reddedilmemiştir. Ayrıca, 
rektörlük tarafından resen profesörlük kadrosi ilanı yapılmamıştır. Bu konudaki iddiaların hiçbir 
dayanağı yoktur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakam 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Fakül
te Kurulunun bazı doçentlere oy hakkı tanımadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakam Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1720) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın, Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

na delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular 
1. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde fakülte kurulu doçentlik temsilcileri seçiminde 

kadrosuz unvanlı doçentlere oy hakkı kullandırılmadığı iddia edilmektedir. Bu doğru mudur? 
2. Bu donçetlerin oy hakkına sahip olduğu hakkında VöK tamimi var mıdır? 
3. Aynı şartlarda eğitim fakültesinde oy kullanma olayı' olmuş mudur? 
4. Tıp fakültesi ve eğitim fakültesinde böyle farklı uygulama olmuşsa hukukî durum na

sıl çözülecektir? Bu iki fakülte kurullarının aldığı kararlarda yapılan icraatların hangisi geçerli 
hangisi geçersizdir? 

TC. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.PIn.Dai.Bşk.-93/p02552 ; . 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk.'iığı-

nın 7/1720-5567/24912 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde fakülte 

Kurulunca bazı doçentlere oy hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Fakülte Kurulunun kadrosuz doçentlere oy kullandırmadığı doğrudur. Çünkü, 3576 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesiyle; kadrosuz doçentlerin ancak 1 yıl süreyle kadrolu doçentlerin hak 
ve yetkilerinden yararlanmaları öngörülmüştür. Oy kullandırılmayan doçentlerin tamamı 
1989'dan sonra doçent unvanı almış ve bu yasa hükümlerine göre kadrolu doçentlerin 
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haklarından sürekli yararlanmaları mümkün olamayan kişilerdir. Nitekim, Fakülte Dekanlığı
nın bu konudaki kararına karşı Konya idare Mahkemesinde açılan dava, idare lehine sonuç
lanmıştır. Bu da yapılan uygulama hukuka aykırı bir durumun olmadığının kanıtıdır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn Selçuk Üniversitesi Tip Fakültesinin yıllığına 

ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1729) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 
1. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin yıllardır Beyhekim adıyla çıkan mezuniyet yıllığı

nın bu yıl da Beyhekim adıyla çıkmasına karşı çıkmaları, bunun kabul edilmemesi üzerine yıl
lığının çıkarılmadığı doğru mudur? 

2. Bu isme karşı çıkmanın temelinde yatan faktör veya faktörler nelerdir? 
3. Bu idarecilerden birisinin Beyhekim yerine Hipokrat ismini önerdiği iddia edilmekte

dir. Bu bir kültür erozyonu belirtisidir. Rektörlük YÖK başkanlığı ve Bakanlığınız bu tür millî 
kültür karşıtlıklarını kabul etmekte midir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : O22.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/00255O 
Konu<: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk. 

7/1729-5585/25012 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'mn Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin yıllığı

na ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

.1. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Yıllığının çıkmadığı iddiası gerçek değildir. 
2. "Beyhekim" isminin belirli bir grup öğrenci ve öğretim üyesi tarafından sahiplenil-

mesi, başka bir grup öğrenci ve öğretim üyelerinin karşı çıkmaları üzerine; konu politik bir 
tartışmaya dönüşme istidadı gösterdiğinden, birçok tıp fakültelerindeki uygulamalardan da esin
lenerek sözü edilen yıllığın "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Yıllığı" adıyla çıka
rılması uygun görülmüş ve böylece fakültede eğitim ortamını bozacak bir olayın doğması ön
lenmiştir. 
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3. "Beyhekim" yerine "Hipokrat" isminin önerildiği iddiası doğru değildir. Nitekim, 
yılda bir kez çıkartılan "Mezuniyet Yıllığının, "Beyhekim" ismini taşımasının fazla bir anlam 
taşımayacağı düşünülerek, bu ismin tıp öğrencileri ile tıp çevrelerine daha iyi tanıtılabilmesi 
için Fakülte Dekanhğınca tıp fakültesi dershanelerinin bulunduğu bloka "Beyhekim 
Dershaneleri" ismi verilmiştir. 

Bilgilerinizi arzederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Selçuk Üniversitesi 1\p Fakültesinde bazı 

öğretim üyelerinin korunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'-
in yazılı cevabı (7/1730) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde adam kayırma ve ona göre ilanlar verme dedikodula

rı ayyuka çıkmıştır. 
Şimdi ilan edilmiş kadrolar için de isimlerin önceden belirlendiği sınavların laf olsun diye 

yapıldığı iddia edilmektedir. Bunlardan çok belirgin olanlarının : 
tntaniye'de Dr. Onur Ural 
Nefroloji'de Dr. Denil Aylı 
Anatomide Diş Hekimi Nurcan 
Genel Cerrahi'de Dr. Şakir Tekin Sert (Başhekim Prof. Dr. Ünal Sert'in eşi) olduğu ileri 

sürülmektedir. 
1. Bu iddialar doğru mudur? 
2. Sonuçta doğru çıkarsa ne işlem yapılacaktır? 
3. Tıp Fakültesi Anatomi kürsüsünde diş hekimi olacak şartlı ilanı normal karşılıyor 

musunuz? 
TC. 

Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 022.Araş.PIn.Dai.Bsk.-93/002551 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • • 
tlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk. 

7/1730-5586/25013 sayılı yazitt. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde bazı 

öğretim üyelerinin korunduğu iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1. Selçuk Üniversitesi Tip Fakültesinde adam kayrıldığına ve ona göre ilanların yapıla
rak kadroların önceden belirlenen kimselere verildiğine ilişkin iddialar, dayanaktan yoksun ve 
tümüyle gerçeğe aykırıdır, tlan edilen kadrolara nasıl eleman alınacağı kanun ve yönetmelik
lerle belirlenmiştir, öğretim elemanlığına atanma işlemi, her akademik aşamada ayrı özellik-

• 1er taşımaktadır. Selçuk Üniversitesi Tip Fakültesinde yerleşik yöntemler dışında bir uygulama 
söz konusu değildir. 

2. Tip Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında bulunan uzman kadrosuna; bir diş hekimi
nin atanması normal bir durumdur. Çünkü çağdaş tıp fakültelerinde ihtisaslaşmaya önem ve
rilmekte ve çok ağır bir branş olan anatomi anabilim dalında spesifik konulara yönelmek zo-
runluğu duyulmaktadır. 

Bu nedenle ağız, çene ve baş bölgesi için; bu konuyu genel tıp eğitimine oranla daha ağır
lıklı bir biçimde okuyan diş hekimlerinden anatomi anabilim dalında yararlanılması doğal kar
şılanmalıdır. 

- Bilgilerinizi arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
6. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'mn, Selçuk Üniversitesi Tip Fakültesinde bir öğ

retim üyesinin yüksek ihtisasma uygun olarak görevlendirilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1733) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafıntan yazılı olarak 

cevaplandırılmasını delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
, Konya 

Konya'da kardiyoloji branşında hekim ilim adamlarına şiddetli ihtiyaç var iken, Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli yüksek ihtisas sahibi bir öğretim üyesi (Doç. Dr. Ali Bay
ram) profesörlük süresi dolduğu halde hak ettiği kadro ilanı yapılmadığı ve yüksek ihtisasına 
uygun görevlendirilme yapılmadığından dolayı Konya'dan ayrılmak için müracaatta bulundu
ğu iddia edilmektedir. 

Sorular : 
1. İddialar doğru mudur? 
2. Bu muameleyi tasvip ediyor musunuz? 
3. Konya'nın ihtiyacına binaen bu öğretim üyesinin görev yerinde kalması temin edile

mez mi? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002549 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk. 

7/1733-5589/25016 sayılı yazısı. 
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Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir öğ
retim üyesinin yüksek ihtisasına uygun olarak görevlendirilmedigi iddiasına ilişkin yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonunda; 
1. Soru önergesinde ismi geçen Dahiliye Doçenti Dr. Ali Bayram'ın, genel dahiliye yar

dımcı doçenti iken bulunduğu Karadeniz Teknik Üniversitesine atandıktan sonra da Selçuk Üni
versitesinde henüz kardiyoloji anabilim dalının ve hiçbir kardiyolog öğretim üyesinin bulun
madığı dönemde kardiyoloji uzmanlık eğitimi yaparak kardiyolog unvanına layık görüldüğü, 
oysa anabilim dalının dahiliye olduğu, 

2. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına, Kardiyolog Doç. Dr. Hasan Gök'ün atandı
ğı, Dr. Ali Bayram'ın kendi anabilim dalı olan iç hastalıklarına döndüğü, böylece yüksek ihti
sasa uygun olmayan görevlendirmenin iptal edilerek ihtisasa uygun görevlendirmenin yapıldığı, 

3. Ali Bayram'ın idareten herhangi bir kadro isteminde bulunmadığı, kardiyolojide önü
nün kapandığını sezerek eski üniversitesine, yeni Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine dön
düğü, yönetimin bu konuda hiçbir kusuru veya baskısının bulunmadığı 

anlaşılmıştır, 
Bilgilerinizi arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinden Bozüyük İlçesine alınan Ana
dolu Üniversitesine bağlı Seramik ve Maden fakültelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1746) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahiı Menteşe tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik ilinde Anadolu Üniversitesine bağlı olarak eğitim yapan Seramik ve Maden bö

lümlerinin, Bozüyük İlçesine daha başka yeni fakülte ve bölümler açmak dururken, buraya 
alınmasının sebebi nedir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurutu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002547 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk. 

7/1746-5615/25157 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik ti merkezinden Bozüyük İlçesine alı

nan Anadolu Üniversitesine bağlı Seramik ve Maden fakültelerine ilişkin soru önergesi ince
lenmiştir. 
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Yapılan inceleme sonunda; Bilecik Meslek Yüksekokulunun "Dünya bankası Endüstriyel 
Eğitim Geliştirme Projesi" kapsamına alındığı, bu proje ile adı geçen meslek yüksek okulun
da ileri teknolojiye dayalı ve Bilecik ekonomisine yeni boyutlar kazandıracak çok sayıda bö
lümlerin kurulmasının öngörüldüğü, seramik ve maden programlarının geliştirme projesine uy
gun düşmediği, bu programlar yerine 4 adet yeni programın ihdas edilmesinin her yönü ile 
fizibel görülerek anlaşmanın yapıldığı, seramik ve maden programlarının da; seramik sanayii
nin daha yoğun olduğu Bozüyük İlçesinde kurulan meslek yüksekokuluna aktarılmak suretiy
le sanayi-üniversite işbirliği planı çerçevesinde buradaki fabrikalardan yararlanılmasının düşü
nüldüğü anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
8. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince ihale edilen et 

entegre tesisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazdı cevabı (7/1765) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de

laletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. ~~ 

Timur demir 
İzmir 

İzmir Büyükşehir Belediyesince 1989 yılında 26 milyar TL.'ye ihale edilen Et Entegre Tesi
sinin açılış tarihi 1992 Şubat ayı olarak ilan edilmesine rağmen halen açılamadığı gibi yaklaşık 
bugüne kadar ödenen paranın ise 150 milyar TL. civarında olduğu istihbarat edilmiştir. 

Bu durum karşısında açılışın yaklaşık 1,5 yıl gecikmesi ve 26 milyar TL.'ye ihale edilen 
bir iş için yaklaşık 150 milyar TL. ödenmesi hangi yasalara dayandırılarak yapılmıştır. Bu iş 
ihaleye çıkarılırken bir keşif ve proje hazırlanmış mıdır? Ayrıca açılış için deneme çalışması 
yapılırken üretim hatasından dolayı meydana geldiği söylenen hasarlar için yüklenici firmaya 
ek bir ücret ödenmiş midir ve konunun araştırılması için müfettiş görevlendirilmesi düşünül
mekte midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 22.11.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.050.MAH.0650002/1071 

Konu : İzmir Milletvekili 
Sayın Timur Demir'in 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM Başkanlığının 4.10.1993 A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1765-5645/25285 sayılı 
yazısı. 

— 135 — 



T.B.M.M. B : 31 23 . 11 . 1993 0 : 1 

tzmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in "tzmir Büyükşehir Belediyesince ihale edilen et 
entegre tesisine ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak tzmir Valiliğinden alınan bilgilerden; 

TANSAŞ tzmir Büyükşehir Belediyesi iç ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin, yüklenici şir
ket ile 22.2.1990 tarihinde sözleşme yaparak Entegre Et Tesisleri inşaatına başladığı, 

Tesisin başlangıçta 27 299 800 000 TL.'ye ihale edildiği, bu meblağın 12 697 000 000 TL.'sinin 
ithal edilecek olan 200 000 000 BEF karşılığı tutarındaki makinelerin bedeli olduğu, kalan 14 
602 800 000 TL.'nin ise proje, inşaat, elektrik, çevre tanzimi, yolları, makine ve ekipmanların 
montaj işlerinin bedeli olduğu, 

Ancak, inşaatın ilerleyen safhasında projede ihtiyaç duyulan gerekli tadilatlar yapılarak 
kesimhane ve idare binasının 9 000 m1 büyütüldüğü; yapılan bu tadilat ve 1991-1992-1993 yılla
rı fiyat farklarının 20 509 469 666 TL.'lik ek harcamayı gerektirdiği, tesisin yeni ve ek düzenle
melerle birlikte 20.5.1993 tarihinde toplam 35 112 269 666 TL.'lik bir maliyetle tamamlandığı, 

Tesisin 27.5.1993 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kombine Kurulunun 47 sayılı ruh
satı ile deneme kesimlerine başlayarak 7.7.1993 tarihinde işletmeye açıldığı, 

Tesisin açılış tarihinden bu yana üretim hatasından dolayı hiçbir hasar meydana gelmedi
ği, deneme kesimi süresinde üretim hatasından dolayı meydana gelebilecek her türlü hasarın 
yüklenici firmanın sorumluluğunda olduğu, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, ÎSKtskandali olarak ortaya çıkan yolsuzluk 
olayına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Mentcşe'nin yazılı cevabı (7/1794) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
— tSKt skandali olarak ortaya çıkan yolsuzluk olayıyla ilgili, sağlıklı soruşturma yürütüle

bilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını ne zaman görevden almayı düşünüyor sunuz? 
— 1991 genel seçimlerinden önce yolsuzluk olaylarının üzerine gitmeyi bu şekilde mi, va

at etmiştiniz? Bu muydu sizin anlayışınız. 
— Eğer bu konu tamamiyle yargının çözümleyeceği ve cezaî işlem uygulanacağı biç du

rum ise, DYP-SHP koalisyonuna mensup SHP kanadında bazı bakanların bu yolsuzluklarla 
basında yayınlanmış ilişkilerini hükümetiniz kime devretmektedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 22.İl. 1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.050.MAH.0650002/1068 

Konu : Bilecik Milletvekili 
Sayın Mehmet Seven'in 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: TBMM Başkanlığının 20.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1794-5698/25588 

sayılı yazısı. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in ilgi yazı ile Sayın Başbakana tevcih ettiği, Baş
bakanın da kendileri adına Bakanlığımca cevap verilmesini tensip ettikleri; "İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen hakkındaki" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 

tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen hakkında : 
1. ÎSKİ'deki yolsuzluk iddialarının soruşturulması çerçevesinde, tSKÎ Yönetim Kurulu 

Başkanı sıfatıyla "Mayi Klor ve Hipoklorit alımı ihalesine fesat karıştırmak" suçundan Ba
kanlığım mülkiye müfettişlerince düzenlenen tevdi raporu 22.9.1993 tarihinde Fatih Cumhuri
yet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. 

2. Ayrıca, çeşitli gazetelerde yer alan toplam 7 konudaki iddiaların soruşturulması için 
21.9.1993 tarihinde Bakanlığımca mülkiye müfettişi görevlendirilmiş olup, soruşturmalar ha
len devam etmektedir. 

Soruşturmanın sonucuna göre adı geçen hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağı mu
hakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in.Bilecik'in, Yenipazar-tnhisar ilçeleri arası ka
rayolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın yazılı cevabı (7/1820) 

Türkiye Büyük Millet.Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik tline bağlı Yenipazar-tnhisar ilçeleri arası karayolunun son durumu içler acısıdır. 

Bu yolun, yörede meyve ve sebze yetiştiriciliği bakımından kullanımında önemli bir işlevi var
dır. Yolun bu durumu taşımacılık esnasında üreticiye zorluk ve ürüne de zarar vermektedir. 

Bu yolun ne zaman asfalt işlemi yapılacaktır? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 22.11.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.90.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3584 

Koftu : Bilecik Milletvekili 
Mehmet Seven'in 
Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 4.10.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1820-5741/26789 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ilişiğinde alınan Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yenipazar-tnhisar ilçeleri 

arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Söz konusu güzergâh, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yol ağında bulunmadığı için 
herhangi bir çalışma yapılması mümkün olamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Aksaray-Giizelyurt İlçesi Ihlara Beldesine ait 

ormanlardan yapılan kesimlere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı ceva
bı (7/1822) 

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

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

' Aksaray ÎIi Güzelyurt İlçesi Ihlara Beldesi halkı, bölgenin sahip olduğu zengin ormanla
rının vaktiyle ANAP döneminde yağmalandığını, şikâyetlerini yetkili mercilere ilettikleri hal
de, kimsenin ilgilenmediğini, bu hükümet döneminde de aynı orman kıyımının devam ettiğini, 
menfaati olan bazı politikacıların da bu talanda rolü ve payı olduğunu dile getirmişler ve ko
nuyla ilgili şikâyetlerini hiçbir makamın ciddiye almadığını beyan etmişlerdir. 

Sorularım şunlardır : 
1. ANAP döneminde Ihlara Beldesine ait ormanlardan kaç hektar kesim yapılmıştır? 
2. 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra, yine aynı bölgelerden kaç hektar kesim yapılmıştır? 
3. Kesimler devlet tarafından mı yoksa müteahhit tarafından mı gerçekleştirilmiştir? 
4. ANAP döneminde ve DYP, SHP ortak hükümetleri dönemlerinde, Ihlara ormanla

rından sağlanan ve hazineye intikal eden toplam gejir ne kadardır? 
5. Ihlara beldesinde yaşayan vatandaşlarımızın şikâyetleri dikkate alınarak şimdiye ka

dar bir soruşturma açılmış mıdır? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 17.11.1993 

Orman Genel Müdürlüğü 
işletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı : İP-1 MUH-0/1198 
Konu : Bakanlığımıza Yöneltilen 

Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.OI.O.GNS.0.10.00.02-7/1822-5749/26823 sayılı 
yazımız. 

ligi yazınız ilişiğindeki Karaman Milletvekili Zeki Ünal'a ait, Aksaray-Güzelyurt İlçesi Ihlara 
Beldesi ormanlarında yapılan kesimler konusundaki, soru önergesi ilgili yerel birimlerimize in
celettirilmiştir. 
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İnceleme sonucu; 1991 yılında yapılan Aksaray orman Amenajman planına göre; Ihlara 
Beldesi çevresindeki 170, 171, 172 ve 173 No.'lu bölme ormanlarının 225 Ha. çok bozuk meşe 
baltalığı (ÇBMBT) ormanları olduğu dolayısıyla bu ormanlarda imar ihya çalışmaları gerektiği, 

Orman Genel Müdürlüğünce Enerji Ormanı Tesisi Uygulama Projesi yapılıp, onaylandıktan 
sonra, 1992 yılı sonbaharında 170 No.'lu bölmede 32 Ha., 1993 yılı ilkbaharında 171 No.'lu 
bölmede 60 Ha. imar-islah çalışmasının bitirildiği bu çalışma sonucunda 6 917 ster yakacak 
odun elde edildiği, bu odunun % 70'inin 6831 sayılı Orman Yasasının 34 üncü maddesi gere
ğince çalışan orman köylülerine maliyet bedeli ü/erinden verildiği, kalan % 30 miktarın da 
Aksaray tli ilçelerine tutuşturucu odun tahsisi olarak ve açık artırma ihale yolu ile satıldığı, 
üretim masrafları olarak da orman köylüsüne 341 430 000 TL. ödendiği, 

İşe başlanılmadan Orman yasasının 40 inci maddesi gereğince, yapılacak işin mahallinde 
ilan edildiği, bunun üzerine Ihlara Kasabasından bazı vatandaşların işi yapacaklarını bildir
dikleri, bilahara işin tekniğine göre yapılması koşulu karşısında vazgeçtikleri için yabancı işçi 
gruplarına işin yaptırılmak zorunda kalındığı, işin bizzat orman köylülerine verildiği, dolayı
sıyla müteahhit ve taşaronun aracılık yapmadığı, yapılan işin planlı, programlı ormancılık tek
niğine uygun örnek bir çalışma olduğu anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
12. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Açıküğretim Fakültesine bugüne kadar alınan 

ve mezun olan öğrenci sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Âyaz'm yazılı 
cevabı (7/1834) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular : 
1. Açıköğretim Fakültesine kuruluşundan bugüne kadar yılları itibariyle kaç öğrenci alın

mıştır? 
2. Bugüne kadar bu fakültenin yılları itibariyle kaç öğrenci mezun olmuştur? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002545 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk. 

7/1834-5761/26835 sayılı yazısı. 
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Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'm yazılı soru önergesi incelenmiş olup Açıköğre-
•fcim Fakültesine kuruluşundan bugüne kadar alman ve mezun olan öğrencilere ait bilgi, yıllar 
itibariyle tespit edilerek buna ilişkin çizelgeler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

AÖFNE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ 
SAYILARI 

öğretim yılı Kontenjan Yerleştirilen 

AÖFDEN MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI 

öğretim yılı Kontenjan İş İdaresi Toplam 

1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 

10 000 
35 000 
40 000 
50 000 
50 600 
55 000 
60 000 
65 000 
65 000 
65 000 
65 000 

29 445 
27 599 , 
48 000 
60 939 
68 902 
73 828 
81 341 
85 058 
83 388 
82 766 
80 916 

_ 
— 
— 

1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 

—.' . _ 
— 

. — 
2 866 
3 498 
2 713 
2 574 
3 664 
3 979 
3 728 
2 979 

• • — 

— 
1 792 
2 674 
2 949 
2 864 
4 742 
5 659 
5 668 
5 079 

__ 
. _ 

— 
4 658 
6 172 
5 662 
5 438 
8 406 
9 638 
9 396 
8 059 

AÖFÜN 6 BATI AVRUPA ÜLKESİNDE UYGULADIĞI PROGRAMLARINA 
YERLEŞTİRİLEN VE MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI 

öğretim yılı 

1987-88 . 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 

İktisat 

795 
202 
218 
218 
195 
193 

YERLEŞTİRİLEN 
Eğitim 

İş idaresi on lisans 

583 789 
156 -
206 -
220 -
195 -
185 -

YERLEŞTİRİLEN 

Öğretim yılı İktisat 

1987-88 -
1988-89 -
1989-90 -
1990-91 145 
1991-92 94 
1992-93 68 

İş idaresi 

• — _ 

— 
91 
88 
68 

Eğitim 
ön lisans 

23 
438 
70 -
13 
5 

13. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'ım, bazı tmam-fiatip liselerinin İnşaatı tamam
landığı halde eğitim-öğretinie açılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1864) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te

minini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
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1. Ülkemizde binlerce insan, çocuğunun öncelikle asgarî bir din eğitiminden geçmesi için 
onları tmam-Hatip Liselerine göndermek istemekte, Sayın Başbakanın da dediği gibi çocukla
rına Peygamber aşkını miras bırakmayı arzulamaktadır. Fakat bu insanların büyük bir çoğun
luğu çocukları ile birlikte tmam-Hatip Liselerinin kapılarından geri döndürülmektedirler. 

Bugün ülkemizde tmam-Hatip Liselerinin önünden kontenjan yetersizliği sebebiyle kay
dını yaptıramamış, boynu bükük olarak kaç öğrenci ayrılmaktadır. Bu konuda Millî Eğitim 
Bakanlığının herhangi bir çalışması var mıdır? 

Kayıt yaptıramamış öğrencilerin kayıtlarını yaptırabümeleri için herhangi bir tedbir düşü
nülmekte midir? 

2. Milletimiz tarafından inşa edilmiş, tmam - Hatip Liselerini açmamak, mevcut tmam-
Hatip Liselerinin kapasitelerini sınırlı tutmak ve kayıt için okul kapılarına gelen öğrencilerin 
tercihlerini görmezlikten gelerek onları zorla diğer alanlara yönlendirmek insan hakları ile, bağ-
dapr bir tavır mıdır? 

3. Bir tarafta Sayın Başbakanın çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda dinî temaları ele 
olurken diğer taraftan tmam - Hatip Liselerine ve kaydını yaptıramayan öğrenciler ile onların 
vdilerini bu durumda bir oylama ile karşı karşıya olduklarına inanmayacaklar mıdır? 

4. Milletimiz tarafından inşa edilen, ancak bugüne kadar eğitim ve öğretime açılamayan 
tmam-Hatip Liselerinin sayısı ne kadardır? tmam-Hatip Liselerinde okuma hakkını kullan
mak isteyen öğrencilerin taleplerini karşılamak için bu okullar 1993-1994 öğretim yılında eği
tim ve öğretime açılacak mıdır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

gşyı : Q22.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002562 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.1993 tarih ve 

a02.0.KKG/106-3986/5256 sayılı yazısı. 
b) Bakanlığımızın 3.11.1993 tarih ve Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baş

kanlığının 93/2365 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Bakanlığı
mızca cevaplandırılması tensip edilen "Bazı tmam-Hatip liselerinin inşaatının tamamlandığı 
halde eğitim-öğretime açılmadığı iddiasına" ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

Sayın Milletvekili tarafından Bakanlığımıza da yöneltilen aynı soru önergesi ilgi (b) yazı
mızla cevaplandırılmış olup bir örneği ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/2365 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk. 
7/1864-5805/26941 sayılı yazısı. . 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Bazı Imam-Hatip Liselerinin inşaatının ta
mamlandığı halde eğitim-öğretime açılmadığı iddiasına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Nüfus artışı ve büyük şehirlere göç olgusu sebebiyle artan Öğrenci sayısı karşısında 
mevcut okullarımızın kapasiteleri, yetersiz kalmaktadır. Bunun sonucu olarak, Îmam-Hatip 
liseleri ile diğer meslekî ve teknik Öğretim kurumlarına sınavla Öğrenci alınmaktadır. 

Bununla birlikte ülke genelinde Imam-Hatip Liselerine başvuran öğrencilerin çoğu bu okul
lara alınmıştır. 

2. Yapımı tamamlanmış 60'a yakın binada valiliklerce Imam-Hatip Liselerinin şubeleri 
açılmıştır, Bunların dışında kalan binaların fizikî yapıları ile kapasiteleri incelenmektedir. 

3. Kapasite yetersizliği sebebiyle sınavla öğrenci alan sınırlı sayıdaki Imam-Hatip Lise
lerine giremeyenlerin istedikleri takdirde kontenjan uygulamayan diğer Imam-Hatip Liselerine 
girmeleri mümkündür. 

4. Valiliklerce şube özelliğinde açılan 60'a yakın binanın dışında öğretime elverişli çok 
az bina bulunmaktadır. Bunların incelenmesi devam etmektedir. 

Zaman zaman basında yer alan ve abartılmış rakamlarla ifade edilen binaların çoğu öğre
tim için uygun şartları taşımamaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

14. — İstanbul Milletvekili Gurlum Çelebican'm, tüm lise mezunlarının üniversitelere yer
leştirilmesi ve giriş sınavlarının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1893) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tüm lise mezunlarının üniversitelere yerleştirilmesi ve giriş sınavlarının kaldırılması hak
kında aşağıda sıralanan soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda delalet buyurulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Gürhan Çelebican 

istanbul 
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Ağustos sonu ile eylül başında gazeteler, giriş sınavlarında başarılı olamayan 440 000 öğ
rencinin üniversitelere yerleştirileceğini, giriş sınavlarının gelecek yıl yani 1994'de tek kademe
ye indirileceğini, bir sonraki yıl ise tamamen kaldırılacağını Sayın Çiller'in beyanatına atfen 
yazmışlar, sütunlarını bu haberlerle doldurmuşlardır. 

Ülkemizde her aile evlatlarına en iyi tahsili yaptırmak islemekte ve bunu temin için mad
dî, manevî her türlü fedakârlığa katlanmakta, gerek ortaöğretim, gerek yükseköğretim seçme 
sınavları için evlatlarımız çok yüklü bir programa şartlandırılarak hazırlanmakta ve kanaa
timce gereksizce yaratılmaktadırlar. 

1. Gazetelerde okuduklarımız ciddî tetkik ve hazırlıklardan sonra yapılan.-açıklamatara 
mı dayanmaktadır? Yoksa gelişigüzel, ayaküstü verilmiş bir beyanat mıdır? 

2. Size atfen verilen bilgilerle, diğer yetkililerin beyanları arasında çelişkiler vardır. Tüm 
lise mezunlarına ne şekilde ve nasıl bir program içinde yüksek tahsil imkânı sağlanacaktır? 

3. Giriş sınavları 1994*de tek kademeye indirileceğine, 1995'de tamamen kaldırılacağına 
göre, bu tarihlerde ve bu tarihlerden sonra sınava girecek öğrenciler hangi programa göre çalış
ma yapacaklardır? 

4. Gazetelerde neşredilen beyanımıza güvenerek 1995 yılında öğrenimlerini tamamlamak 
durumunda olan öğrenciler artık sınav hazırlığı yapmayacaklar mıdır? 

Yoksa her okul kendine göre mi sınav açacaktır? 
Gayet masraflı, külfetli ve son derece yıpratıcı olan sınavlardan kurtulmak hem öğrenci

ler ve hem de veliler için memnuniyet vericidir ama belirsizlikler, sık sık değişen kararlar ve 
güvensizlik daha üzücü ve huzur bozucu durumlar yaratmaktadır. 

Gerek, ortaöğrenim ye gerek yükseköğrenim giriş sınavlarının nasıl yapılacağı ve nasıl ha-
zırlanılması gerektiği kamuoyuna ne zaman açık ve seçik anlatılacaktır? 

5. Şayet yaparsanız bu açıklamanızın kaç yıl için geçerli olacağını belirtecek misiniz? 
Bu hususta kamuoyuna teminat verebilecek misiniz? 

Yoksa her zamanki gibi yuvarlık beyanlarla herkesin gönlünü hoş tutmaya çalışarak sı
navların mutadı veçhile devamına göz mü yumacaksınız? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.li.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002546 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.1993 tarih ve 
B.02.0.KKG/104-4023/5349 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Sayın Başbakanımız tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmak üzere verdiği, ancak kendileri adına benim cevap vermem tensip edilen ilgi ya
zınız ekindeki soru önergesi incelenmiştir. 
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Yapılan inceleme sonunda; 
1. 1993-1994 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına giren ve ÖSS-SÖZ, 

ÖSS-SAY ile ÖSS-EA bölümlerinin en az birinden 105.00 veya daha fazla puan almış olan ve
ya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre merkezî yerleştirme ile hiçbir yükse
köğretim programına yerleşmemiş bulunan adaylar için Yüksek Öğretim Kurulunca 440 000 
kontenjan tahsis edildiği, belirlenen esaslara göre öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tara
fından "Ek Kontenjanlara Başvurma Klavuzu"nun hazırlanarak dağıtıldığı adayların 11-12 Ekim 
1993 tarihleri arasında başvuruda bulundukları, başvuruların ilgili merkezce değerlendirilmekte 
olduğu, 

2. Üniversiteye giriş sınavının 1994-1995 öğretim yılında tek kademeye indirilmesi, bir 
sonraki yılda tamamen kaldırılması hususunun Yüksek öğretim Kurulunca oluşturulan ko
misyonlarda görüşülmekte olduğu ve komisyon çalışmalarının sürdürüldüğü 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

15. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, vergisi ödemeyenler ve hayalî ihracatçılar hak
kında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı 
cevabı (7/1938) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Mehmet Seven 

' . Bilecik 

— Vergisini ödemeyen yüzsüzler ve hayatî ihracatçılar hakkında bugüne kadar ne gibi iş
lemler yapılmıştır? 

•—Kamuoyuna bu yüzsüzlerin isimlerini neden açıklayamıyorsunuz? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 22.11.1993 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.GEL.0.66/05-43/72489 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 8.10.1993 tarih ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.0002-7/1938-5944/27406 sayılı yazısı. 
tlgi yazınızda Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 

ihracatçılar ile ilgili olarak, vermiş olduğu soru önergesinin tarafımdan cevaplandırılması iste
nilmiştir. 

Bilindiği üzere, Hükümetçe alınacak tedbirler konusunda 261 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye istinaden, mamullerimize ihraç gücü kazandırmak amacıyla alınacak önlemlere ilişkin 
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esasları ayrıntılı olarak içeren 9.9.1975 tarih ve 7/10624 sayılı ihracatta vergi iadesine ilişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır. Bu Kararın; 

22 nci maddesi ile ödemelerin ne şekilde yapılacağı, 
25 inci maddesi ile vergi iadesi alınabilmesi için belgelerin aynı kişi adına düzenlenmesi

nin zorunlu bulunduğu, 
29 uncu maddesiyle vergi iadesi kapsamına giren mamullerin yararlanabileceği vergi iade

si oranları ile buna ilişkin ölçü ve kurallar, 
hükme bağlanmıştır. 

7/10624 sayılı Karar ile yanlış ve fazla ödemelerin geri alınması hususu da düzenlenmiş 
ve 26 ncı maddesi ile vergi İadesi mevzuatının yanlış uygulanmasından ya da ihracatçı adına 
yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadelerinin, Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve vergi mevzuatı çerçevesinde geri alınacağı hükmü 
getirilmiştir. 

9.9.1975 tarih ve 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, yayımı tarihinden, yürürlükten • 
kaldırıldığı 1.1.1987 tarihine kadar uygulanmıştır. 

İhracatta vergi iadesine ilişkin hükümleri düzenleyen 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı, 1.1.1987 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 28.11.1986 tarih ve 86/11237 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu karar ile uygulamaya oldukça önemli değişiklikler getirilmiş ve bu kararın 1 inci mad
desinde, İhracatta Vergi ladesi, ihraç edilen malların maliyetine girmiş bulunan ve "Malî Yük
ler Listesinde" yer alan vergi, resim ve harçlar ile benzer etki yapan yüklerin ihracattan sonra 
ihracatçısına ödenmesi şeklinde tarif edilmiş, 

14 üncü maddesinde, İhracatta Vergi ladesi ile ilgili her türlü denetimi yapma, özel ve ka
mu kuruluşlarından bilgi isteme konusunda DPT Müsteşarlığının yetkili kılındığı, ihracatta 
vergi iadesi ile ilgili olarak tereddüt edilen durumlarda hiçbir işlem yapılmaksızın DPT'nin derhal 
durumdan haberdar edileceği ve DPT'nın vereceği talimata göre işlem yapılacağı, 

15 inci maddesinde, vergi iadesi ödemelerinin kesin veya geçici olarak sadece DPT'nın ta
limatına istinaden geciktirilebileceği veya durdurulabileceği, 

13 üncü maddesinde, yapılacak ihracatlarla ilgili işlemlerde, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kuruluşlarının bu karar gereğince mükerrer öde
melere yol açılmasını, gerçeğe ve ihracat belgelerine uymayan ihracat yapılmasını önleyici ted
birleri almak zorunda oldukları, 

hükmü getirilmiştir. 
Söz konusu kararın 12 nci maddesi ile de, yanlış ve fazla ödemelerin geri alınması hususu 

düzenlenmiş, vergi iadesi mevzuatının yanlış uygulanmasından dolayı gereksiz olarak ödenen 
vergi iadelerinin 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacağı, ihracatçı adına ya
nıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadelerinin de ödendik
leri tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre he
saplanacak gecikme zammı ile birlikte, aynı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacağı hük
me bağlanmıştır. 

Mevzuatta böyle bir değişiklik yapılınca Bakanlığımızda da uygulamaya ilişkin yeni dü
zenlemeler yapılmıştır. 

Bu çerçevede ihracat işlemleri incelenen firma ve şahıslar hakkında Bakanlığımız denetim 
elemanlarınca düzenlenen raporlardan, Gelirler Genel Müdürlüğüne gönderilenler çok kısa 

— 145 — 



T.B.M.M. 11:31 23 . il 1993 0 : 1 

bir sürede Gelirler Genel Müdürlüğünün ilgili şubesi kanalıyla işleme konulmak üzere DPT 
Müsteşarlığına intikal ettirilmekledir. Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı kontrolörlerince ihracat 
işlemleri konusunda yapılan incelemeler ise doğrudan anılan müsteşarlıkça DPT Müsteşarlığı
na gönderilmektedir. Anılan müsteşarlıkça işleme konulan raporlar, düzenlendikleri dönem
lerde T.C. MerkezBankasınca bu firma ve şahıslara ödenen teşviklerin tespiti ve öncelikle söz 
konusu ihracatçıların geri ödemeleri gereken meblağlar açısından haberdar edilmesinin sağ
lanması amacıyla anılan bankaya intikal ettirilmektedir. T.C. Merkez Bankasının ilgili şubele
rince de gereksiz yere ödenen söz konusu meblağların geri ödenmesi için bu teşviklerden yarar
lanan firma ve şahıslara duyuru yapılmakta, tahsilatın yapılmaması halinde de bu banka şube
lerince (6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde) tahsila
tın takibi açısından durum ilgili vergi dairelerine bildirilmektedir. 

T.C. Merkez Bankasınca tahsil edilemediği için ihracatçı firma ve şahısların bağlı bulun
duğu vergi dairelerince tahsilat amacıyla başlatılan takip işlemleri mükellefler tarafından ihti
laflı hale getirilmekte ve yaratılan ihtilaflarda da Bakanlığımızın taraf gösterilmesi nedeniyle 
mahkemelere Gelirler Genel Müdürlüğünce hazırlanan savunmalar gönderilmektedir. 

Yargı mercilerince verilen ve kesinleşen kararlar çerçevesinde, söz konusu kamu alacakla
rının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. 

Gerek ihracatçı gerekse iştirakçi kişi ve kuruluşların suç teşkil eden fiilleri işlemiş olmaları 
nedeniyle suç raporu düzenlenmiş olması halinde suç duyuruları, incelemeyi yapan denetim 
elemanları tarafından 1918 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesin
de Cumhuriyet savcılıklarına doğrudan yapılmakladır. 

Gereksiz yere ihracat teşviklerinden yararlanan kişi ve kuruluşlardan ihracatta vergi iade
sinin dışında kaynak kullanımını destekleme fonu primi veya destekleme ve fiyat istikrar fonu 
primi alanlar içinde yukarıda açıklanan uygulamalar aynen sürdürülmektedir. 

Bununla birlikte, konu ile ilgili olarak daha önce Başkanlığınızın İO/8-5 No.Iu Soruştur
ma Komisyonuna verilen ve ekte bir örneği yer alan 19.6.1992 tarih ve 51689 sayılı yazımız ekinde 
ilgide kayıtlı soru önergesi ile ilgili bilgi ve belgeler Başkanlığınıza intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

-Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun vergi mahremiyeti ile ilgili 5 inci maddesinde, "aşa
ğıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, 
muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine ve mesleklerine müteallik 
olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler 
ve kendilerinin veya Üçüncü şahısların nefine kullanamazlar,..." hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu hükme göre, mükelleflerle ilgili olup, vergi dairelerinde gizli kalması lazım 
gelen vergilendirme ile ilgili hususların vergi işleri ile uğraşanlarca ifşa edilmesi mümkün ol
madığından, vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasına imkân bulun
mamaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 19.6.1992 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Ankara 

Gel : VÎD-2660005-43/51689 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(10/8-5 No.lu Araştırma Komisyonu Başkanlığına) 

tlgi : a) 28 Şubat 1992 tarih ve A.Ol.GEÇ.10/8-5,-6, 
b) 4 Haziran 1992 tarih ve 210, 
c) 4 Haziran 1992 tarih ve 211, 
d) 8 Haziran 1992 tarih ve A.01.GEÇ./48, 
e) 8 Haziran 1992 tarih ve A.01.GEÇ./49 sayılı yazılarınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15.1.1992 tarihli 26 ncı Birleşiminde "1990 Yılına Kadar 
Hayatî İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağladıklarını, Bu Suretle 
Yapılan ödemelerin Usulüne Uygun Olarak Geri İstenip istenmediğinin, Geri istenen Paralar
dan Ne Kadarının Tahsil Edilebildiğini Tespit Etmek; İhracatın Dünkü ve Bugünkü Yapısı ile 
Sorunlarını ve Hayalî ihracat İddialarını Araştırmak" amacıyla kurulan Araştırma Komisyo
nunun ilgi a, b, c ve e'de yer alan yazıları ile istenen bilgi ve belgelerin birer örnekleri ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Gelirler Genel Müdürü 

Allan Tufan 

Ekler : 1 Yazı, Dosya. 
1. Eklere ilişkin açıklamalar (1 yazı). 
2. Mevzuat (Hayalî İhracatla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan genelge

ler ve uygulamaya ilişkin not) (1 dosya). 
3. Gelirler Genel Müdürlüğü gelirler kontrolörleri tarafından yapılan incelemelere iliş

kin liste (1 dosya). 
4. Gelirler Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerle yazışmalarının birer örnekleri : 
a) Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile yapılan ha

berleşmeler (24 dosya), 
b) Merkez Bankası ile yapılan haberleşmeler (1 dosya), 
c) Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Cumhuriyet savcılıkları ile yapılan haberleşmeler 

(1 dosya), 
d) Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile yapılan haberleşmeler 

(1 dosya), 
e) Valilik talimatları (24 dosya). 
5. Mahkemelerle yapılan haberleşmeler ve Bakanlığımız savunmaları (118 dosya). 
6. Suç duyurusu listesi (Gelirler kontrolörlerince Cumhuriyet savcılıklarına gönderilen 

raporlara ilişkin liste) (1 dosya). 
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16. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, İstanbul Atatürk Hava Limanında yaşa
nan sorunlara ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in yazılı cevabı (.7/1960) 

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

saygılarımla arz ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

İstanbul Atatürk Hava Limanının dış hatlardan son günlerde gelen ve giden uçaklara nor
mal hizmet verilmediği yolcuların saatlerce yolcu salonlarında bekledikleri ve bu görüntülerin 
Türkiye'yi tanıtımı açısından olumsuz etkiler yaptığı belirtilmektedir. 

1. İstanbul Hava Limanının normal çalışması için ne gibi önlemler almayı düşünü
yorsunuz? 

2. Yeni hava limanıyla ilgili çalışmalar ne durumda bulunmaktadır? 
3. Turizm yönünden ne gibi kayıplar olmuştur? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 22.11.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.17.HKM.0.00.00.00/1331-29072 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11.10.1993 gün ve G.N.S. 7/1960 - 5999/27631 sayılı yazınız. 
Hava limanlarımızda gözlenen olumsuzlukların çoğunlukla alt ve üst yapıya ilişkin fizikî 

düzenlemeler yanında nitelikli eleman sağlanmasında karşılaşılan yetersizliklerden kaynaklan
dığı, sorunların bir an evvel ve uluslararası standartlar yakalanarak çözümünün ise bütçe ola
nakları ile sınırlı olduğu bilinmektedir. 

Anılan kamu hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi ile ilgili olarak görevli ve yetkili 
kılınan Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin de katılımı ile son kez 22.10.1993 tarihinde yapılan 
toplantıda; 

—Atatürk Hava Limanı terminal binasının yap, işlet, devret modeli uygulanarak yeniden 
yapımı amacıyla Aralık 1993 tarihinde ihaleye çıkılacağı, 

— önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak olan 3 000 Yolcu kapasiteli ve 20 000 m^Iik 
alana yaygın prefabrik terminal binasının Charter yolcu taşımacılığından yararlananların hiz
metine 1994 yılı turiz sezonunda verileceği, 

Bakanlık yetkililerince belirtilmiştir. Mevcut terminal binasının dış hatlardan gelen yolcu
lar için ayrılan bölümünde iki akslık bir genişleme çalışması gerçekleştirilmiş olmakla 1993 
yılı Eylül ayından bu yana yolcu salonunda kısmende olsa rahatlama sağlandığı bilinmektedir. 

1993 yılının ilk dokuz ayında Atatürk Hava Limanından ülkemize 931 826 adet yabancı 
uyruklu yolcunun giriş yaptığı, bu veri 1992 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 36 
oranında bir artış gözlenmiş olmakla talebin önümüzdeki yıllarda da daha iyi koşullarda ve 
daha nitelikli olarak kar$ılanabilmesi amacıyla Ulaştırma Bakanlığı nezdindeki yönlendirme 
girişimlerimizin sürdürüleceği kuşkusuzdur. 
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İlgide kayıtlı yazınızda esas numarası anılan ve istanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarca
lı tarafından düzenlenen yazılı soru Önergesine cevaben arz ederim. 

Abdülkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

17. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Edirne İl özel İdare Müdürlüğünce Uzunköprü 
- Turnacı Köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin ya
zılı cevabı (7/1977) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Kabil 
Rize 

Edirne ti Özel tdare Müdürlüğü Uzunköprü İlçesi Turnacı Köyünün 2 Km. yolunun asfalt 
yapılması karşılığında vatandaş Recep Duman'dan 18.2.1993 tarih.Müh.(93)-275 sayılı Vali Koru 
Engin imzasıyla makbuz karşılığı 250 milyonluk çek alınmıştır. 

Soru - 1 . Asfalt mevsimi geçmek üzere olduğundan bugüne kadar asfalt yapılmadığının 
gerekçesi nedir? 

Soru - 2. O tarihte özel İdare 250 milyon karşılığında 2 Km. yolu asfalt edeceğini söyle
yip şimdi 130 milyon daha ilave para istendiğinin gerekçesi nedir? 

Soru - 3. Asfalt yapımından vazgeçilmişse 250 milyonun banka faizi ile birlikte iadesi 
gerekmez mi? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 22.11.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.050.MAH.0650002/1070 

Konu : Rize Milletvekili 
Sayın Ahmet Kabil'in 
Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: TBMM Başkanlığının 11.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1977-6028/27730 

sayılı yazısı. 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in "Edirne İl özel İdare Müdürlüğünce, Uzunköprü 
Turnacı Köyü yolunun asfaltlanmasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Edirne Vali
liğinden alınan bilgilerden : 

Uzunköprü İlçesine bağlı Turnacı Köyü yolunun asfaltlanması için köy sakinlerinden Re
cep Duman'ın 250 000 000 TL. katkıda bulunmayı taahhüt etmesi üzerine, 22.8.1993 tarihinde 
başlanılan temel altı yol çalışmaları tamamlandıktan sonra ilgili Devlet Bakanlığının 9.9.1993 
tarihli onayı ile 1993 yılı köy yolları 1 inci kat asfalt kaplama ek programına alındığı, 
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Programa alınan yol uzunluğunun 2 Km. olmadığı, buna ilaveten köy meydanı, cami ve 
okul yollarının asfaltlanmasıyla bu miktarın toplam 5 Km'ye çıktığı, asfaltlama maliyetinin 
ise 1 650 000 000 TL. olduğu, adı geçen şahsın 250 000 000 TL. katkıda bulunduğu ve asfalt
lanma işinin bitirildiği, adı geçenden ilave 130 000 000 TL. istenmesinin söz konusu olmadığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

18, — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, İSKİsoruşturmasını yürüten polis ve müfet
tişler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1982) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
1. İSKİ soruşturmasını yürüten polis ve müfettişler hakkında Adalet Bakanı Seyfi Ok

tay'ın isteği ile İstanbul Başsavcısı tarafından soruşturma açıldığı doğru mudur? 
2. Eğer soruşturma açıldı ise soruşturma hangi nedenlerle açılmıştır ve söz konusu so

ruşturma ne şekilde sonuçlandırılmıştır? 
3. İSKİ soruşturmasını yürüten polis ve müfettişler hakkında, bu noktada açılan bir so

ruşturmanın kamuoyunda Adalet Bakanlığı ve Hükümetin İSKİ soruşturmasını yürüten gö
revlilere bir gözdağı vermeyi amaçladığı şeklinde algılanacağı düşünülmemiş midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 23.11.1993 

Sayı : 
Tef.K.Bşk./B.050.TEF.0000000/2759-6 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: a) TBMM Başkanlığının 11.10.1993 gün ve A.01.0GNS.0.10.00.02-7/1982-6034/27736 

sayılı yazıları. 
b) Başbakanlığın 20.10.1993 gün ve Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 106-4134/5488 

sayılı emirleri. 

Kayseri Milletvekili Salip Kapusuz tarafından Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmak üzere makamlarına sunulan, ancak Sayın Başbakanca ilgi (b) ya
zıyla Bakanlığımca cevaplandırılması tensip edilen "Soru ÖnergesP'nin cevabı aşağıya çıkar
tılmıştır. 

Gereğini arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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Soru : 1. tSKt soruşturmasını yürüten polis ve müfettişler hakkında Adalet Bakanı Sey-
fi Oktay'ın isteği ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından soruşturma açıldığı doğru mudur? 

Cevap 1. İSKİ soruşturmasını yürüten mülkiye müfettişleri hakkında İstanbul Cumhu
riyet Başsavcılığı tarafından yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. 

Aynı soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şube görevlileri hakkında 
basına bilgi sızdırarak görevi kötüye kullanmak iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
nın talimatı üzerine Şişli Cumhuriyet Başsavcılığının Hz.93/25850 sayısına kayden soruşturma 
açılmış olup, ayrıca Malî Şube görevlileri hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nu
rettin Sözen tarafından görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunul
ması üzerine de soruşturma açıldığı anlaşılmıştır. 

Soru : 2. Eğer soruşturma açıldı ise, soruşturma hangi nedenlerle açılmıştır. Söz konusu 
soruşturma ne şekilde sonuçlandırılmıştır? 

Cevap : 2. İSKİ soruşturmasını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şube görev
lileri hakkında basına bilg isızdırmak ve görevi kötüye kullanmak iddiasıyla açılan soruştur
malar halen devam etmektedir. 

Soru : 3. İSKİ soruşturmasını yürüten polis ve müfettişler hakkında bu noktada açılan 
bir soruşturmanın kamuoyunda Adalet Bakanlığı ve Hükümetin İSKİ soruşturmasını yürüten 
görevlilere bir gözdağı vermeyi amaçladığı şeklinde algılanacağı düşünülmemiş midir? 

Cevap : 3. Cumhuriyet savcılarının gerek Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 156 ncı 
maddesi hükmüne istinaden resen gerekse Büyükşehir Belediye Başkanının şikâyeti üzerine İSKİ 
soruşturmasını yürüten Emniyet Müdürlüğü Malî Şube görevlileri hakkında açtığı soruştur
malar, Cumhuriyet savcılarının yetkileri dahilinde tamamen anılan CMUK'nun 153 üncü mad
desinde sözü edilen kamu davasının açılmasına gerek olup olmadığına karar vermek üzere ha
kikatin araştırılmasına yönelik soruşturmalardır. 

Ayrıca, İSKİ soruşturmasını yürüten Mülkiye Müfettişlerimizce bugüne kadar hiçbir tesir 
altında kalınmakısızın konuya ilişkin olarak 1 fezleke ve 10 inceleme ve soruşturma raporu 
düzenlenerek ilgil imercilere tevdi edilmiştir. Diğer hususlardaki soruşturmalar halen devam 
etmektedir. 

19. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gökçebağ Köyü Köy Konağına ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1995) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
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Yenimahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gön
derilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler** adlı kitapçıkta yer alan işlerden 
aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçne yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Gökçebağ Köyü yarım kalan köy konağının tamamlanması. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 22.11.1993 

Sayı : B.050.MAH.0650002/1069 
Konu : Ankara Milletvekili 

Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 11.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1995-6052/27816 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Ayaş-Gökçebağ 

Köyü Köy Konağına İlişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliğinden alınan 
yazıda; 

Ayaş Gökçebağ Köy Konağına yardım yapılması konusunda Ankara İl özel İdare Müdür
lüğünden 1991-1992 yıllarında herhangi bir talepte bulunulmadığı, Ayaş Kaymakamlığından 
alınan 27.10.1993 gün ve 04/194 sayılı yazıda, köy konağı inşaatının % 75 seviyesinde gerçek
leştiği, 50 000 000 TL. harcama ile işin bitirilebileceğinin belirtildiği, 1994 yılında müracaat 
edilmesi halinde mevzuat hükümlerine göre taleplerinin değerlendirileceği ifade edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

20. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş Lisesine bilgisayar verilip verilme
yeceğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2003) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Na
hit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypa2an, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun • 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırtm 
Ayaş Lisesine bilgisayar verilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 19.11.1993 

Sayı : 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/002555 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 11.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk. 

7/2203-6060/27824 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in "Ayaş Lisesine bilgisayar verilip verilme

yeceğine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1993 malî yılı ortaöğretim okullarım ihtiyacı için kullanıma tahsis editen ödeneğin yeter

siz olması nedeni ile bilgisayar alımı yapılamamıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

21. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere- Tatlak Köyünde yapımı de
vam eden köy odası inşaatına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/2079) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Gazioğtu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamhdere - Tatlak Köyünde yapımı devam eden köy odası inşaatına İl özel İdaresinden 

yardım sağlanması. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 22.11.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Konu : Ankara Milletvekili 

Sayın Vehbi Dinçerler'in 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Bakanlığının 14.10.1993 gün ve A.01,O.GNS.0.10.00.02-7/2079-6139/27950 

sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Çamlıdere-Tatlak Köyünde yapı
mı devam eden köy odası inşaatına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Valili
ğinden alınan bilgilerden; 

Ankara İl Özel İdare Müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine 1987 yılında Tatlak Köyüne 
köy odası inşaatı için özel İdare Müdürlüğünce 1 000 000 TL., İller Bankası Genel Müdürlü
ğünce 20 045 127 TL., yardım yapıldığı, 

1987 yılından sonra anılan iş için yardım talebinde bulunulmadığı, 
anlaşılmıştır. 
Ancak, 30 000 000 TL.'lık ek harcama ile bitirilmesi planlanan iş için 1994 yılında müra

caat edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli yardımın yapılacağı, 
ifade edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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22. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Doğanlar Köyüne bölge or
taokulu yapılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Aya'in yazılı cevabı (7/2080) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Na-
hit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
. M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere - Doğanlar Köyüne 12 derslikli, 200 öğrencili, pansiyon binalı bölge ortaokulu 

yapılmasının 1992 yılı programına alınması. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/002560 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14.10.1993 tarih ve KAN.KAR.MD. 

7/2080-6140/27951 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Çamlıdere Doğanlar Köyüne Böl-' 

ge Ortaokulu yapılmasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Çamlıdere İlçesine 17 km. uzaklıktaki Doğanlar ile çevre köylerde okuyan öğrenci sayısın

da sürekli azalma olduğu, bu nedenle Doğanlar Köyünde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yapıl
masının ekonomik bir yatırım olamayacağı sonucuna varılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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23. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı ilçesinde kavşaklara sinyali
zasyon lambaları konulmasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ceva
bı (7/2117) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Gazioğlu taralından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana» Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne İcadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı İlçesinde kavşaklara sinyalizasyon lambaları konulması. 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 22.11.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.050.MAH.0650002/1067 

Konu : Ankara Milletvekili 
Sayın Vehbi Dinçerler'in 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 14.10.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 7/2117-6177/27988 

sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Beypazarı İlçesinde kavşaklara sinyali

zasyon lambaları konulmasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Valiliğinden 
alınan bilgilerden; 
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Beypazarı İlçe Trafik Komisyonunun 3.5.1993 gün ve 1993/4 sayılı kararıyla, sinyalizas
yon lambalarının tesis ve işlemlerinin koordinesinin yapılması işinin karayolları 43 üncü Şube 
Şefliği ve Merkez Belediye Başkanlığına verildiği ve ti Trafik Komisyonunun 24.6.1993 tarih 
ve 1993/168 sayılı kararıyla onaylandığı, 

Sinyalizasyona ilişkin etüt ve proje ile maliyet hesaplarının belediye tarafından özel bir 
firmaya yaptırılmakta olduğu, 

anlaşılmıştır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

24. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Akyazı - Kumsüren mevkiine 
ilköğretmen okulu yapılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ce
vabı (7/2135) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Na
hit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 Üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler'* adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Akyazı - Kumsüren mevkiine 11 derslikli ilköğretmen okulu yapılması. 
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TC. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002553 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi ': T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 18.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk. 

7/2135-6195/28006 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in "Beypazarı Akyazı Kumsüren mevkiine 
ilköğretim okulu yapılmasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Beypazarı İlçesi, Ayvacık Mahallesinde 783 ada, 2 parsel arsaya hayırsever vatandaşımız 
ö. Faruk Kefelioğlu tarafından hibe olarak 11 derslikli okul yaptırılmakta olup, inşaatın doğ
rama aksamları takılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

25. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Gazipaşa ilköğretim Oku
luna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2137) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Na-
hit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
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Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı - Yapımına yeni başlanan Gazipaşa İlköğretim okuluna kat ilavesiyle 20 derŝ  

likli hale getirilmesi. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002557 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14.10.1993 tarih ve Kan.Kar. 

7/2137-6197/28008 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Beypazarı Gazipaşa İlköğretim Oku

luna ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Gazipaşa İlkokulu 1992 yılında (14) derslikli olarak öğretime açılmıştır. 1993 yılı yatırım 

programıyla da (14) ek derslik yapımı planlanmıştır. 
Ancak, tasarruf tedbirleri çerçevesinde ihalesi yapılamamıştır.Tedbir kaldırıldığı zaman ya

pımı gerçekleştirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

26. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Sanayi İlkokuluna ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2138) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Na-
hit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
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c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 
arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 
ihtiyaç olacaktır? 

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Sanayi İlkokulunun ek bina yapımının gerçekleştirilmesi. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002558 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14.10.1993 tarih ve KAN.KAR.MD. 

7/2138-6198/28009 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Beypazarı Sanayi İlkokuluna ilişkin" 

soru önergesi incelenmiştir. 
(7) derslikli Sanayi ilkokuluna, 1993 yılı yatırım programıyla (11) ek derslik yapımı plan

lanmıştır. 
Ancak, tasarruf tedbirleri çerçevesinde ihalesi yapılamamıştır. Tedbir kaldırıldığı zaman 

yapımı gerçekleştirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

27. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı'ndaki bazı okulların onarı
mına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2140) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Na-
hit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba

kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Merkez Ortaokulu, İstiklal İlkokulu ve Çayırlıoğlu İlkokulunun onarımlarının 

yapılması. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002559 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14.10.1993 tarih ve KAN.KAR.MD. 

7/2140-6200/28011 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Beypazarı'ndaki bazı okulların 

onarımına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Beypazarı Merkez Ortaokulunun 850 000 000 TL. ve İstiklal İlkokulunun 845 000 000 

TL. bedelli kesife dayalı onarımları yapılmıştır. Çayırlı İlkokulunun kalorifer tesisatı onarımı 
daha önce yaptırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

28. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı*nda yatılı bölge okulu yapı
mına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2142) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim bakanı Sayın Na-
hit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
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Çamlıdere, Etimesgut, Güdülj Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
Yenimahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gön
derilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden 
aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

• arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı'nda arsası temin edilmiş olan yatılı bölge okulu binasının yaptırılması. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002554 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14.10.1993 tarih ve KAN.KAR.MD. 

7/2142-6202/28013 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Beypazarı'nda Yatılı İlköğretim 

Okulu yapılmasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Beypazarı İlçesindeki Namık Kemal İlköğretim Okulunu yatılıya dönüştürmek amacıyla 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından yaptırılan 300 öğrenci kapasiteli 
pansiyon binasının Bakanlığımıza devri sağlanmıştır. 

Adı geçen ilçeye ikinci bir yatılı ilköğretim okulunun yapımı ekonomik bir yatırım olma
yacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

29. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı 'nda Anadolu Lisesi açılma
sına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2144) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre 
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Bakanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ye mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatmm 
Beypazan'ndâ Belediyece yeri temin edilmiş olan Anadolu Lisesinin bu yıl açılması. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022,Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/002556 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk. 

7/2144-6204/28015 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in "Beypazan'ndâ Belediyece yeri temin 
edilmiş olan Anadolu Lisesi açılmasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Beypazan'ndâ Namık Kemal İlköğretim Okulunda 1992-1993 ders yılında Anadolu Lisesi 
açılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

30. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/2171) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın îsmet Attila tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

ilhan Kaya 
tzmir 

Bakanlığınızca valiliklere gönderilen 20 Temmuz 1993 tarih ve B.07.0.MEG.0.22/3303-
52446/29075 sayılı bir emirle; Hazineye ait taşınmaz mallardan kamu hizmeti için gerekli ol
mayanların satılarak tasfiye edilmesi istenilmiş; satışı mümkün olanlarının değerlendirilerek 
kıymet takdir kararının hazırlanması emredilmiştir. 

Bu karar alınırken : 

Sorular : 
1. Hazine arazilerinin büyük bir kısmının çiftçilerimiz tarafından yıllardır kullanıldığı, 

büyük gayret sarfedilerek, tırnaklarıyla kazıyarak, işlenebilir tarım arazisine dönüştürüldüğü 
ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı düşünülmüş müdür? 

2. Hazine arazilerinin bir kısmı birçok çiftçinin dedesinden, babasından intikal etmiştir. 
Bu arazilerin dışında başka arazisi bulunmayan çiftçilerin nasıl geçinecekleri hesap edilmiş midir? 

3. Tarım arazisi olarak kullanılan hazine taşınmaz mallarının açık artırma ile kullanan
ların dışında bir başkasına satışının ne gibi facialara ve kanlı olaylara sebep olacağı göz önün
de bulundurulmuş mudur? j 

4. Hazineye ait tarım arazilerinin satışının, açık artırma yerine, kurulacak komisyonlar
ca tespit edilecek bedel üzerinden ve taksitle araziyi işleyenlere satışı neden düşünülmemiştir? 

5. Halen hazine arazilerini yıllardır tarım arazisi olarak kullanan çiftçilerimizin mağdu
riyetlerini önleyici herhangi bir tedbir alınmış mıdır? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 15.11.1993 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.MEG.0.22/3303-52446/49657 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 14.10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2171-6231/27921 sayılı 

yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle tzmir Milletvekili Sayın ilhan Kaya 
tarafından verilen ilgi yazı eki soru önergesinde belirtilen sorularla ilişkin cevaplarımız, aşağı
da sunulmuştur : 

Hazineye ait olup da bir kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmaz mallar 2886 sayılı 
Devlet ihale Kanununun ilgili hükümleri uyarınca açık veya kapalı teklif usullerinden biri ile 
ihaleye çıkartılmaktadır, ihale bedeli ise Devlet ihale Kanunu uyarınca peşin olarak tahsil edil
mektedir. Halen yürürlükte olan mevzuata göre Hazineye ait, taşınmaz malların gerçek kişile
re veya özel hukuk tüzelkişilerine taksitle satılması mümkün bulunmamaktadır. 

— 164 — 



T.B.M.M. B : 31 23 . 11 . 1993 O : 1 

Tarım arazilerinin bunları tarım amaçlı olarak kullananlara satışı konusundaki mevzuat 
çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar sonuçlanıncaya kadar bu arazileri kullanan kişilerin 
mağduriyetlerine sebep olacak şekilde arazi satılmamasına özen gösterilmektedir. Hazîneye ait 
taşınmaz mallardan satışı mümkün olanlar hakkında taşra teşkilatımızda yapılan çalışmalar 
Bakanlığımızca her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Bunlar
dan tarım dışı amaca ayrılmış olanlar ile üzerine sabit tesis yapılmak suretiyle işgal edilenlerin 
satışına izin verilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye' Bakam 

j&f. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
31 İNCÎ BİRLEŞİM 23 . 11 . 1993 SAL! Saat : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 45 inci maddesine göre tezkereleri. 

2. — Sımak Mıilletve'kili Mahmut Almak'ın 5442 Sayılı İller idaresi Kanununun 
Eazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci mad
desine göre doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi (2/591) 

3. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın Bölge Parlamentolarının Kurulması 
Hakkındaki Kanun Teklifinin içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya 
Gündeme alınma önergesi (2/633) 

4. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın Olağanüstü Hal'in Devam Edip Et
memesi Konusunda Referandum Yapılması Hakkında Kanun TekMi-nin. İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi (2/654) 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM • 

4 

OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 



5 
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) 

' . ' • / ' 

& — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının; TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haks/z ödemeler yaptığ: iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
9.8 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) 

3< — 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 ma
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) 

0̂  — 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 Alaettiri 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) x 

8. — Şırrıak Milletvekili Mahmut Almak 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) • 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

9. — tzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, tzmir 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) 

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 703 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

ll'ı — 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) 

IX — 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 Kılınç 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. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 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 getirilmedi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 
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GENEL GÖRÜŞME VE .MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA ', 

DAİR: ÖNGÖRÜŞMELER 

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) , 

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 ve 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) 

231. — 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 1. 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 Şendiller 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 9S inci, İçtüzüğün 100 ve 

' 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 Oğuzhan 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
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Cucrgesi (10/48) 

311, — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ' 
kurulmuş olan ve yurt iışında 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 Mecııs araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

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

33. — tstanbul 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 402 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

35. T- Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

— 5 — • 
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36. — Sakarya MAllötveikıillıi Cevaıt Aylhıan ve 24 arkadaşının, sanayıileşme 
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 fahiş 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) 

3,9. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin 
İli Savur İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum 
vatandaşların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtü-, 
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin1 

önergesi (10/57) 

40. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilâç 
imalâtı ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyar,ınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

42. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul 
Ataköy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve par
lamenterlere düşük faiz ve 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 ve 14 arkadaşının, Halkın 
Emek 'Partisi 11 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-



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 'ARAŞTIRMASI YAPILMASIN A 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyar,mca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

45. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Ma
yıs 1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne 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 araştırması 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 102 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 iddiaların,! 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 Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve 
sanatkârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca'bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

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) 
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53. — tzmir 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 sorumlular,mı 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 bulunmas,ı amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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) 

60„ — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 dadaşının, 1980-1983 dönemin
deki 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 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

"' • • • • \ ' 
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62. •— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici V3 28 arkadaşının, yurt dışında 
bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problem
lerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecelis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/88) 

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) w 

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, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız 'baskılan araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

66. — İzmir '-Milletveikili 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) H 

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 Maruflu ve 12 arkadaşının, uy-. 
gulanan teşvik politikaları ve 'bu kapsamda açılan- kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dı
şındaki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunla'nn çözümü 
için 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 Saf der Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli 'bir trafilk düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal-
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tılması. için alınacak tedbirlerle 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 Mehmet Özkan ve 20ı 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 araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

73. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini 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 Mehmet Sevigen ve'10 arkadaşının, Ümraniye Hekim
başı Çöplüğündeki 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. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 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) - . , . ' • 

76i— Diyarbakır Milletvekilli Sedat Yurtdaş ve İC arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkün 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 Anayasamın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

78. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve te
rör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri .uya
rınca 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 ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/3.3) 

80. •'— Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 ta
rihinde Bayındırlık ve İskân, Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
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yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

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

84. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
Karayolunda meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 
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-
lemeK ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

88. — Bayburt Milletvekili Balıattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye 
Başbağlar köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın v98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

89t — İstanbul 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) 
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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 İ03 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 1Q3 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

92. — Erzincan Milletvekili 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) 

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

94. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçııılarak 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) 

95. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz, Yaylasında meydana, gelen olayı açıklığas kavuşturmak amacıyla 'Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

96. — 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 iliçkin önergesi (10/128) 

97. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç. ve 11 arkadaşının, Kahramanma-
1 raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya 

biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/129) : 

98. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve il 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) 
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99. —Konya Milletvekili 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) ' 

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

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

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

103. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Eielediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ 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 önergesi (10/136) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve l'l arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırarak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

105. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri, uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

106.; — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynaklan ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve'103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

107.: — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri-Yük-
sefcova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

108. — Van Milletvekili 'Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
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uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

109. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

110. — Van Milletvekili- Remzi Kartal ve 9 arkadaşının,' Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşlarım uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişk'in önergesi (10/143) 

111. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hay'ri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

112. — Diyarbakır Milletvekili. Sedat Yurtdaş ve 9 Arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

113.— Diyarbakır Milletvekili. M.. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

114.— Yozgat Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

115. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13̂  arkadaşının, Kontrgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi" (10/147) 

116. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

117. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Lice'de meyda
na gelen ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak 
ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

118. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 
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* 1 . —' Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ye Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

•*2j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

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

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

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

*6. — İstanbul 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) 

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

*8. — 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) 

9. -— Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) 

*10. —• 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) 

*11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) '.:vvA.,:;;•>;) 

C*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir: 

— 15 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

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

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

*14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan «Ada-
• na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
J3aşba!!candan sözlü soru önergesi (6/368) 

*15. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kâ  
zalarırnn ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Baş
bakandan slözl'ü soru önergesi (6/374) 

*16. —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) • ı , 

*Î7. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan «Yüz
süzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) ' 

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

*19. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (!) 

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

*2ll— İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapı
landırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/415) 

*22. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Amasyalı markası ile üretilen bo
zuk fırın ve ocakların GİMA T.A:Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözttfsoru önergesi (6/417) 
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23 5 — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatm.ış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

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

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

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

*'28. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, U. M. Denizcilik A. Ş.'ye bazı ban
kalar tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/444) 

*29. — Denizli Milletvekili Kasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine. bask,ı yapıldığı iddialarına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

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

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

*32. — 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) 

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

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

*35. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Mü
dürü Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştasın verdiği yürüt
meyi durdurma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/452) 

— 17 — 31 inci Birleşim 
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*36. — 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) 

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

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

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

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

411, _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kumlu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/461) 

42. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusûz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü sora önergesi (6/466) 

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

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

*45. __. Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkir Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü «soru önergesi (6/484) 

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

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

*48.'— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göfctaş'ın, 30 Ekim 1992'do İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına K'KTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) , 

49. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'riin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

— 18 — 
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50. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) ' . '. 

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

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor 
Salonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalış 
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

*53. — • Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaratı'ın, bir gazetede yer alan «Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk» başlıkİı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

54* — İstanbul Milletvekili Hal'it Dumankaya'ntn, basında yeralan «Nedimin Ha
nımın Ruhu DemÜrel'i izliyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497), •. • 

55. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, İstanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/498) 

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

57. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebicaırın, Sarıyer-Ganipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/500) ' ' 

58. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çeiebican'ın, S&rıyer-Paımeü Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

59.,— .Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'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) 

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

*61. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi ı(6/503) 
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*62. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, «Barış Suyu Projesine» ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

*63. — 'Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette tmlun&a «İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı» ve «İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu»na ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

, 64. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'm, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı- . 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

65., — İstanbul Miiletvelkil'i Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) '• \, 

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

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

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

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

70. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

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

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

• 73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) ' 

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

' • • • - ' ' 
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75. — İstanbul Milletvekili Halit. Dumankava'nm, «Çekiç Güç» olarak bilinen bir-
ı 

ilklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) ' ;• • 

76. — İstanbul 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) 

77. —'.İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü sora önergesi (6/520) 

78. — İstanbul 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) 

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

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

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

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

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

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

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

86ü ~ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğüne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/587) (1) 

873 — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 
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88. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

89. — 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) 

90. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) 

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

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

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

94. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

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

96. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük ilçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

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

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

99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir: 
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100. —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) 

101. — 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) 

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

103.: — 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) 

104. — 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) 

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

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

107. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgındın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

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

109. — 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) 

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

1113 — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

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

— 23 — 
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113. —Edirne, Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/719) (1) 

114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme 
-Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/574) ' 

115. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

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

117. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca da
vet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

: (6/721) (1) 

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

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

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

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

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

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

125. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 
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126. —Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

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

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

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

130. —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) • 

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

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

133.— 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) 

134. — 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) 

135.; — 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) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 
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137. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in,' İstanbul'da bazı bakanlık-
ların ilçe teşkilâtının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595)-

• 138. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ülişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

139. .—. 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) 

140. — İstanbul Milletvekili1 Halit Dumankaya'nın, İmanı Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

141. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin,'Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağıliı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçafoları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

142. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

143Ü —• Tunceli Milletvekili Kamer Gençlin, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) ^ 

144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çeyre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

147. — İstanbul Milletvekili,Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmeline ilişkin Maliye ve Gümriük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin 'Başbakandan- sözlü soru önergesi (6/604) 

149. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin clikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 
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150. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HiDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

151 ? — Aydın Milletvekili'Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/7.82) (1) 

152. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğ&lgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İmam Hatip Liseleri ve bu liselerden 
mezun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 

. 154. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnalk olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddi kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi'(6/607) 

156. — 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) 

157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayü ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/795) (1) • 

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

159j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişlerii Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/797) (1) 

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

161. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edil
diği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi f(6/611) 

162. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak ola
rak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/800) (1) 
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163. — İstanbul Milletvekili Halk Dumanlkaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesli (6/801) (1) ' 

,164. — İstanbul Milletvekili Hal'it Dumarikaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan iha-
lere ilişjkin Bayındırlık ve İslkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

165. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Balkanından 
sözlü soru önergesli (6/612) 

166. — istanbul Milletvelkili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilüşkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

167. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marüflu'nun, Harem-Tuzla arasın
daki E5-Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söziü soru 
önergesi (6/614) 

168. — 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) • 

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

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

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

., 172. •— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marüflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/619) 

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

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

175̂  — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marüflu'nun, yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

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

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

178. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka-' 
landığiv iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

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

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

" 1 8 1 . — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) . " • \ 

182. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

183.; — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/815) (1) 

184. — 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) 

185. — 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) 

186. — 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) 

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

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı Evi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 
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189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

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

191Ü — İstanbul. Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapı 
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634)) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

202. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 
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203. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişler;'ı Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

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

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

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

207̂  — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

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

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

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

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

212. — 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) 

213. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

214. — 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) 

215.. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azal
tan yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/656) 
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216. —.'Nevşehir'Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

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

218. — istanbul 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) ' 

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

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

221. — 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) , 

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

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

224. — 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) ' " , 

225. — 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) • 

226. — 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) • 

227. — Kütahya Milletvekili Mehmet ^Raııf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 
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228. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

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

230.—Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ye 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) -

231.; — 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) . • • 

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

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

234. — 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) 

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

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

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

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

239i -—. Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sımak eski Vahşine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) . 

240. — İstanbul Milletvekili Halil Dumankaya'ntn, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imaen-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözl'ü soru önergesi (6/678) 

241. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, Başbakan'ın bir yakınma ilişkin 
içişleri 'Balkanından sözlü soru önergesi (6/679) 
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242. — İstanbul Milletvekili Hal.it Dumankaya'nm Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/681) „ 

243. — İstanbul Milletvekili Hâlit Dumankaya'nm, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öneregesi ('6/682) 

244. — Bolu Milletvekili Ab'bas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga. çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesü (6/836) (1) 

245. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddün Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleş
mesi» imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

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

247s — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesü (6/686) 

248. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/687) 

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

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

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

252. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal-Dolaypba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

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

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

255Ü — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

256. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/695) 
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257. — İstanbul Milletvekili Hal i t Duman kaya'nırt, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün 'bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Babanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

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

259. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/698) 

260. •— Ordu Milletvekili »Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

26İJ - - Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

262. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde erken OIMI nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/70il) 

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

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

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

266. — İstaribul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkün İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

267. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) , 

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

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

270. — Artvin Milletvekili Süleyma*n Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamına ilişkin Tarım ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

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

272. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan 'borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 
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273. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dlkici'riin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zam&«ı başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü sonı önergesi (6/713) 

274. — 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) . '. ' 

275. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet. Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

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

277. — 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) • 

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

279. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Ba-1 

. kanından sözlü soru önergesi (6/741) , . 

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

281. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

282. — 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) 

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

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

285. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 
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286. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

287. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yard,ım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

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

289. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/751)• > 

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

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

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

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

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

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

296. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde alı- * 
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) • N ' . . 

297. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/759) 

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

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

300. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağ
lı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 
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301. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve 
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarfm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/763) 

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

303. — 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) , 

304. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından £Özlü soru önergesi (6/766) 

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

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

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

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

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

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

311. — İstanbul 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) 

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

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

• 314. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonununun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

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

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

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

318. — 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) 

319. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

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

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

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

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

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

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

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

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

328. — İstanbul Milletvekili Ziyacddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

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

330. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim eleman-
larınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 
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331. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiasir 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) -

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

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

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

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

336. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, MGK'nun YÖK ve üniversitelerde res-
mî görüş doğrultusunda yayın yapılmasını öngören bir genelge yayınladığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

337. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil 'olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

338. — 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) 

339. — ArCvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) , 

340. -— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

•3411., — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) • ' - . , ; . . 

342. — İstanbul Milletvekili imren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) ' 

343.'.— Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ye Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere-yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 
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344. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin, Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1). 

345. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

346. •— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

347i — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Edirne İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

348. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

.349. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

350. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

351.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü sora Önergesi (6/887) (1) * 

352. — Giresun Milletvekili Burhan, Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

353. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

354. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

355. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/^)1) (1) 

— 41 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

356. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık, ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

357. —Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Babanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

358. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

359. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ıın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân- Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/895) (1) . 

360. •— Malatya Milletvekili Gazi Barut'uh, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

361. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

362. — 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) 

363. — 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) , 

: 364. — 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) 

365. — 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) 

366. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesd (6/832) 

367. — Kastamonu Mn'lletvekıli Murat Başesgioğiu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 
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368. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

369. — Bilecik Miliet\ekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
ııu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

370. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

371. — İstanbul Milletvekili. Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

372. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

373. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

374. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

375. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonundan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

376. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözilü soru önergesi (6/932) (1) 

377. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

378. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nundan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) , 

379. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonundan 
Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 
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380. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Afyon İlindeki belediyelere yaprtan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân , 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) ! 

381. — İstanbul Milletvekili Sabrr Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Çanakkale. İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) •, 

382. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün,: Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) t . • 

383. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskâ'n Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

384. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) • 

385. — Biledik Milletvekili Melhmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına düşkün İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

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

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

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

389. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992- 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

390. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marüflu'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) 

391. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/857) 
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392. — 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) 

393. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manrsa-Saruhanlı'da ağır ekonomik 
koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

394. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bileclk'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

395. — 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) 

396. - - Kahramanmaraş Milletvekili Haşan Dikiici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

397. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfa'lr bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/863) 

398. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

399. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa ve 
iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin-Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

400. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

401. -^. Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan al
dığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

402. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman "İSKİ'Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

403. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

404 — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Nahçıvan özerk Cumhuriyetine 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

405. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) " . " . ' . ' 
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406. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Soven'in, 'bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

407. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî ih
racatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 

• önergesi (6/873) 

408. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı. Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı .masum'vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından, sözlü soru önergesi 
(6/874) 

409. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) , 

410. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı 
Oymapınar Köyü İmamının işitence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

411. — Denizli Milletvekili • Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş-
• müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) . ,, ' 

412 — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nım, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

413. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

414. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

415. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

416. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin hiz
met binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

417. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin hiz
met binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

418. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 
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419. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

420. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

421. _ İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

422. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

423. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

I 

424. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

425. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

426. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

427. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

428. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

429. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir Dışiş
leri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/909) 

430. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tarafın
dan yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
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. KANUN'TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER • 

1. — .Hazine. ve. Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16,4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri. Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapdmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Büliçe Komisyonu Raporu (.1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 5S'e 1 inci Ek) 
(Dağıtmatarihleri: 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 tardhi : 6.7.1.992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 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 
Karnın Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62, 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6'.7.î992) : 

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 ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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kmda 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) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil-

. letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan 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 : 
15.7.1.993) :- ~ : ^ > p $ 

X 11. — 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) • 

12. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik 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) 

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 :N2.4.1993) 

15. — Bazı 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-
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lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/53(5) (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) • 

18. — Güneydoğu Anadolu 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 (î/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 Rapom (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992). 

• ' . \ ' • . ' • • ' -

22. — İnsan Haklan 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 Kanım Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23,9.1992) 

. '.— 50 — ' '•'• 



7 
KANUN TASARI' VE TEKLİFLERİYLE 

• KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği 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 Romanj'a 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) . ' -

X 29. —Avrupa Konseyi imtiyazlar 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 ye 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.İ992) 

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) • 
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X 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 îlişKisme İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 

*53846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru p/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) 

X 39. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/452) (S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 40. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 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) 
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X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair, Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (î/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 (11211) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmas'inın 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, Ulaşt,ırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/45.3) 
(S. Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

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) 
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; X 55. — Esnaf ve. Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek 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 : 16.11.1992) 

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 ve 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 Madde
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) 

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 Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyalclemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım 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 Kanlın ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis5'onu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

62. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı 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/.3Ö3) (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 
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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 R.aporu (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 Cezalan 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

67. — Tababet ve §ııabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım 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
kında Kanım 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 : 25.5.1992) 

70. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, 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-
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nun Bir Maddesinde Değişiklik .Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (İ/341) (S, Sayısı: .99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin 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 İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (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 Milletvekili 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) 

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 İS 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-

• — 56 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYİM 

KOMİSYONLARDAN GELEN BİĞEM İŞLER 

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 îç 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. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu I'rojesi 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 Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.19,92) 

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) 

86. — Taşınmaz Mal 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 Milletvekilli Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; .Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra.Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 1'82) (Dağıtma tarihi: 23.10.1992) 

88. — Yozgat Milletvekilli Mahmut Orhon'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 tarihi : 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-
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reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) ı(S. Sayısı: 184) {Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

90. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanon Tasarısı ve Millî Savunma ve Miillî Eğitim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

91. — Mahalle Muhtarlığı. Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

92. — İçel Milletvekili Fevzi Aricı'hm, 18.1.1984 Tarihi ve 2972, Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl m aşina Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarihi :,5.11.1992) 

A 93. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,' 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişlkin 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 Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddeleriniu Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman " 
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
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-
riik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 10. 11.1992) 

97. — 'Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkataıış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekümoğlıı İsmail'in) Affı • Hakkımda Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve YolsuzluMaria Mücadele Kanununda Değişiklik: Yapılması Hak
kında Komıu Teklifi ve Adalet Komıisyonu Raporu (2/429) (S. Sayıssı: 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992> 
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99. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma . 
Kurumu Kurulması Hakkında Kânunun Bazı Maddelerinin Değiştirilin? üsıine Dair 
2.7,1992. Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesıi Gereğince 
Cumhurıbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

100. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) . . ' 

101. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı E -̂
naif ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nım Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyotüarı raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihli: 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 Ergüderln, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cin-
doru'k'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye 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 Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, î/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/Jİ29, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/63S, 3/639, 3/55) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma . 
tarihi: 11.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1602 Sayılı Askeri 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 Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 
11.1.1993) 

106. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
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ve Sosyal İşler ve Han ve ıRiültçe komisyondan ıraporiarı (1/468) (S. Sayısı: 238) (Da
ğıtma tarihi: 26.1.1993) 

107. — Sımak Milletvekilli' Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanım Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

" 108. — Şırnaik Milletvekili Mahmut Alınalk'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 tarihli : 
26.1.1993) 

109. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 160Ö Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

110. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınalk'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun'.' Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürür
lükten Kaldıran Kanon Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) ı(Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

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

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) 

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) 

v 116. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S, Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

— 60 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
tlaç 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'ın, 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. Sayısi : 
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 ye 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik-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 : 4;3.1993) 

124. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda De
ğişiklik Yapılması 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) 

I 
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125. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî YıllarıKesinhesap Kanunu' 
Tasarıları ile Bu. Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapom (1/218, 1/219, 1/220, 
1./22İ, 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) 

126. — Türk Ticaret 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 ye Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) : 

127. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Rapom (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — 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) 

129. — 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) ' 

130. — 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) 

131. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinlimin, 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) . 

132. — 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 133. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Ahıacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna-Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (İ/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993)' 

X 134. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınanının ve Bertarafının 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) : 
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X 135. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Kaçılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı : 334) ^Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

136. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkaşadının, 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 137. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 

X 138. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak -Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişlen komisyonları raporları 
(1/466) <S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

139. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikcr'in, Kooperatifler Kanununun Vir Mac^ 
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

140. — Denizli Milletvekili Nabi Sa'buncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi vı Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün jv1 inci Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

141. — 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) (Dağılma tarihi: 3.5.1993) 

142. —• Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 

143. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

14,4. — 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) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

145. — 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) 

146. — vŞırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
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İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20,5.1993) 
X 147. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine ilişkin 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) 

148. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

149. — 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 Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma' ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993) 

150. — 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) 

151. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten 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
hî : 22.9.1993) 

152. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, işçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı": 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

153. — Sivas Milletvekili Abdullatif vŞener ve 26 Arkadaşının Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi: 
9.11.1993) 

154. — Çorum Milletvekili Cemal Şa'hin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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