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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 531 

II. — GELEN KÂĞITLAR 532:537 
III. — YOKLAMA 538 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 538 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 538 
1.— Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Hakkâri tli Çukurca İlçesi 

Üzümlü Karakoluna yaptıkları ziyarete ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişle
ri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 538:540 

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Brüksel'de Türk işçeleriyle PKK'lı-
lar ve Belçika polisi arasında meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 540:543 

3. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, TRT'nin uygulamalarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 543:545 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 545 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Turizm Bakanı Abdulkadir 

Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1230) 545 

2. — Macaristan Parlamentosundan bir heyetin ülkemize davet edilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1231) 545 

3. — Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Kongresi Eğitim, Bilim, Kültür ve Sağ
lık Komistesi heyetinin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1232) 546 

4. — İrlanda Meclis Başkanının beraberinde bir Parlamento heyetiyle ül
kemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1233) 546 

5. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun (6/614) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/247) 546 

6. -— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, (6/949) esas numaralı söz
lü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/248) 546 

7. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1234) 548 

8. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'a ödenek ve yolluğunun, veril
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1236) 549 

9. — Bolu Milletvekili Tevfik Türesin'e ödenek ve yolluğunun verilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1235) 550 

10. — (10/21, 47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlı
ğının, komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1237) 550 

11. — (10/12) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1238) 550 

12. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2821 sayılı Sendikalar Kanu
nunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifinin (2/420) doğrudan günde
me alınmasına ilişkin önergesi (4/253) 551:556 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 547 

1. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 arkadaşının, şoför esnafının 
problemlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ve uygulamaya kona
cak yeni politikaların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/159) 547 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 556 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 556 
1. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir-Konak İlçe Belediyesince 

yapılan ihaleye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/1882) 556:558 
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2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Samsun İli Kavak İlçesi Sağlık 
Merkezinin hastaneye dönüştürülmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1914) 558 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kapıkule Sınır Kapısında 
bulunan dezenfekte havuzunun tamiratının ne zaman bitirileceğine ilişkin so
rusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1917) 559 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yaklaşan kış şartlarında 
Bosna-Hersek'e yapılan yardımların yetersiz kaldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1919) ' 560 

5. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
ki işçilerin işlerine son verileceği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1940) 561:563 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, hastanelerin acil servisle
rine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1941) 563:565 

7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğün
de görevli doktorların tayin yerinin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Ba
kanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1957) 566 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Verem Savaş Dispanse
rinde görev yapan bir doktor hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1958) 567 

9. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Azerbaycan'ın, Bağımsız Dev
letler Topluluğuna katılması konusunda Türkiye'nin tutumuna ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/1965) 568:569 

10. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gençali Köyünün 
sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı 
cevabı (7/2005) 570 

11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin"in, Tavşanlı Devlet Hastanesinin 
personel ve cihaz ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/2049) 571 

12. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Elören Köy 
yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2053) 572 

13. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Çukurören Kö
yü sağlık evinin ebe-hemşire ve doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Baka
nı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2065) 573:575 

14. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere İlçesindeki bazı 
ortaokulların branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2082) 575 

15. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı'na Gençlik Mer
kezi Binası yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/2098) 576 
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16. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Yeni Boyalı Köyü camii-
nin çevre duvarlarının yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2318) 577 

17. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül Yeni Boyalı Köyü
nün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2319) 578 

18. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Yeni Boyalı Köyü yolu
nun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/2320) 579 

19. — Ankara Milletekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül Kamanlar Köyü
nün yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2323) 580 

20. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Çukuröreri Kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2328) 581 

21. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Tahtacı-örencik 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin soruşu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2329) 582 

22. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Yapracık Kö
yü kanalizasyonunun tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2357) 583 

23. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Vaprakcık Köyü 
içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2358) 584 

24. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Akçakese Köyü
nün orman muhafaza memuru ihtiyacına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ha
san Ekinci'nin yazılı cevabı (7/2365) 585:586 

25. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Sorgun Köyü or
manına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/2366) 587 

26. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli Tortum İlçesi
ne bağlı bazı belde yollarının asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2583) 588 

27. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tünde bulunan 
bazı köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2588) 589 

28. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, heyelana uğrayan Erzurum 
- Ilıca - Aşağıcanören Köyünün nakline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2589) 589 

29. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Lisesi Müdü
rünün sıfır not alan bir şahsa diploma verdiği iddialarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2607) 590 
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30. —- Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Devlet Bakanlığı döneminde 
bazı basın organlarına usulsüz kredi verdiği iddialarına ilişkin Başakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2610) 591:592 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, geçici statüde çalı
şan bir grup işçinin kanunsuz olarak işten çıkarıldığı iddialarına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Mogultay'ın yazılı cevabı (7/2616) 593:594 

32. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, açık bulunan kadro ve görevlere 
yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Meh
met Mogultay'ın yazılı cevabı (7/2628) 595:597 

33. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, sendika üyeliğinde sahtekârlık 
yapıldığı iddia edilen bir TV programının yayından kaldırılmasının nedenlerine 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Mogultay'ın yazı
lı cevabı (7/2629) 598:600 

34. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, basında yayımlanan "Mogultay'ın 
Çalışma Genel Müdürü neler çeviriyor ve DİSK'in parası deniz" başlıklı habe
re ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mogultay'ın 
yazılı cevabı (7/2631) 600:601 

35. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça yayımlanan 1993 Ocak 
istatistiğine itiraz devam ederken, Genel-tş Sendikasına yetki verilmesine ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mogultay'ın yazılı ceva
bı (7/2637) 602:604 

36. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, yetkili sendika tespitinde ortaya 
çıkan sorunlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet 
Mogultay'ın yazılı cevabı (7/2639) 604:607 

37. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, sendikaların üyelik tespiti ve yet
kilendirme işlemlerindeki sorunlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mehmet Mogultay'ın yazılı cevabı (7/2640) 607:610 

38. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Merkez İlçeye bağlı 
Kınık Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2655) 610 

39. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Merkez İlçeye bağlı 
Alpagut Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2656) 611 

40. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Gölpazarı İlçesi Baltalı 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2657) 612 

41. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Gölpazarı İlçesi Bü-
yüksusuz Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2658) 612 

42. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli İlçesi Oğul-
paşa Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2659) 613 
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43. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli İlçesi Gü-
nören Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2660) 613 

44. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli Söğüt İlçesi Gün-
düzbey Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülba
ki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2661) 614 

45. — Bilecik Milletekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli İlçesi Gazi
ler Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2662) 615 

46. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Söğüt İlçesi Geçitli 
Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2663) 615 

47. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Söğüt İlçesi Kayaba-
lı Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'
ın yazılı cevabı (7/2664) 616 

48. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Söğüt İlçesi Borcak 
Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (2/2665) 616 

49. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Merkez ilçeye bağlı 
Künceğiz Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2666) 617 

50. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Söğüt İlçesi Dömez 
Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2667) 617 

51. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli Gölpazar İlçesi Bo-
latlı Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülba
ki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2668) 618 

52. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - İnhisar İlçesi Toz
man Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2669) 618 

53. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Yenipazar Kovacık 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2670) 619 

54. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Yenipazar Batıbele-
nören Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'm yazılı cevabı (7/2671) 620 

55. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Merkez İlçeye bağlı 
Erkoca Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2672) 620 
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56. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Merkez ilçeye bağlı 
Koyunköy Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2673) 621 

57. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli Merkez ilçeye bağlı 
Bekdemir Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2674) 621 

58. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli Ciciler Kö
yünün kanalizasyon soruna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2675) 622 

59. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, taşocaklarının çevreye ver
diği zararlara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/3147) 623 

60. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, bankaların ödedikleri vergi mik
tarlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı ismet Attila'nın yazılı 
cevabı (7/3154) . 6 2 4 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş 
- Kürtül Beldesine bağlı Bozoğlu Mahallesinin korucu talebine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3165) 625 

62. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Akköy Su Ürünleri Koo
peratifi işlemlerinin incelenmesine ilişkin sorusu ve Tarım Bakanı Refaiddin Şa-
hin'in yazılı cevabı (7/3173) 626 

63. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Sümerbank işçilerinin ikra
miye ve sözleşme farklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan soru
su ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mogultay'm yazılı cevabı 
(7/3212) 627 

64.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan SSK Has
tanesinin personel ve araç gereç ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Mogultay'm yazılı cevabı (7/3220) 628 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da bambul 
böceğinin neden olduğu zararlara karşı önlem alınmasına ilişkin sorusu ve Ta
rım Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/3222) 629 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a 
bağlı bazı köylerin yol ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3225) 630:631 

67. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün bazı üniversite rektörlerinin 
görevden ayrılış nedenlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı nevzat Ayaz'-
ın yazılı cevabı (7/3231) 632:634 

68. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, ailelerince bir süredir 
haber alınamayan er ve erbaşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/3232) 634 
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Sayfa 

69. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli'de yeni açılan Sopalı 
SSK Hastanesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın yazılı cevabı (7/3233) 635 

70. —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in Kozaklı İl
çesinde biçer-döğerler için belirlenen gelir vergisinin çok yüksek tutulduğu id
diasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attilla'nın yazılı cevabı (7/3235) 636:637 

71. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Köy Hizmetleri 
İl Müdürlüğünde bir milletvekiline kadro verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3236) 638 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici* nin, Sütçü İmam Üni
versitesi öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3271) 639 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, hayalî ihracatla ilgili Mec
lis araştırması komisyonunun verdiği rapora ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/3856) 640:641 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak beş oturum yaptı. 
Mısır ve Katar'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri 

Bakanılığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Daha evvel görüşmeleri tamamlanmış bulunan; 
Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleş

mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/478) (S. Sayısı: 333) ile, 
özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Sulak Alanlar Hak

kında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/466) (S. Sayı
sı : 331), 

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edilip kanunlaştıktan açıklandı. 
28.12.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 413 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümle

ri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin, "Kanun Ta
san ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 11 inci sırasına, gündemin, 
"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 83 üncü sırasında 
yer alan 287 sıra sayılı Kanun teklifinin, bu kısmın 12 nci sırasına alınarak, görüşmelerine, 
Genel Kurulun bugünkü birleşiminde, yarım kalan işlerden önce başlanmasına; bu iki tasan 
ve teklifin görüşmelerinin saat 24.00'e kadar bitirilmemesi halinde, görüşmelerin tamamlan
masına kadar çalışma süresinin uzaUlmasına ve Genel Kurulun 29.12.1993 Çarşama ve 30,12.1993 
Perşembe günlerinde 15.00 -19.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının zorunlu olduğu 
belirtilmeyen hususlarda da, İS üyenin yazılı istemde bulunması halinde açık oya başvurmamn 
mecburi olup olmadığı hakkında usul görüşmesi yapıldı; Başkanın tutumunun usule uygun 
olduğu kararlaştırıldı. 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu, Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, usule ilişkin ko
nuşmasında kendisine sataştığı, 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan da, sataşma nedeniyle konuşan Sinop Milletvekili 
Yaşar Topçu'nun şahsına sataştığı, -

İddiasıyla birer konuşma yaptılar. 
Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 1993 tarihinden 

itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin (3/1228) görüşmeleri ta
mamlandı, yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının; 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 5 8'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
6 nci sırasında bulunan 180, 
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7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 
9 uncu sırasında bulunan 337, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
S. Sayılı kanun tasarıları ve teklifleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunma

dıklarından ertelendi. 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî idareler 

ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/659) (S. 
Sayısı : 413) ile, 

Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu Teklifinin (2/402) (S. Sayısı : 287), 
Yapılan görüşmelerden sonra kabul edilip kanunlaştıktan açıklandı. 
Genel Kurulun, 29.12.1993 Çarşamba ve 30.12.1993 Perşembe günlerinde çalışmalarına ara 

vermesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi, 
4 Ocak 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.05'te son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ali Günaydın İlhan Kaya 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

3.1.1994 PAZARTESİ 

Raporlar 

1. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) (GÜNDEME) 

2. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 
(GÜNDEME) 

3. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) (GÜNDEME) 

4. — izmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/535) 
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) (GÜNDEME) 

— 532 — 



T.B.M.M. B : S9 4 . 1 . 1994 O : 1 

5. — Türksoy'un Kuruluşu ve Faaliyet tikeleri Hakkında Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/624) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) (GÜNDEME) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/451) (S. Sayısı 
: 402) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) (GÜNDEME) 

8. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve îçişleri Komsiyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) (GÜNDEME) 

9. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerin
de Değişiklik "V&pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (2/717) 
(S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) (GÜNDEME) 

10. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 51 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Ra
poru (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 13.12.1993) (GÜNDEME) 

11. — Eskişehir Milletvekili t. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Kelekçi'nin, 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Es
kişehir Milletvekili Mustafa Balcilar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) (GÜNDEME) 

12. — Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/632) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma 
tarihi : 31.12.1993) (GÜNDEME) 

13. — tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in tdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) (S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) (GÜNDEME) 

14. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Edirne 
Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
(GÜNDEME) 
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4.1.1994 SALI 
Sözlü Soru önergeleri 

1. —• istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan "Güven
cesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar" başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/969) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/970) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

3. -— istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söylenen sendi
kal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

4. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında yayınlanan 
"Asıl İSKİ bu hastanede" başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

5. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine ve kâr ya
pısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1993) 

6. —• istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, T.' C. Ziraat Bankasının faaliyetlerine ve 
kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/974) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.1003) 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, kamulaştırma bedellerinin ödenmesinin 
geciktirildiği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3857) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1993) 

2. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Rize-tkizdere imam Hatip Lisesi Mü
dürünün görevden alınmasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3858) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1993) 

3. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, istanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin özgür 
Gündem Gazetesi Genel Merkezini basarak çalışanları gözaltına aldığı iddialarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3859) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1993) 

4. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt-Kurtalan-Ergüven köyünden masum bir va
tandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3860) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1993) 

5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, bazı belediyelerin ödenmemiş SSK prim borç
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3861) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 21.12.1993) 

6. — Tokat Milletvekili Ahmet özdemir'in, ağır sağlık prolemi olan yoksul vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3862) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.1993) 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon'a bağlı Sultandağı ve insaniye ilçelerinde 
bulunan tarihî eserlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3863) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.12.1993) 

8. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt-Eruh-Ormanardı Köyünde bir mezranın zorla 
boşaltıldığı iddialarına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3864) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 22.12.1993) 

— ' 5 3 4 — j • • 



T.B.M.M. B : 59 4 . 1 . 1994 O : 1 

9.— Tokat Milletvekili Ahmet özdemir'in, Tokat Valiliği tarafından yapılan havaalanına 
ilişkin Başbalcandan yazılı soru önergesi (7/3865) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.12.1993) 

10. —İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in, 1.6.1993 tarihinden sonra Baş
bakanlıkça yaptırılan kamuoyu araştırmalanna ilişkin Başbalcandan yazılı soru önergesi (7/3866) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pamuk destekleme ve teşvik primlerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3867) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, bir Bakana ait olduğu iddia edilen 
ETA İnşaat A.Ş.'nin 1980 -1987 yılları arasında üstlendiği baraj inşaatlarına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3868) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

13. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan "Adil düzen 
çocukları üşütüyor" başlıklı haberlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3869) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Anadolu Üniversitesi eski rektörünün aylık 
ücret ve gelirleri ile görevi sırasında kullandığı makam arabalarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/3870) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

15. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Antalya - Akseki - Değirmenli Köyü 
telefon santralinin başka bir köye alındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3871) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

16. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyük Efes Otelinin 1993 yılı içinde Bü-
yükşehir Belediyesi için ağırladığı konuklara ve yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3872) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1993) 

17. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 yılı otel 
harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3873) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.12.1993) 

18. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlık bazı fir
maların otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3874) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 23.12.1993) 

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, radyo ve televizyon vericileri ile persone
lin TRT'den FTT'ye devrini öngören protokolle mağduriyete uğrayan kişilere ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/3875) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1993) 

20. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Ayrancı - Hışılayık Mağrasındaki 
suyun değerlendirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3876) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1993) 

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın bir milletvekili kızına başörtülü olduğu için öğ
renci kimliği verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3877) (Başkan
lığa geliş tarihi : 24.12.1993) 

22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, sıfır gümrükle elma ithal edildiği iddialanna 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3878) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1993) 

23. — Batman Milletvekili Abdulkerim Zilan'ın, Batman Havaalanının terminal sorunu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3879) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.1993) 
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24. — Batman Milletvekili Abdulkerim Zilan'ın, Batman'da halkın sağlığını tehdit eden 
îloh Deresi'nin İslahına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3880) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24.12.1993) 

25. — Batman Milletvekili Abdulkerim Zilan'ın, Batman TPAO tesislerinde çalışan geçici 
işçilerin işten çıkarılacağına yönelik iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/3881) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1993) 

26. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik ilinin bazı ilçelerinde yapılmakta olan 
sulama ve gölet çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3882) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.12.1993) 

27. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümet üyelerine ve Başbakanlığa yönelt
tiği soru önergelerinin cevaplandırılmasının geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/3883) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1993) 

28. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir Türk firmasının Pakistan'da otoyol ihale
sinde kullanılmak üzere Eximbank aracılığıyla aldığı krediye ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/3884) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.12.1993) 

29. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in, Yenipazar ve tnhisarilçeleri ara
sındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3885) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.12.1993) 

30. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Çaltı Belediyesinin bir mahallesinin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3886) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.12.1993) 

31. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Devlet Denetleme Kuruluna ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/3887) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.12.1993) 

32. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık gündeminde bulunan Orta Sakarya 
Projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3888) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 25.12.1993) 

33. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tzmir Büyükşehir Belediyesine ait TANSAŞ Genel 
Müdürüne ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3889) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.12.1993) 

34. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TANSAŞ Mağazasında zimmetine para geçir
diği iddia edilen bir görevliye ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3890) (Başkan
lığa geliş tarihi : 25.12.1993) 

35. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tzmir Büyükşehir Belediyesine ait TANSAŞ'ta 
çalışan bir görevliye ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3891) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.12.1993) 

36. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tzmir Büyükşehir Belediyesince kurulan ARtZKO 
Şirketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3892) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.12.1993) 

37. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bazı şir
ketlerde sendika olup olmadığına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3893) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.12.1993) 

— 536 — 



T.B.M.M. B : 59 4 . 1 . 1994 O : 1 

38. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP İzmir İl Teşkilatına alınan bir otobüse 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3894) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.12.1993) 

39. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince bazı şirketlere 
ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3895) (Başkan
lığa geliş tarihi : 25.12.1993) 

40. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ İl Başkanının Büyük Efes Otelinde 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3896) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.12.1993) 

41. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, din ve şeriat düşmanlığı yapıldığı iddiala
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3897) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1993) 

42. — Afyon milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Beton Travers Fabrikasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3898) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1993) 

43. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Mardin - Ulukoy'de güvenlik güçlerince köylülere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3899) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 27.12.1993) 

44. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekirdağ Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3900) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.1993) 

45. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul - Ataköy'de yapılan atletizm 
spor salonu ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3901) (Başkanlığa geliş tari
hi : 28.12.1993) 

46. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Şırnak İli Güçlükonak İlçesi Düğünyurdu Kö
yünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3902) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.1993) 

Meclis Araştırması önergesi 

1. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 arkadaşının, şoför esnafının problemlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ve uygulamaya konacak yeni politikaların belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Işılay Saygın (İzmir) 

• n e 1 ' " " • ' " " .• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın mil
letvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

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

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Hakkâri tli Çukurca İlçesi Üzümlü Karako

luna yaptıkları ziyarete ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır; gündeme geçmeden önce, üç değerli üyeye 
gündem dışı söz vereceğim. 

Sırasıyla, ilk sözü, Hakkâri İli Çukurca İlçesi Üzümlü Karakoluna yaptıkları ziyaretle il
gili olarak, Yüce Genel Kurula bilgi vermek üzere, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'e 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Gökalp. (CHP sıralarından alkışlar) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her şeyden önce, 

geride bıraktığımız 1993 yılının tüm olumsuzluklarının, menfi yönlerinin 1994 yılında yaşan
maması temennisiyle; 1994 yılının, başta Parlamentomuza, Yüce Kurulumuza ve tüm yurttaş
larımıza mutluluklar getirmesini, esenlikler getirmesini dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 31.12.1993 günü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı Sayın Deniz Baykal'la birlikte, bir heyetle, Hakkâri tli Çukurca İlçesi Üzümlü Karakolu
na gittik; Üzümlü Karakolunda görev yapan erlerimizle sohbet ettik, komutanlarımızla sohbet 
ettik. Oradaki erlerimizin ve komutanlarımızın moralleri oldukça iyiydi; onların saygılarını ve 
selamlarını sizlere iletiyorum. (Alkışlar) 

Askerlerimizin morallerinin iyi olması yanında, birtakım sıkıntılarının olduğunu da bura
da vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, Üzümlü Karakolu, Irak sınırına 
sıfır noktada olan ve 44 üncü sınır taşını koruyan birliğimizdir. Daha önce burada karakol var
mış; ama 1.4.1993'ten itibaren tabur haline getirilmiştir, 

Kıymetli milletvekilleri, işin ilginç tarafı şudur: Türkiye tarafından Üzümlü sınır Karako
luna varmak, gerek tabiat şartları gerekse arazinin yapısı bakımından oldukça güçtür; ama Irak 
tarafından Üzümlü Karakoluna, 44 üncü sınır taşına varmak ise oldukça kolaydır. 
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Değerli milletvekilleri, eğer dikkat ederseniz, burada bir konuyu vurgulamak istiyorum: 
Irak tarafından gelen PKK'lılar ve -oradaki komutanların deyimiyle söyleyeyim- PKK'ya yar
dım eden Peşmergeler, ağır silahları rahatlıkla Irak tarafından Üzümlü Karakolunun yanına 
kadar getirmektedirler. Bu ağır silahtarı getirirken de, o bölgede katırları ve merkepleri kullan
maktadırlar. Onlar için, bu silahları getirmek zor değildir; ama, Çukurca'dan Üzümlü Kara
koluna, gitmek oldukça zordur. Çukurca'dan Üzümlü Karakoluna karayolundan, çok zor ko
şullarda, dağlardan geçerek ulaşmak mümkün olduğu için buraya ancak helikopter vasıtasıyla 
kolay ulaşabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ben, bunları, şunu vurgulamak için söylüyorum : Birliklerimizin 
elinde, ısıya duyarlı, canlıyı gece karanlığında dahi gösterebilen termal kameralar yoktur. Bu 
termal kameraların birliklerimizin elinde olmayışını fırsat bilen PKK'lılar ve Peşmergeler, sı
nırlarımıza silahlarını istedikleri gibi yığmakta ve en uygun zamanlarda saldırılarını gerçekleş
tirerek sınır birliklerimizi sıkıntıya sokmaktadırlar. İşte bunun son örneğini, 12 Aralıkta Üzümlü 
Karakolunda 7 şehit vererek görmüş bulunmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, burada şunu ifade etmek istiyorum : Ulusumuzun onuru ve şehit 
olan askerlerimiz, o termal kameraya verilecek paradan daha kıymetli ve önemlidir. Sınır birli
ği komutanları, bize o termal kameraların birtanesinin fiyatının yaklaşık 1 -1,5 milyar lira ci
varında olduğunu söylemişlerdir. Burada yetkilileri ve Hükümeti uyarıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, iki dakika daha lütfederseniz bitirece

ğim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Burada Hükümeti, İçişleri Bakanı ve tüm ilgilileri uya

rıyorum. Birliklerimizin kısa sürede yeterli alet ve edevata kavuşması gerekir. Bu termal kame
raların, bir an evvel alınarak, sınırlarımızı koruyan birliklerimize verilmesini diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, söyleyeceğim çok konu var; fakat, 5 dakikalık zaman, bir selamla, 
Çukurca İlçesinin Üzümlü Karakolunun bir sözünü etmekle bitiveriyor. 

Şunu da vurgulamak istiyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Sayın Mu
rat Karayalçm, Sayın Başbakanla ve oradaki protokolle beraber Dicle Üniversitesinde geçirdiği 
Diyarbakır Gecesinde bir gazetecinin "Boşaltılmış köy var mıdır?" şeklindeki sorusunu şöyle 
cevaplamaktadır : "Boşaltılmış köy yoktur, boşalmış köy vardır." 

Bakınız beyler, Üzümlü Karakolunda, bırakınız insanı, kedi bile yokt Dün Diyarbakır'
daydım. Oradaki ilgililerden ve parti yöneticilerinden aldığım bilgilere göre, Diyarbakır'a bağlı 
değişik ilçelerde yüze yakın köyümüz boşaltılmıştır. Evet, emniyet ve asayiş gerekçesiyle köyle
rimiz boşaltılabilir; bunu kabul ediyorum, buna hak veriyorum; ama, boşaltılan köylerin hal
kını korumak, onların geçim ve iaşesini sağlamak da Hükümete, oraları boşaltan zihniyete dü
şer. Bu bakımdan, Diyarbakır Gecesinde "boşaltılmış köy yoktur" demek, sorunu çözmüyor. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Sayın Başkanın da müsamahasını kötüye kullanmadan, tekrar, 
yeni yılın Yüce Ulusumuza mutluluk getirmesini ve sınır birliklerimizin eksiği olan termal ka
meraların kısa sürede tedarik edilerek hizmete sunulmasını diler, Yüce Kurulu saygılarımla se
lamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, teşekkür ediyorum. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, buyurun Sayın Bakan. 
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IÇÎŞLERI BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'in Üzümlü ziyareti hak
kındaki gözlemlerini dinlemiş bulunmaktayız. 

Memnuniyetle ifade edeyim ki, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve milletvekil
leri, Üzümlü'ye rahatlıkla gidebilmişlerdir. Başlangıçta, gerçekten endişeler hâkimdi; ama, gö
rüyorsunuz ki, değerli arkadaşlarım, Sayın Gökalp, orada gördüklerini bize nakletmiş ve Hü
kümete de, bazı tedbirlerin alınması için önerilerde bulunmuştur. Kendilerine, teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Gerçekten, Üzümlü'de daha önce şehit verilmiştir. Geçen hafta, güvenlik güçlerince Üzüm-
lü'de bir operasyon düzenlenmiş ve 25'e yakın PKK'Iı, silahlarıyla birlikte, ölü olarak ele geçi
rilmiştir. Aynı zamanda, hava harekâtı yapılmış, sınır ötesi bu harekâtta ne kadar PKK'lının 
öldüğü tespit edilememiştir; ama, başarılar devam etmektedir, önümüzdeki günlerde, bu ba
şarıların devam ettiğini göreceksiniz. PKK örgütü, 1994 senesinde, gerçekten, tamamen imha 
edilecektir; bundan şüpheniz olmasın. Bunun için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Arkadaşımız, termal kameradan bahsetmişlerdir. Tabiî, eksikliklerimiz tamamlanacaktır. 
Nitekim, buralardaki güvenlik güçlerimize, eksi 4 derece soğuğa dayanılabilecek giyecekler de 
temin edilmektedir. 

Arkadaşımıza, uyarıları için teşekkürlerimi arz eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. ° 

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Brüksel'de Türk işçileriyle PKK'lılar ve Belçika 
polisi arasında meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hik
met Çetin'in cevabı 

BAŞKAN -— Brüksel'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak, Afyon Milletvekili Sayın 
Baki Durmaz gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Durmaz. 
BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; son üç gündür, 

Belçika'nın Brüksel Şehrinde, Türk işçileriyle PKK'lılar ve Belçika polisi arasında meydana 
gelen olaylar hakkında bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinize saygılar 
sunarım. 

Sayın milletvekilleri, olayın geçtiği Brüksel Şehrinde, Türk işçilerinin yoğun olduğu iki 
bölge vardır; birisi, olayların başladığı Saint Josse; ikincisi, Schaerbeek'tir. Buradaki Türk iş
çilerinin yüzde 90'ı, benim seçim bölgem benim ilçem olan Emirdağlıdır. Brüksel'e gidenler 
varsa, bunu yakinen bilirler. Bu vatandaşlarımız, özellikle milliyetçilik konusunda çok hassas
tırlar. 

Hepinizin bildiği gibi, Almanya ve Fransa'da PKK faaliyetleri yasaklandıktan sonra, Bel
çika Hükümeti böyle bir karar alma gereği duymamıştır. Bundan istifade eden ikiyüz civarın
da PKK'Iı, Almanya'dan hareket ederek, 1 Ocak Cumartesi günü Belçika'ya geçer. Belçika Hü
kümeti, bunları, Türklerin yoğun olarak bulundukları Saint Josse Belediye hudutları dahilin
de misafir eder. PKK'ltların amacı, Avrupa Topluluğu binası önünde açlık grevi yapmaktır. 
Ancak, bu kasabaya geldikleri zaman, bunlar, orada bulunan Türklerin kahvehanelerine, iş
yerlerine ve muhtelif yerlere dağılarak, oralarda bulunan Türk Bayraklarını yırtıp yakmaya 
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başlarlar ve yerine PKK bayrağı çekerler. Bunun üzerine, hassas olan Türk işçi topluluğu bü
yük bir tepki gösterir ve bir anda, PKK'Iılarla orada bulunan Türk işçileri arasında bir arbede 
başlar. İkinci gün, olay, Türk işçilerinin çok daha yoğun olarak bulunduğu Schaerbeek -
Belçika'nın merkezindeki- semtine sıçrar ve bu semtteki Türklerle diğer kasabanın Türkleri bir
leşerek, bu defa büyük bir heyecan içerisinde, PKK'Iılarla ve dolayısıyla araya giren Belçika 
jandarması ve polisiyle çatışmaya başlarlar. 

Burada, Belçika İçişleri Bakanının tutumu çok enteresandır. Belçika İçişleri Bakanı, "Türk
lerin davranışlarına tahammül edemiyorum" der. Halbuki, PKK'lıların misafir edildikleri ye
rin belediye başkanı, "Otuz yıldır ben Türklerle iç içe yaşıyorum, en ufak bir hadise yaratma
mışlardır; belki de dünyadaki en munis insanlar bunlardır" der. Burada, Türklerle her zaman 
iç içe yaşayan bir belediye başkanıyla Belçika gibi bir devletin hükümetinin içişleri bakanı ara
sında büyük çelişkiler vardır. Kanaatim odur ki, İçişleri Bakanı, Türklerin Belçika'daki varlı
ğına tahammül edemeyen bir Türk düşmanıdır. 

Tabiî, olaylar sonunda, beş polis, yirmiye yakın Türk yaralanır ve elliden fazla Türk de 
gözaltına alınır; çok sayıda Türk dükkânı, kahvehanesi, işyeri tahrip edilir. Geçtiğimiz gece 
sabaha kadar sokak aralarında silah seslerinin duyulduğunu ve çatışmaların yer yer devam et
tiğini bu sabah telefonla görüştüğüm yakınlarımdan öğrenmiş bulunuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun. 
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şu anda o iki kasabadaki Türk işçi

leri abluka altındadır, ne dışarıdan içeriye giriş, ne içeriden dışarıya çıkış vardır, abluka altına 
alınmışlardır. Oradaki Türklerin can güvenliği yoktur. İşçilerimizin alın teri, el emeğiyle kur
muş oldukları işyerleri kullanılamayacak derecede tahrip edilmiştir. Belçika Hükümeti tara
fından bunların zararlarının mutlaka tazmin edilmesi gerekir. 

İşin daha önemlisi, Türk varlığına tahammül edemeyen birdevlet ve onun İçişleri Bakanı, 
bu olayları kasıtlı olarak yaratmıştır. Çünkü, iç güvenlik bahanesiyle, Türk işçilerine, toplu 
olarak çıkış zemini hazırlanmaktadır. Çok yakın bir gelecekte bu olayların devamına bir ze
min hazırlanarak, oradaki Türklere toplu olarak çıkış verilmesi söz konusu olursa buna şaş
mamak lazım. Hükümetin ve Dışişleri Bakanımızın, olayı, bir de bu açıdan değerlendirmesini 
rica ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ediyorum Sayın Durmaz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, cevap vermek is

tiyorum. 
BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Sayın Dışişleri Bakanımıza söz veriyorum. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) ~ Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Sayın Durmaz, 1 Ocak akşamı Brüksel'de başlayan olaylar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 
Ben, o ayrıntıya girmeden, alınan önlemler, yapılanlar ve şu andaki durum hakkında Yüce 
Kurula kısaca bilgi sunmak istiyorum. 

Gerçekten, 24 Aralıkta Bonn'daki militanların başlattığı yürüyüş, l Ocakta Brüksel'de 
noktalanıyor ve bu militanları, -Sayın Durmaz'ın da belirttiği gibi- vatandaşlarımızın çok yo
ğun olarak yaşadıkları, sadece yaşadıkları değil, lokallerinin de yakınında bulunan bir yere 
getirip, açlık grevi yapmak üzere yerleştiriyorlar. Aslında o ana kadar, oradaki vatandaşla-
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nmızdan herhangi bir tepki de yok; ama, ne zaman ki bölücü örgüt bayrağı asılmaya başlanı
yor ve arkasından da ülke aleyhine sloganlar taşıyan pankartlar açıldıktan sonra, önce, sayısı 
çok az olan, yirmi otuz gencimiz, haklı bir tepki gösteriyor. Tabiî, sonradan, civarda bulunan 
vatandaşlarımızın da katılımıyla bunların sayıları giderek artıyor ve bölgeye gelen jandarma
lara slında olayı yatıştırma yerine, bizim tepki gösteren vatandaşlarımıza yönelik birtakım ha
reketler içinde bulununca da, bazı olaylar çıkıyor, l'i ağır olmak üzere 6 yaralı jandarma ve 

• vatandaşlarımızdan yaralılar var, yine gözaltına alınanlar var. 
Değerli arkadaşlarım, aslında bu olay şunu gösteriyor : Almanya ve Fransa'nın yasakla

ma konusunda aldığı kararlar, eğer başka ülkelerde de alınmazsa, olayların hangi boyutlara 
çıkabileceğinin tipik bir örneği yaşanmıştır, ben, aralık ayı içinde Roma'da yapılan Avrupa Gü
venlik ve İşbirliği Konferansı ve Brüksel'deki NATO toplantısı sırasında tüm bakan arkadaşla
ra bu konuda, tek tek, "eğer gerekli önlemleri almazsanız, Almanya ve Fransa'daki terör ör
gütleri yan kuruluşları, kısa süre içinde sizin ülkelerinize kayacaklar ve giderek sizin ülkeleri
niz ya da kentleriniz, birer terör yeri haline geleceklerdir" dedim. Nitekim, bunun da ötesinde, 
bazılarına belirttiğim gibi, şu hususu da belirtmek istiyorum : 

Aslında, Avrupa'daki işçilerimize serbest dolaşım hakkı tanınmazken, bazı ülkelerin, te
rör örgütlerine serbest dolaşım hakkı tanıma gibi bir hoşgörü içine girdikleri de görülmekte
dir. Tabu, bu durum, giderek o ülkelerin kendi kamu düzenini de bozar hale gelmiştir. Şimdi 
de Brüksel'de, Almanya'dan gelen 200 militanın yol açtığı olaylar meydana gelmiştir. 

Tabiî, bu olaylar üzerine, ayın l'inden itibaren Bakanhk,g erek merkezde gerek Brüksel'
de tüm girişimleri yapmış ve gereken tepkiyi ve ilgiyi de göstermiştir. Olayların daha fazla bü
yümemesi için, Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, tüm personeliyle ve bölgede görevli din 
adamlarımız, öğretmenlerimiz, yatıştırıcı müdahalede bulunmuşlardır. 

Olay, bir kısım Belçika basın organlarında verilmek istendiği gibi kendi vatandaşlarımız 
içindeki etnik gruplararası bir çatışma değildir -ki, Belçika'nın bazı basın organları veya bazı 
yetkilileri olayı bu yöne çekmek istiyorlar- olay, bir Kürt-Türk çatışması değildir; olay, vatan
daşlarımız arasındaki bir çatışma değildir; terör örgütüyle vatandaşlarımız arasındaki bir olaydır. 

Olayın öğrenilmesi üzerine, tatil günü olmasına rağmen, Ankara'daki Belçika Büyükelçi
liği Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrılmış, kendisiyle gerekli görüşme yapılmış ve tepki gösteril
miştir. Aynı zamanda, Belçika'daki Büyükelçiliğimize gerekli talimat verilerek, Belçika tçişleri 
ve Dışişleri Bakanhklan nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaları istenmiş; vatandaşlarımızın 
can güvenliği için, mal güvenliği için her türlü önlemin alınması istenmiş, bunun bir provokas
yon olduğu vurgulanmış ve Belçika makamlarının militanlarla görüşmemeleri kesinlikle ifade 
edilmiştir. 

Benzer girişimlerden sonra, ben, dün, Belçika Dışişleri Bakanını aradım, kendisiyle uzun 
bir görüşme yaptım. Kendisine, bu olayları daha önce anımsattığımı, gerekli önlemlerin alın
maması halinde bunun giderek büyüyeceğini ve Avrupa'nın bazı kentlerinin teröristlerin ser
bestçe dolaşıp eylem yapacağı yerler haline geleceğini söyledim "bunlardan birisinin de Brük
sel olacağı anlaşılmaktadır" dedim. Kendisi, başından beri PKK'yı bir terör örgütü olarak gör
düğünü, o konuda çok açık beyanları bulunduğunu, bu konudaki düşüncesinin değişmediğini 
ve değişmeyeceğini, bu olayların, Belçika resmî makamlarıyla başlangıçta bir ilgisi bulunmadı
ğını, tamamen partiler ve dernekler tarafından organize edildiğini, olayın yanlış olduğunu, ki
şi olarak da bana belirtti. Ben, özellikle tçişleri Bakanının beyanatından -eğer bu beyanat 
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doğruysa- söz ederek, bunun son derece yanlış, kabul edilemez bir beyanat olduğunu ve bunun 
oradaki vatandaşlarımızı tahrik etmeye yönelik bir beyanat olduğunu söyledim. Dışişleri Ba
kanı, İçişleri Bakanınının böyle bir sözü söylemiş olacağını sanmadığını belirtti. Bu konuda 
Belçika'daki Büyükelçimize talimat verildi; o da, Dışişleri Bakanını ziyaret ederek ve bütün 
bunları resmen kendisine bildirerek, İçişleri Bakanının beyanatı hakkında bilgi isteminde bu
lundu. Dışişleri Bakanı, Belçika İçişleri Bakanının, Türkiye'yi ve Türk vatandaşlarını suçlayıcı 
herhangi bir beyanda bulunmadığını, PKK'nın korunmasının da kesinlikle söz konusu olma
dığını söylemiştir, ama, bu konuda gerekli açıklama ve aydınlatmayı beklediğimizi de ayrıca 
belirttik. 

Dışişleri Bakanı olarak o konuda dün bir açıklama yaptım ve özellikle Belçika yetkilileri
nin, makamlarının bu konuda gerekli önlemi almadığını, İçişleri Bakanının beyanatının da son 
derece talihsiz olduğunu ve yanlış olduğunu ayrıca belirttim. 

Değerli arkadaşlarım, aslında önümüzdeki dönemde, özellikle Şengen Antlaşmasının yü
rürlüğe girmesinden sonra -ki, şubat ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor eğer ertelemezlerse-
9 ülkenin imzaladığı bu anlaşmaya göre, Avrupa'da oturma izni olan yabancılar, Avrupa Birli
ği içinde serbestçe dolaşabileceklerdir. Eğer Almanya ve Fransa dışındaki diğer ülkeler, yasak
lama konusunda gerekli önlemleri almazlarsa, önümüzdeki dönemde, Almanya'da yoğunla
şan bu terör örgütlerinin başka Avrupa kentlerine kaymaları kaçınılmaz olacaktır. Bunlar, sa
dece, oradaki birtakım terör faaliyetlerini tahrik etmekle kalmayacaklardır, o ülkelerin kamu 
düzenini de bozar hale geleceklerdir. O nedenle, bu konudaki girişimlerimizi yoğunlaştırarak 
sürdürüyoruz ve devam ettireceğiz. 

Pazar günü Sayın Başbakanla birlikte katılacağımız NATO zirvesi sırasında, bunu, ikili 
görüşmelerde, tekrar, o ülkelerin yetkililerine, açık bir şekilde dile getireceğiz. 

Şu anda Brüksel'de durum -buraya gelmeden önce yaptığım telefon konuşmasına göre-
sakin, herhangi bir olay yok ve Belçika Dışişleri Bakanı da, o 200 militanın en kısa süre içinde 
Belçika'nın dışına çıkarılacağını ve bir daha bu tip olayların olmaması için gerekli önlemlerin 
alınacağını söylemişlerdir. 

Bizim vatandaşlarımızın gerçekten tahriklere kapılmadan davranmalarını ve olayın deği
şik etnik gruplar arasında bir olay olmadığını da özellikle belirterek, bunun altını çizerek bir 
kere daha belirtmeyi yararlı görüyorum. 

Bu konuyu dile getirdiği için Sayın Durmaz'a teşekkür ediyorum, Yüce Meclise de saygı
larımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

3. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, TRT'nin uygulamalarına ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — TRT'nin uygulamalarıyla ilgili olmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Al
gan Hacaloğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) T- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepi
nizi yeni yılda saygıyla selamlıyorum; yeni yılın ülkemize, çevremize barış, insanlarımıza da 
esenlik getirmesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne geçen yetmiş yıl, Türk
iye'de ciddî kurumların oluşmasını sağlamıştır. Bu süre, devlet olmanın vazgeçilmez kurum-
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larını kurmamıza olanak tanımıştır. Ancak, bazı kurumlar var ki, demokrasi için bunca uğra
şımıza rağmen, hâlâ, ciddî saygın, eşitliği gözeten, hukuk devleti normlarına uyan bir yapı, 
bir uygulama içinde değildir. Bu kurumlar arasında başUcası TRT'dir ve hukuk kurallarına 
uymayan, eşitliği gözetmeyen kurumların başında TRT gelmektedir. Oysa, TRT, Anayasanın 
24 üncü ve 133 üncü maddeleri gereğince, tüm kesimlere, tüm partilere eşitlik içinde hizmet 
götürme zorunluluğunu taşıyan bir kamu kurumudur. 

Birçok örnek var. Ben, çok kısa olarak üç örneğe değineceğim, sonra da toparlayacağım. 
Bundan yirmi gün evvel, TRT-2'de, vergi üzerine bir panel yapıldı. Bu panele, Doğru Yol 

Partisinden ve SHP'den çok değerli iki arkadaşımız katıldı. Bu paneli yöneten TRT-2'nin de
ğerli yöneticisi, sık sık, "biz, bu arkadaşlarımızı, teknisyen oldukları için çağırdık" dedi. Bu 
arkadaşlarımız tabiî ki teknisyen; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan diğer 
partilerin teknisyenleri yok mudur? Diğer partilere ait teknisyenler çağırılmıyor da, neden sa
dece iki partinin temsil edildiği ve onlarla sözbirliği etmiş iki kişinin eşliğinde bir panel yapılıyor? 

İkinci çarpıklık da şu : Benden evvel birinci sözcü olarak görüşlerini dile getiren Partimin 
mensubunun belirttiği ve Sayın Genel Başkanımızın güneydoğuda Çukurovaye Hakkâri'de ki 
askerlerimiz ve halkımızla kucaklaştığı gezisini görmezlikten gelen, görmezlikten gelirken de, 
Sayın Başbakanın ve bazı etkin kişilerin, bu arada Sayın Murat Karayalçın'ın katıldığı geceyi 
abartılı bir şekilde naklen yayınlayan -göstermesi gerektiği ölçüde belki gösteren- ama, onun 
yanında Hakkâri'deki bir siyasî partinin Genel Başkanını sadece 15 saniyelik bir sürede görün
tüleyerek konuya yaklaşan bir anlayışı; ülkede barış, sınırda görev yapan askerlere duyarlılık 
ve Kürt sorununa halkımızla iç içe demokratik çözüm anlayışına duyarsızlığın bir simgesi, ta
rafsızlıktan sapmanın bir örneği olarak burada saptamak istiyorum. 

Ayın 30'unda, bunun dışında çok garip birçok oldu; belki bir bölümümüzün gözünden 
kaçmıştır. TRT'nin saat 20.00'deki haberlerinde, TRT'nin sayın spikeri, haberlerin sonuna doğru, 
Avrupa'da yılın devlet adamı seçimi için Sayın ÇiIIer'in aday gösterildiğini ifade etti ve bu amaçla 
halkımızın, Sayın ÇiIIer'in adaylığının desteklenmesi için posta kartıyla bu kampanyaya katıl
malarını talep etti. Kim talep etti?.. Devlet televizyonu... Ama, ardından, gerçekten, bir Sayın 
Başbakanın onore edilmesi değil, bence küçültülmesi anlamına gelen bir başka talepte de bu
lundu. Dedi ki, "Kim kart gönderirse, aralarında çekiliş yapacağız ve ödüllendireceğiz." Ayıp
tır arkadaşlar, Türkiye'nin Başbakanına bunu yapmak ayıptır... 

Ben TRT'yi anında aradım, karşıma bir yetkili çıktı, durumdan utanç duyduğumu söyle
dim, bana hak verdiklerini söylediler, "Sayın Milletvekilim, 22.00 haberlerinde ikramiye kıs
mını kaldıracağız" dediler; sonradan da ne yaptıklarını bilmiyorum. 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — Bir Başbakana bu yapılmaz... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bütün bunlar ülkede, gerçekten demokrasinin vaz
geçilmez koşullarının ilkinin, iletişim ortamının olmadığının kanıtıdır. TRT, TRT Kurumu ola
rak çalışmıyor. TRT, ÇPR kurumu olarak çalışıyor; yani Çiller PİAR Kurumu olarak çalışıyor, 
Sayın ÇiIIer'in kamuoyunu geliştirmek için çalışıyor. 

Bu arada, dünlerde TRT'den şikâyetçi olan SHP'Ii milletvekili arkadaşlarımız, TRT'yi bas
ma cüretkârlığını gösterdiklerinde, bundan şikâyetçi olduklarında... 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — "Ayağı kaydı..." 
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ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — ... TRT ne kadar taraflı ise, bugün ondan daha 
çok taraflı, bugün ondan daha çok yandaş ve görevini yapmıyor; ama, ne yazık ki, SHP bu
gün bu konuda en ufak tepki göstermiyor; çünkü, Çiller şovdan, zaman zaman Sayın Murat 
Karayalçm da yararlanıyor. Bu tavırlarından bir an evvel vazgeçmelerini diliyorum ve Sayın 
Başbakandan, yetkili bakanımızdan, TRT'ye derhal müdahale edip, TRT'yi hukuk kuralları 
içine çekmelerini içtenlikle talep ediyorum, bekliyorum. Aksi halde, bu konuda milletvekili 
olarak, parti olarak her türlü girişimde bulunacağımızı burada belirtiyorum, teşekkür ediyo
rum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz... 
VELİ AKSOY (tzmir) — Sayın Başkan, pardon, Türkiye'de, Parlamentoda Hükümet var 

mı? 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık kadar zatı âliniz de müşahede buyuruyorsunuz; Hükü

met var mıdır yok mudur bilemiyorum ki... 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşü
ne kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1230) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; oku
tup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
30 Aralık 1993 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Turizm Bakanı Abdul

kadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın vekâlet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Macaristan Parlamentosundan bir heyetin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi(3/1231) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; ayrı ayrı oku
tup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Macaristan Parlamentosundan bir heyetin Türkiye Büyük Millet Meclisinin resmî konuğu 

olarak Türkiye'yi ziyaretine ilişkin, 23 Aralık 1993 tarih ve 62 sayılı Başkanlık Divanı Kararı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Kongresi Eğitim, Bilim, Kültür ve Sağlık Komitesi he

yetinin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1232) 
BASAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Kongresi Eğitim, Bilim, Kültür ve Sağlık Komitesi Heyeti

nin Türkiye Büyük Millet Meclisinin resmî konuğu olarak Türkiye'yi ziyaretine ilişkin 23 Ara
lık 1993 tarih ve 62 sayılı Başkanlık Divanı Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişki
lerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 
bilgisine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — İrlanda Meclis Başkanının beraberinde bir Parlamento heyetiyle ülkemize davet edil
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1233) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

irlanda Meclis Başkanının beraberinde bir Parlamento Heyetiyle birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin resmî konuğu olarak Türkiye'yi ziyaretine ilişkin, 23 Aralık 1993 tarih ve 62 
sayılı Başkanlık Divanı Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenme
si Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maru/lu 'nun (6/614) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/247) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair iki önerge 
vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 133 üncü sırasında yer alan (6/614) esas numaralı 

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

Selçuk Maruftu 
tstanbul 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
6. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, (6/949) esas numaralı sözlü sorusunu geri 

aldığına ilişkin önergesi (4/248) 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 396 ncı sırasında yer alan (6/949) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

7. —Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 arkadaşının, şoför esnafının problemlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ve uygulamaya konacak yeni politikaların belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Türkiye'de şoför esnafının problemleri, karşılaştıkları zorluklar, alınacak tedbirler ve uy
gulamaya konulacak yeni politikalar" konusunda Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM içtü
züğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kûzım Ataoğlu Oğuzhan Asiltürk 
Bingöl Malatya 

Lütfü Esehgün Ahmet Arıkan 
Erzurum Sivas 

Hüseyin Erdal Salih Kapusuz 
Yozgat Kayseri 

İbrahim Halil Çelik Abdullatif Şener 
Şanlıurfa # Sivas 

Şaban Bayrak Ömer Ekinci 
Kayseri Ankara 

Hüsamettin Korkutata Şinasi \!avuz 
Bingöl Erzurum 

Fethullah Erbaş Mukadder Başeğmez 
Van istanbul 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Gerekçe : 
Türkiye'de şoförlük mesleğini kendisine iş edinmiş insanlarımız, ülkemiz ekonomisi içeri

sinde çok önemli bir yeri bulunan ve hayatî öneme haiz, yük ve yolcu taşımacılığı sektörünün 
vazgeçilmez en önemli unsurudurlar. 

Ne acıdır ki, böylesine bir mesleği icra eden insanlarımız, evlerinden, çoluk-çocuklarından 
uzakta binbir türlü zor şartlarda ekmek savaşı vermektedirler. Gün bulup, gün yemektedirler. 
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Şoför esnafımızın karşılaştıkları güçlükler sadece gurbet ve zor tabiat şartları değildir. 
Bugün ülkemizde millî varlığımızı tehdit eden boyutlara varan trafik kazalarının birinci 

derece mağdurları bu insanlarımızdır. 
Karayollarında görünmeyen kara noktalar şoför esnafımızın başlıca derdidir. Yollarımız 

yeterince güven verici işaretlemeye kavuşturulmamıştır. 
Ülkemizde yük-yolcu taşımasına ilişkin yasal düzenleme halen tam anlamıyla mevcut de

ğildir. 
Şehirlerarası karayollarımızın uzunluğu artan motorlu araç sayıları ile orantılı değildir. Araç 

sayısı 36 kat daha fazla artmaktadır. 
Trafik kazalarının birinci derecedeki mağdurları olan şoför esnafımız ne yazık ki, basın 

dahil herkes tarafından kazaların müsebbihi ilan edilmektedir. 
Yük ve yolcu taşımacılığında taşıma taleplerini, birçok haksız müdahaleler sonucu başka

larıyla paylaşmak zorunda kalan şoför esnafımız uluslararası otomotiv kartellerinin entrikala
rı sonucu ülkemizde sağlıksız ve rastgele çoğalan motorlu taşıtların fazlalığı neticesinde eko
nomik olarak çok güç durumlara düşürülmektedirler. Yük ve yolcu taşıma sistemi, arz-talep 
dengesi dikkate alınarak disiplin altına alınmalı, en etkili ve acil tedbir olarak ülke çapında 
plaka tahdidine gidilmelidir. 

Meslek odalarına üye olmayan kişilerin ticarî araç kullanmalarını ve şoför esnafının nafa
kasına ortak olmalarını önlemek amacıyla araç tanıtma kartı ve çalışma karnesinin kesintisiz 
denetlenmesi gerekmektedir. 

Yegâne sermayesi emeği ve kullandığı aracı olan şoför esnafımıza, bir kereye mahsus, ala
cağı aracın yarısı kadar bir veya birkaç yıl ödemesiz kredi ve finans imkânları sağlanmalıdır. 

Şoförlük mesleğinin gerek ekonomik gerekse can güvenliği yönünden yüksek riski ve yıp-
ratıcılığı göz önünde tutularak sosyal güvenlik yasalarında bu mesleği ilgilendiren yönlerinin 
yasal çerçevede yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması 
açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1234) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin

li sayılmaları Başkanlık Divanının 23.12.1993 tarihli toplantısında uygun görülmüştür, 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Adana Milletvekili Halit Dağlı, hastalığı nedeniyle 24.10.1993 tarihinden geçerli olmak 
üzere 34 gün, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ankara Milletvekili Mehmet Çevik, hastalığı nedeniyle 25.11.1993 tarihinden geçerli ol
mak üzere 34 gün, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bolu Milletvekili Tevfik Türesin, hastalığı nedeniyle 18.11.1993 tarihinden geçerli olmak 

üzere 68 gün, 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut, hastalığı nedeniyle 23.5.1993 tarihinden geçerli 

olmak üzere 65 gün, 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, hastalığı nedeniyle 16.11.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 20 gün, 
BAŞKAN —- Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Ali Oğuz, hastalığı nedeniyle 11.11.1993 tarihinden geçerli olmak üzere 

16 gün, 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şanlıurfa Milletvekili Abdürrezzak Yavuz, hastalığı nedeniyle 17.10.1993 tarihinden geçerli 

olmak üzere 56 gün, 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran, hastalığı nedeniyle 17.11.1993 tarihinden geçerli 

olmak üzere 15 gün, 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle, mazereti nedeniyle 30.11.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 13 gün, 
BAŞKAN —- Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık, mazereti nedeniyle 1.12.1993 tarihinden geçerli 

olmak üzere 30 gün, 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Karaman Milletvekili Osman Sevimli, mazereti nedeniyle 1.12.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 13 gün. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1236) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, iki sayın milletvekiline Ödenek ve yolluklarının veril
mesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tane tezkeresi vardır; okutup ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle 3 üncü yasama yılında aralıksız iki aydan fazla izin alan Erzincan Mil

letvekili Yıldırım Akbulut'a İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun veri
lebilmesi Başkanlık Divanının 23.12.1993 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9. — Bolu Milletvekili Tevfik Türesin'e ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkan

lık tezkeresi (3/1235) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle 3 üncü yasama yılında aralıksız iki aydan fazla izin alan Bolu Millet

vekili Tevfik Türesin'e İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verilebil
mesi Başkanlık Divanının 23.12.1993 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10. •— (10/21, 47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının komisyo

nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1237) 
BAŞKAN — (10/21, 47) esas numaralı Meclis Araştırması komisyonlarının çalışma süre

lerinin uzatılmasına dair tezkereler vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.1.1993 tarihli 54 üncü Birleşiminde, Yurt
dışında Çalışan işçilerimizin, Yurdışında ve Yurtiçinde Karşılaştıkları tdarî, Malî, Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli önlemleri Almak amacıyla kurulan 
komisyonumuz; çalışmalarını muntazam olarak sürdürmüş olmasına rağmen, araştırmasını üçün
cü üç aylık çalışma süresi içinde tamamlayamamış bulunduğundan, araştırmanın sonuçlandı
rılabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun süre uzatımına ilişkin ka
rarı tarihinden geçerli olmak üzere çalışma süresinin üç ay daha uzatılmasına 5.10.1993 tarihli 
11 inci Birleşiminde karar verilmiştir. 

Karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun süre uzatımına ilişkin 
karar tarihinden geçerli olmak üzere, Komisyonumuza üç aylık bir çalışma süresi daha veril
mesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Baki Durmaz 

Afyon 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN —- Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
//. — (10/12) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun 

görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1238) 
BAŞKAN — Bir tezkere daha var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
13.10.1992 tarihinde Genel Kurulun 13 üncü Birleşiminde 193 numaralı kararla kurulan 

10/12 esas numaralı Meclîs Araştırması Komisyonunun görev süresi 10.1.1994 tarihinde sona 
erecektir. 
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Komisyonumuz nihaî raporunu büyük ölçüde tamamlamış olmasına rağmen, kimi kısım
ları üzerinde tekrar görüşme yapma gereği hasıl olmuştur. Bu sebeple, Komisyonun görev süre
sinin üç ay daha uzatılması 4.1.1994 tarihli 12 numaralı Komisyon toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Alınan karar uyarınca Komisyonun görev süresinin 10.1.1994 tarihinden itibaren üç ay da
ha uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Eser 
Samsun 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Mad
delerini Değiştiren Kanun Teklifinin (2/420), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/253) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergeleri vardır. Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Söz konusu kanun teklifimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 inci madde
sine göre, doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

İlgili kanun teklifi: 2821 sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı 
Maddelerini Yürürlükten Kaldıran Kanun Teklifi. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim?.. 
Buyurun Sayın Alınak. 
önerge sahibi olduğunuza göre lehtedir zannediyorum. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1994 yılının, sizle

re ve bütün dünya insanlığına barış, huzur ve kardeşlik getirmesi dileğiyle, hepinizi saygılarım
la selamlıyorum. 

önce zabıtlara geçmesi için bir saptamada bulunmak istiyorum. Koalisyon ortağı olan iki 
partinin toplam milletvekili sayısı 233. Ancak, ülke sorunlarını; yoğunlaşan, aşılması gereken, 
çözümlenmesi gereken bunca ülke sorunlarını çözmek durumunda olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde iktidar partileri SHP ve DYP, ne acıdır ki 13 milletvekiliyle burada temsil edilmek
tedir ve bakanlar... 

VEFA TANIR (Konya) — Seni dinlemeye mecburlar mı? Ne kazanacaksın zabıtlara bu 
geçince? Ne kazanacaksın bunu söylemekle? 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hayır.,. 
Efendim, bunun şu yararı var : Ben, ülke sorunlarına gerekli olan duyarlılığın gösterilme

si gerektiği saptamasında bulunuyorum ve Bakanlar Kurulu sıraları boş. 
Sayın milletvekili arkadaşlarım beni dinlemek zorunda olmasalar bile, hiç olmazsa bir sa

yın bakanın Bakanlar Kurulu sırasında oturması gerekirdi ve ben, tepkinizi de anlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alın

ması ve görüşülmesi talebinde bulunduğum kanun teklifi, tüm kamu çalışanlarının, memurla
rın grevli ve toplusözleşmeli sendikal haklarına ilişkin bir yaSa teklifidir. Bilindiği gibi, gerek 
Sayın Demirel Hükümeti ve gerekse Sayın Çiller Hükümeti, birçok vaadin yanında, bir de ka
mu çalışanlarına, yani memurlara sendikal hakkın yasal güvenceye bağlanması vaadinde bulu
narak görev istemişlerdir. Oysa ki, aradan geçen bunca zamana rağmen görüyoruz ki, Hükü
met, bu konuda bir tek adım atmamıştır ve bu vaadi de havada ve sözde kalmıştır. 

Bilindiği gibi, demokratik toplum, bütün sınıf ve katmanların örgütlenebildikleri bir top
lumdur. Bu sınıf ve katmanların, özellikle çalışanların örgütlenmelerine ilişkin yasal ve fiilî 
engellerin devam etmesi halinde, takdir buyurursunuz ki, demokrasiden söz etmek mümkün 
değildir. Bu örgütlenmeler birçok biçimde oluşur ve siyasal partilerde örgütlenme, kooperatif
lerde, derneklerde, kitle örgütlerinde, meslek kuruluşlarında ve sendikalarda örgütlenme biçi
minde ortaya çıkar. Nitekim, Avrupa însan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesi de bu ge
rekliliğe, yani demokrasinin bu gerekliliğine açıkça vurgu yapmaktadır. Anayasada, kamu ça
lışanlarının sendikalaşmalarını engelleyen herhangi bir hüküm olmamasına rağmen, ne yazık
tır ki, siyasal iktidar bugüne kadar kurulmuş bulunan ve şu anda faaliyetleri devam eden sen
dikaların varlığını bir türlü kabul etmemiştir ve muhatap almamıştır. Danıştayın bu konudaki 
kararları siyasal iktidarca gözardı edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini, gündeme alınmasını talep ettiğim yasa önerisi, ordu mensubu, 
yani Silahlı Kuvvetler mensubu, emniyet mensubu vesaire gibi, herhangi bir ayırım yapmadan 
bütün çalışanlara; ama bütün çalışanlara grevli ve toplusözleşmeli sendikal hakkın verilmesini 
öngörmektedir. 

Ayrıca, 2821 sayılı Sendikalar hasasının bir kısım maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tek
lifim, bununla birlikte, işçileri de kapsayacak tarzda çağdaşlaşmayı esas alan, uluslararası norm
lara denkliği esas alan bir yasa teklifi olduğu gibi, sendikaların inisiyatifini güçlendiren, etkin
liğini öne çıkaran ve siyasal iktidarların sendikalar üzerideki antidemokratik kimi uygulama
larını zorlaştıran, hatta bu imkânı ortadan kaldıran bir yasa teklifidir. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, mevcut yasada sendika kurucusu olma konusunda 
birçok engellemeler söz konusudur. Getirilen teklif, bu engellemeleri de ortadan kaldıran, da
ha doğrusu mümkün olduğunca asgariye indiren ve üyelerinin özgür iradesini Ön plana çıka
ran bir yasa teklifidir. Ayrıca, sendikaların kapatılmasına imkân veren antidemokratik hükümler 
de bu değişiklik teklifiyle yasa metninden çıkarılmıştır. 

Ben, gerçekte Hükümetin yapması gereken, Hükümetin vaat ettiği; ama, her nedense bir 
türlü yapmadığı, yapamadığı bir çalışmayı yaparak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuru
na gelmiş bulunuyorum. Gerçekten, önyargılı olmak istemiyorum, bu teklifimin görüşülmesi 
gerektiğine inanmak istiyorum; ancak, çok da iyi biliyorum ki, teklifimin reddedilmesi şeklin
de bir sonucun çıkacağını söylersem, sanıyorum kahinlik yapmış olmam. Hepinizin bildiği bir 
söz vardır; "Gücün ne kadarsa, hakkın o kadardır." Bu, bütün toplumlarda geçerli olan bir 
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atasözüdür. Yani, bu atasözü, bütün toplumlara, bütün sosyal ve siyasal olaylara uyarlanabile
cek gerçekçi bir sözdür. Hepinizin bildiği gibi, geçen gün bu Genel Kuruldan Bakanlar Kuru
lunca hazırlanan bir tasarı geçti. O tasarı, Meclis gündemine girip görüşmeleri başladığında, 
Ankara'nın, nasıl holding temsilcilerinin, işveren temsilcilerinin akınına uğradığını basından 
ibretle ve acı çekerek izledik ve bu tasarının nasıl çıktığını, holdinglere ne gibi ayrıcalıklar ge
tirdiğini de hep birlikte gördük. Yine, basından öğrendiğimiz kadarıyla, ithalat rejimine getiri
len kimi korumalar, ayrı bir politikayla, kimi işverenler için olumlu sonuç doğuracak şekilde 
biçimlendirilmiştir. 

Şimdi, eğer benim kanun teklifim, işverenlerle ilgili olsaydı, işverenlerin, holding sahiple
rinin çıkarlarını güvence altına alan bir kanun teklifi olsaydı, sanıyorum, siyasal tktidar bunu 
tartışmadan, hatta ve hatta katkıda bulunarak bu kanun teklifimi jet hızıyla geçirecekti; an
cak, kanun teklifim işçilerle ilgili olduğu için, emekçilerle ilgili olduğu için, memurların grevli 
ve toplusözleşmeli sendikal haklarıyla ilgili olduğu içindir ki, yine tktidar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — ... Partisi milletvekillerince reddedileceği endişesi içe

risindeyim. 
Değerli arkadaşlarım, ben bu kürsünün özgür olması gerektiğini her zaman söylüyorum. 

en aykırı şeyler bile olsa, söylenmesi gerektiğine inanıyorum; çünkü, insanlar bu kürsüde ko-
nuşturulmazsa, en aykırı sorunlar bile tartışmaya açılmazsa, arayışlar başka alanlara kayar. 
Bu nedenle ben, çözüm yerini, çözüm adresini burası olarak görüyorum. Geçmişte bu kürsü
den "Genelkurmay Hükümeti" dediğim için birçok arkadaşımdan çok büyük tepkiler almış
tım ve yine mutat olduğu üzere kürsüden de indirilmek istenmiştim; ancak, bir anda sağduyu 
hâkim olmuştu ve kürsüden tartaklanarak, ittirilerek aşağıya indirilmekten zor kurtulmuştum. 

Şimdi, Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisinden jet hızıyla geçirdiği vergi tasarısı 
ve az önce sözünü ettiğim ithalat rejimindeki değişiklik uygulaması ve diğer bütün uygulama
ları bir araya getirdiğinizde, -affınıza sığınarak belirtmek istiyorum- bu Hükümetin, işçinin, 
köylünün, esnafın, üreticinin, memurun, emekli, dul ve yetimin Hükümeti olmadığı, aksine 
işverenlerin, büyük iş çevrelerinin, mutlu azınlığın ve holdinglerin Hükümeti olduğu sonucu
na varıyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, hoşgörünüz için çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Alınak. 
Aleyhinde, Sayın Cemal Şahin; buyurun efendim. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; yeni yılımı

zın, Parlamentomuzun değerli üyelerine, milletimize ve devletimize hayırlar ve uğurlar getir
mesi dileğiyle konuşmama başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Mahmut Alınak'ın 2821 sayılı Sendikalar Yasasıyla ilgili bir 
kanun teklifi, daha önce Adalet Komisyonuna gelmişti. Şimdi ise, sayın arkadaşımızın, İçtü
zükten gelen hakkını kullanarak, yasanın buraya indirilmesi talebiyle yaptığı konuşma sebe
biyle, Yüce Parlamentoyu bir anlamda bilgilendirmek zorunluluğunu duydum; çünkü, kanun 
teklifi benim komisyonumda bekliyor, benim komisyonumda işleme tabi, Adalet Komisyonunda 
görüşüldükten sonra da diğer komisyona gidecek. 
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Şimdi, biliyorsunuz, bu tip yasa teklifleri komisyonlara geldiği zaman, İçtüzüğün amir 
hükümleri gereğince, mutat olarak, hükümete bildiriliyor. Hükümet, belli süre içerisinde bu 
ve buna benzer kanun tekliflerine, bildiğiniz gibi, menfi ya da müspet bir görüş bildiriyor. Bu
nunla ilgili Hükümet görüşü, Komisyonumuza gelmiştir. Kanun teklifinin tümü 19 maddeden 
oluşuyor. Teklifin özüyle ilgili olmak üzere Hükümet, teklifin 11 maddesinin, 11 ayrı nedenle 
mevcut yasalara, mevcut sisteme aykırılık oluşturduğunu ve mevcut haliyle yasalaşmasının müm
kün olmadığını belirtiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir Hükümet görüşü geldiği zaman, mutat olarak, kanun teklifi sa
hibi sayın milletvekillerimizi, ya Hükümetin getirdiği görüş çerçevesinde kanun tekliflerini ye
niden revize ederek komisyona vermeleri, ya da geri çekmeleri bakımından uyarıyoruz. Düşü
nün, 19 maddelik bir teklifin 11 maddesinin, ayrı ayrı 11 nedenle, mevcut yasalara, mevcut hü
kümlere aykırı olduğu yolunda Hükümet görüş bildirmiştir. 

Değerli milletvekili arkadaşımız Sayın Almak, Hükümetin bu görüşünü biliyor; bildiği 
halde kanun teklifinin bu görüş doğrultusunda ne revize ederek komisyonumuza iade etti, ne 
de kanun teklifini geri çekti. Tabiî, şimdi Tüzükteki bir hakkı kullanmak her milletvekilinin 
doğal hakkı olduğu gibi, sayın arkadaşımızın da doğal hakkıdır; ancak, burada anladık ve gördük 
ki, kanun teklifiyle ilgili, doğrudan görüşülmesinin niçin ve nedenleriyle ilgili düşüncesi yeri
ne; konuyla hiç ilgisi olmayan, vergi kanunlarıyla, ithalat rejimiyle ilgili duygu ve düşünceleri
ni ortaya koydu. Benim kendisinden istirhamım şu : Bu Yüce Parlamentoda, bu kürsüde, her
kes hür olarak çıkar konuşur; ama, bir konunun konuşulması gerekirken başka konuları gün
deme getirip istirmar etmemek koşuluyla... Vergi yasasıyla ilgili görüşlerinizi, çalışmalar sıra
sında çıkar konuşurdunuz, doğrudur yanlıştır; eğer yanlışsa Anayasa Mahkemesi var, yok eğer, 
uygulamada yanlışlıklar varsa -mümkündür bu- yeniden kanunlar yapılabilir, değişiklikler ge
tirilebilir; ama, buradan konuşulan konu -özellikle altını çizmek istiyorum- 2821 sayılı Sendi
kalar Kanunuyla ilgili bir kanun teklifi iken, Başkanımızın verdiği süreyi de dahil edersek, 12 
dakikalık konuşma süresinin 7 dakikalık bölümünü vergi yasalarına, ithalat rejimine dayalı 
olarak doldurmuştur. Görüyoruz ve anlıyoruz ki, arkadaşımızın asıl maksadı, bu kanun tekli
fini yasalaştırmak değil. 

Ben, Adalet Komisyonunun Başkanı olarak, kendisine sesleniyorum : Komisyonun, bu 
kanun teklifini gündeme almaması için hiçbir sebep yok; ama, bu mevcut haliyle bunun ka
nunlaşması mümkün değildir. Bunu hem Komisyon Başkanı olarak hem bir hukukçu olarak 
hem de hasbelkader 25 senelik bir sosyal güvenlik -toplusözleşme, iş hukuku, sendikalar, grev 
ve lokavt konularının- uzmanı olarak söylüyorum: Bu teklif bu haliyle geçemez. Bu teklife, 
bu haliyle kendiniz de oy vermezsiniz; çünkü A'dan Z'ye kadar birbirine aykırı hükümler taşı
yor, maddeler birbirleriyle çelişiyor ve öyle bir Türkçeyle kaleme alınmış ki, bu haliyle kanun
laşması mümkün değil. Bir defa, maddeler birbirleriyle çelişiyor, anlamsızlık söz konusu; Sen
dikalar Yasasıyla çelişiyor ve diğer yasalarla çelişiyor. Komisyon Başkanı olarak, arkadaşıma 
şunu söylüyorum : Gelsin, Hükümetin getirmiş olduğu görüşü incelesin, kanun teklifini revize 
etsin. Biz, kanun tekliflerini, muhalefetten ya da herhangi bir kişiden gelmesine göre işleme 
koymayız; arkadaşlarım bilirler, komisyonumuzda bunun pek çok örnekleri var. 

Bunlar geçmişte olan olaylardı; ama, şimdi olmuyor. Muhalefetten gelen birçok kanun 
teklifinin, bizim komisyonlarımızdan aynen ya da değiştirilerek geçerek, hatta ve hatta hükü
met tarafından gelen tasarılarla birleştirilerek yasalaştığına dair, çok örnekleri vardır. O ba
kımdan, birilerine ayrıcalık tanınıyor ya da muhalefet milletvekiliyim, (A) partininin, (B) 
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partisinin milletvekiliyim, benim tekliflerim bu nedenle görüşülmüyor, reddediliyor, gündeme 
alınmıyor, duygu ve düşüncesine katılmadığımı arz etmek istiyorum. 

Kanun teklifinin doğrudan görüşülmesine karşıyız. Ben, Komisyon Başkanı olarak, arka
daşımın kanun teklifini bu haliyle gündeme alırım; ama, ne karar verileceğini de oradaki ko
misyon üyelerinin takdirine bırakırım. 

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Şahin, teşekkür ediyorum. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, bir yanlış anlaşılma oldu. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, bir yanlışlık söz konusu, Hükümet görü

şü, Komisyon Başkanınca ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca bana bildirilmeli
dir. Bana böyle bir bildirim gelmedi ve Hükümetin bu konudaki düşüncesi nedir; onu da bil
miyorum. Uygulama, zatı âlinizin de takdir buyuracağı gibi, Hükümet tarafından yazılı her
hangi bir görüşün bildirilmesi halinde, bu yazılı görüşün ilgili milletvekiline gönderilmesi şek
lindedir. Oysaki, bana böyle bir bildirim gelmemiştir. 

İkincisi, Sayın Şahin, eğer benim teklifimin dilimini beğenmiyorsa, o zaman lütfetsin ken
dileri bir kanun teklifi hazırlasınlar da burada lehinde oy kullanayım. 

Saygılar sunuyorum. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Var var, gelince kullanırsın. 
BAŞKAN — Efendim, başka söz talebi?.. Yok. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Dikkate alacağım efendim. 
Değerli milletvekilleri, önerge üzerinde başka söz talebi yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
Saat 17.00'de yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.37 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboglu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Işılay Saygın (İzmir) 

— — • " ' • ' "• - © — ~ •——— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin, ikinci oturumunu 
açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

12. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Mad
delerini Değiştiren Kanun Teklifinin (2/420), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/253) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, Sayın Şahin, konuşmasında, söz konusu 

yasa teklifinin görüşülmemesi nedeni olarak, başka yasalarda da değişiklik yapılması gerekti
ğini vurguladılar. Oysa ki, bugün, 657 sayılı Yasa başta olmak üzere, öteki kanunlarla ilgili 
değişiklik tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına sunmuş bulunmakta
yım. Yanlış anlaşılmasın diye ve tutanaklara geçmesi bakımından ifade ettim. 

BAŞKAN—• Böylece tutanaklara geçmiş oldu... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) —- Beni, bilgisizlikle, sununla, bununla itham etmeye ça

lıştılar; o nedenle söylüyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Almak izin verir misiniz?.. 
önergeyi oylamış ve karar yetersayısını bulamamıştık. Bu kere de önergeyi oylarken karar 

yetersayısının vücut ve ademi vücudunu dikkate alacağım. 
Bu şartlar tahtında, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Değerli milletvekilleri, bu kere dahi karar yetersayısı yoktur. Bir ikinci aradan sonra da 

karar yetersayısının oluşacağı kanaati Başkanlık Divanında hâsıl olmadığından, gündemdeki 
soruları, komisyonlardan gelen diğer işleri, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 5 Ocak 
1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.05 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — hmir Milletvekili Timur Demir'in, tzmir-Konak İlçe Belediyesince yapılan ihaleye 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1882) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de

laletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Timur Demir 
İzmir 

tzmir-Konak tlçe Belediyesince 6.7,1993 tarihinde teklif almak suretiyle ihalesi yapılan 50 
adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 12 000 adet çöp konteyneri alımı işi, arkasında bir takım 
soruları bırakarak neticelenmiştir. Türk Sanayi, bugün ulaştığı gelişmişlik düzeyi itibariyle söz-
konusu araçları yurt içinde üretebilecek kapasitede olduğu gibi, bu araçlar konusunda ulusla
rarası rekabete girebilecek durumda iken, bu ihalenin sadece dış alıma açık olmasının gerekçe
si nedir? Kaldı ki, aynı metropol sınırları içinde Bornova Belediyesi de yeni açtığı bir ihale ile 
10 adet sıkıştırmalı çöp kamyonunu iç piyasadan (İzmir'de kurulu bir fabrikadan) tedarik et
miştir. Ayrıca, bu alıma ait ilk ilan tarihi ve ilk ihale tarihi konusunda, gelen ciddi tepkiler 
nedeniyle ihale tarihinin ertelenmesi konusunda da endişeler sözkonusudur. Ayrıca alımın 2886 
sayısı, yasanın 51/P maddesi uyarınca yapılacağı ilan edilmiş ve yasanın 51 inci maddesinin 
P bendinin b fıkrasında ihale konusu mal ve hizmetlerinin alımı için gerekli olan yerli imalatı
nın bulunmadığına dair Sanayi ve Ticaret Bakanlığından belge alınmış mıdır? Görevlendirece
ğiniz müfettişler kanalıyla konunun araştırılıp tarafıma bilgi verilmesini. 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 31.12.1993 
Sayı : B050MAH0650002/1227 

Konu : tzmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in Yazılı Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1882-5831/27044 
sayılı yazısı. 

tzmir Milletvekili Timur Demir'in "tzmir-Konak tlçe Belediyesince yapılan ihaleye ilişkin" 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak tzmir Valiliği aracılığıyla Konak Belediye Başkanlığından 
alınan bilgilerden: 

1. önergede sözü edilen ihalenin dış alıma açık olma nedeninin; Konak İlçesinde kısa 
bir süre önce hizmete açılan Harmandalı çöp depolama sahasının °/o 35 meyilli olmasından 
dolayı motor güçleri 230-270 HP arasında değişen araçların yetersiz kaldığı ve hizmete sokula
mayacak derecede bozulduğu, bu amaçla asgarî 300 HP gücünde araç alınmasının zorunlu 
olduğu, 

2. Sözkonusu ihaleye ilişkin ilanın şartnamesindeki özellikle teknik konulara ilişkin ya
zım hataları nedeniyle yenilenmesinin yasal açıdan zorunlu olduğu ve gerekli düzeltmeleri içe
ren ikinci ilanın açıklayıcı biçimde tekrar yayımlanmış olduğu, buna bağlı olarak da ihale gü
nünün tespit edildiği, 

3. 2886 sayılı Yasanın 51/P bendinin (b) fıkrası uyarınca, ihale konusu olan mal ve hiz
metlerle ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından görüş sorulduğu ve adı geçen Bakanlıkça 
çöp toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere Konak Belediyesince satın alınmasına karar ve-
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rilen kamyon ve Konteynırlann temini için uluslararası ihaleye çıkılmasının ve bu ihaleye yerli 
üretici firmalardan şartname şartlarını sağlayacak olanların da katılmasının uygun görüldüğü, 

İhale şartnamesini temin ettikleri halde ve şartnamede engelleyici bir hüküm bulunma
masına rağmen yerli üretici firmaların sözkonusu ihaleye katılmadığı, 

4. Aynca, sözkonusu Belediyece araç ve ekipman temini projesine ilişkin olarak DPT 
Müsteşarlığı, Yüksek Planlama Kurulu ve Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
kredi temini hususunda başvuruda bulunulduğu ve talebin bu makamlarca da uygun görüldüğü, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
tçişleri Bakanı 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Samsun İli Kavak İlçesi Sağlık Merkezinin 
hastaneye dönüştürülmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1914) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 

Samsun tli Kavak İlçesi 4 mahalle ve 82 köyü olan bir ilçemiz olup mevcut sağlık merkezi
nin hastaneye dönüştürülmesi yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 28.12.1993 

Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/4179 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 8.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1914-5898/27288 sayılı yazıları. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından, Samsun Kavak Sağlık Merkezi ile il

gili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Samsun Kavak Sağlık Merkezi ile İlgili Yazılı Soru 
önergesinin Cevabıdır 

Soru : "Samsun tli Kavak İlçesi 4 mahalle ve 82 köyü olan bir ilçemiz olup mevcut Sağlık 
Merkezinin hastaneye dönüştürülmesi yönünde çalışmalarınız var mıdır?" 

Cevap : Samsun tli Kavak İlçesinin merkez nüfusu : 5.720; köyleri ile birlikte toplam nü
fusu ise, 32 730 olup; Samsun'a 54 km. uzaklıktadır. Burada 15 yataklı bir sağlık merkezi bu
lunmaktadır. 
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1993 yılı bütçesinden 158 000 000 TL. ödenek gönderilen bu Sağlık Merkezimizin, 1993 
yılı ilk 6 aylık çalışması sonunda toplam 10 695 poliklinik muayenesi yapılmış ve yatak işgal 
oranının % 4,4 olarak gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Bu istatistik değerlendirme ışığında, Kavak'da hastaneye ihtiyaç bulunmadığı anlaşıldı
ğından, Kavak Sağlık Merkezinin Devlet Hastanesine dönüştürülmesi uygun görülmemektedir. 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, Kapıkule Sınır Kapısında bulunan dezen
fekte havuzunun tamiratının ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/1917) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, 
Saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Kapı kuleye giriş ve çıkışlarda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Gümrük Ge
nel Müdürlüğünün basiretsiz ilişkileri yüzünden Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş'de bulunan 
dezenfektte havuzunun tamiratı 4 aydır yapılamamıştır. 

Sorular : 
1. 4 aydır tamiratı tamamlanamayan dezenfekte havuzu ne zaman bitirilecektir? 
2. İlgililer hakkında gecikmeden dolayı ne gibi işlemler yapıldı? 
3. Ülkemizin tanıtımı açısından ne gibi olumsuz etkileri olmuştur? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 28.12.1993 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/4177 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 8.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1917-5913/27313 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından, Kapıkule Sınır Kapısında bulunan 

dezenfekte havuzu ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'mn Kapıkule Sınır Kapısında bulunan dezenfekte. 
havuzu ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Sorular : "Kapıkuleye giriş ve çıkışlarda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile 
gümrükler Genel Müdürlüğünün basiretsiz ilişkileri yüzünden Bulgaristandan Türkiye'ye gi-
rişde bulunan dezenfenkte havuzunun tamiratı 4 aydır yapılamamıştır. 

"1 . 4 aydır tamiratı tamamlanamayan dezenfekte havuzu ne zaman bitirilecektir? 
"2. İlgililer hakkında gecikmeden dolayı ne gibi işlemler yapıldı? 
"3 . Ülkemizin tanıtımı açısından ne gibi olumsuz etkileri olmuştur?" 
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Cevaplar : Bir "mazgal tamiratı"ndan ibaret olup, 26.8.1993'te başlayıp 1.9.1993 tarihin
de sonuçlandırılan, halen faal ve iş görür durumda olan ve Bakanlığımızı doğrudan ilgilendir
memesine (Tarım ti Müdürlüğü Gümrük Veterinerliği sorumluluğunda olmasına) rağmen ve 
kapının herhangi bir sorununda olduğu gibi, koordinasyon ve yardımlaşma anlayışımızın bir 
gereği olarak konuya titizlikle yaklaşıp bir an önce de sonuçlanmasında katkımız bulunduğu 
halde, bir dönem Sağlık Bakanlığı yapmış çok değerli bir milletvekilimizin konuyu gerçek yön
leriyle değerlendirmeden bir gazete haberine dayanarak ele aldığı anlaşılmaktadır. 

Gerçekten, mesele sadece bir mazgal tamiratından ibaret olup, 3 günü resmî tatil ve hafta 
sonuna rastlamasına (28-29 Ağustos-Cumartesi ve Pazar, 30 Ağustos Zafer Bayramı olmasına) 
rağmen aksaklığın mazgal tamiri, betonlama ve asfalt yapma işi olarak, 6 gün içinde tamam
lanması Kapıkule Gümrükler Başmüdürlüğünün titiz bir çalışması olarak algılanmalıdır. 

Alınan bilgiler ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda, tamiri yapılan mazgal bölgesi
nin çift şeritli ber geçiş alanı olduğu ve tamirat süresince diğer şerit kullanılmak suretiyle bir 
aksamaya sebebiyet verilmediği anlaşılmıştır. 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, yaklaşan kış şartlarında Bosna-Hersek'e 
yapılan yardımların yetersiz kaldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'-
in yazılı cevabı (7/1919) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, 
Saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
istanbul 

Çeşitli basın organlarında yer alan haberlerde DYP-SHP iktidarının yok olmaya terk etti
ği Bosna Hersekli dindaşlarımız 1993-1994 kışını mevcut şartlarda geçirmeye tahammülleri kal
mamıştır. 

SoVular : 
1. Şiddetli kış şartlarına direnebilmek için gerekli barınak, yakacak ve giyecek ile ilaç 

gönderilmesi için ne gibi önlemler almayı planladınız? 
2. Uluslararası alanda ne gibi girişimler yapıldı? 
3. Bugüne kadar ne gibi yardımlar yapıldı? 

Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 30.12.1993 

Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/4202 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1919-5915/27315 sayılı yazıları. 
İstanbul Mileltvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından, Bosna-Hersek'e yapılan yardımlar 

ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

, Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 
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istanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Bosna-Hersek'e yapılan yardımlar ile alâ
kalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Sorular : "Çeşitli basın organlarında yer alan haberlerde DYP-SHP iktidarının yok ol
maya terk ettiği Bosna Hersekli Dindaşlarımız 1993-1994 kışını mevcut şartlarda geçirmeye ta
hammülleri kalmamıştır. 

"1 . Şiddetli kış şartlarına direnebilmek için gerekli barınak, yakacak ve giyecek ile ilaç 
gönderilmesi için ne gibi önlemler almayı planladınız? 

"2. Uluslararasıı alanda ne gibi gişimler yapıldı? 
"3 . Bugüne kadar ne gibi yardımlar yapıldı?" 
Cevaplar : 1993 Ekim ayı sonu itibarı ile, Türkiye Cumhuriyeti'nden Bosna-Hersek'e ya

pılan insanî yardımların toplamı 12 538 000 ABD dolarıdır. 
Yapılan yardım çalışmaları Bakanlığımız, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Kızılay gibi 

kuruluşlarca koordineli olarak sürdürülegelmektedir. 
Bu süre içinde Bakanlığımızca yapılan yardımlar : 
— 14.4.1992 tarihinde 1 246 635 000 TL. 
— 6.5.1992 tarihinde 124 522 368 TL. 
— 14.7.1992 tarihinde 745 449 500 TL. 
— 13.10.1992 tarihinde 1 000 000 ABD doları, 
— 6.1.1993 tarihinde 1 105 970 000 TL. 
— 5.2.1993 tarihinde 875 000 000 TL. 
— 5.8.1993 tarihinde 1328 879 400 TL. 

olarak gerçekleşmiştir. 
Yürütülen yardım faaliyetlerinin diğer bir yönü de, Boşnak yaralıların Türkiye'de tedavi 

ve mülteci olarak kabulüdür. 
Boşnak yaralıların Türkiye'de tedavileri için, İstanbul Bakırköy'de 75 yataklı bir bina 

"Bosna-Hersek Hastanesi" olarak tahsis edilerek tıbbî araç gereç donanımı da yapılmış ve fa
aliyete geçirilmiştir. Bunun dışında, İstanbul'un çeşitli hastanelerinde 80 kadar Boşnak yaralı
nın tedavilerinin sağlanması için kapasite tahsis edilmiştir. 

Yaklaşık 20 000 Boşnak, Türkiye'deki akrabalarının yanında ve 3 000 civarındaki mülteci 
de, Trakya bölgemizdeki misafirhanelerde misafir edilmektedir. Misafirhanelerin mevcut ka
pasitelerini artırmak için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Kış mevsiminin ağır şartları da gözönünde bulundurularak, aynî ve nakdî yardımlarımız 
artırılarak sürdürülecek olup, Bosna-Herseklilerin yardımsız bırakılması asla sözkonusu değildir. 

5. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki işçilerin işleri
ne son verileceği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1940) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Emin Kul 
İstanbul 

— 561 — 



T.B.M.M. B : 59 4 . 1 . 1994 O : 2 

Bazı basın organlarında yer alan haberlere göre; yayınladığınız bir genelgeyle 15 Ekim 1993 
tarihinden itibaren Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki işçilerin işlerine son verileceği, bundan 
böyle de geçici işçi çalıştırılmasına son verileceği ifade edilmekte; diğer bir haberde ise, Ankara 
Büyük Şehir Belediyesinde çalışan iki bine yakın geçici işçinin daimi kadroya alınacağı ifade 
edilmektedir. 

Sorular : 
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yıllardır çalışan geçici işçilerin sosyal ve özlük hakla

rının korunması için ne gibi önlemler alınmıştır? 
2. Yakınları ile birlikte sayılan iki milyonu bulan geçici işçilerin geçimlerini sağlamaları 

için ne gibi tedbirler düşünülmüştür? 
3. Bugün itibariyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan geçici işçi sayısı ne kadar

dır? Kasım 1991 yılından bugüne kadar çalıştırılan işçi sayısı nedir? Yine Kasım 1991 tarihin
den bugüne kadar geçici statüde çalışan işçilerden daimi kadroya alınanların sayısı ne kadardır? 

4. Geçici işçi çalıştırılmaması kararınız tasarrufa yönelik bir hareket ise; Ankara Büyük-
şehir Belediyesinin iki bine yakın geçici işçileri kadroya almalarını nasıl değerlendiriyor sunuz? 
Bu bir çelişki değil midir? 

5. Bu olay bir koalisyon tavizi midir? 
6. Ankara Büyükşehir Belediyesince daimi kadroya alınmaları kararlaştırılan geçici işçi

ler hangi tarihlerde işe alınmışlardır? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 29.12.1993 
Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.01/637-23304-45668 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8.10.1993 tarihli, A.01.0.GNS.0. 

10.00.02-7/1940-5957/27473 sayılı yazısı, 
b) Başbakanlığın 20.10.1993 tarihli, B.02.0.KKG/106-4044/5370 sayılı yazısı, 
c) 24.11.1993 tarihli, B.13.0.ÇGM.0.11.00.01.637/20529-40984 sayılı yazımız. 
İlgi (b) yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un Sayın Başbakanımıza yö

nelttiği ve kendileri adına tarafımdan yanıtlanması uygun görülen "Kamu kurum ve kuruluş
larında istihdam edilen geçici işçiler" konusundaki yazılı soru önergesi; İçişleri Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görev alanlarına giren konularla ilgili 
olarak alınan görüş ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Bilindiği gibi, 1475 sayılı tş Yasasının 1 inci maddesine göre, herhangi bir işte ücret karşılı
ğı çalışan kişi "işçi" olarak tanımlanmıştır. 

Aynı Yasanın 8 inci maddesinde, nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işlere sü
reksiz iş, bundan fazla süren işlere de sürekli iş denileceği öngörülmüştür. 

Geçici işçiler; gerek 1475 sayılı tş Yasası, gerekse 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Top
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasalarından daimi işçiler gibi yararlanmaktadırlar. 

İş Yasası ile diğer ilgili yasalarda da, geçici işçilerin haklarını sınırlayan herhangi bir dü
zenleme bulunmamaktadır. 
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Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin yerleşmiş kararlarında ise, işyerinde birbirini izleyen 
belirli süreli hizmet akitleri, başka bir ifade ile zincirleme sözleşmelerle çalıştırılan işçilerin baş
langıçtan itibaren süresi belirli olmayan hizmet akti ile çalıştığının kabulü gerektiği; Daire'nin 
yerleşmiş uygulamalarının bu doğrultuda olduğu; ortada objektif haklı bir neden olmadıkça 
işçinin zincirleme sözleşmelerle çalıştırılmasının ve yasanın belirsiz süreli hizmet akitlerine ta
nınan koruyucu hükümlerinden kurtulmak amacı güdülmesinin, âkit serbestisinin kötüye kul
lanılması olduğu ve hukuk düzenince de korunamayacağı, bu nedenlerle, geçici işçilere de ih
bar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Bu konudaki uygulamalar, Bakanlığımca yukarıda belirtilen düzenlemelere göre yapılmakta 
ve bu statüdeki işçilerin haklarının korunmasına yönelik olarak her türlü önlem alınmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak edinilen bilgilere göre; 

— 1.7.1993 tarihi itibariyle Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve bağlı Ortaklıklannda toplam 
66 050 adet geçici işçi çalıştığı, 

— 1991 yılı içerisinde Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarında toplam 99 510 
adet, 1992 yılında 103 702 adet ve 1993 yılı içerisinde de 104 701 adet geçici işçi vizesi yapıldığı, 

— Kasım 1991 tarihinden 8.10.1993 tarihine kadar Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve Bağlı 
Ortaklıklannda toplam 7 797 adet geçici işçinin sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri için izin 
verildiği, bunlann 3 253 ünün 1991 yılına, 4 222'sinin 1992 yılına ve 322'sinin de 1993 yılına 
ait olduğu, 

— teinde bulunulan ekonomik koşullar dikkate alınarak, 1993 yılı harcamalarında tasar
ruf sağlamak, tutarlı ve dengeli bütçe politikası yürütmek amacıyla yayımlanan, Başbakanlı
ğın 27.1.1993 tarih, 1993/4 no'lu Genelgesi kapsamına belediyelerle; bunların kurduklan bir
lik, müessese ve işletmelerin dahil edilmediği, 

— Kasım 1991 tarihinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan 79 geçici işçi
nin, 1992 Eylül ayı içinde memur olarak atandığı, 

— Halen bu belediyede geçici işçi bulunmadığı, 

— Kasım 1991 ayından 18.11.1993 tarihine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 
50 Belediye Başkanlığı ile ti özel tdare Müdürlüğünde çalışan toplam 1 693 adet geçici işçinin 
daimi işçi kadroları ile memur kadrolarına atanmalarının yapılmış olduğu, 

anlaşılmıştır. 

Geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına atanmaları, tamamen iş mevzuatı ile işyerinde uy
gulanmakta olan Toplu tş Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre yapılmakta ve yapılan işlem
lerde yasalara aykırı bir durum bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesi ile önergede konu edilen hususlann yukarıda belirtilen açıklamalarım doğ
rultusunda değerlendirilmesini arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaranın, hastanelerin acil servislerine ilişkin soru
su ve Sağlık Bakam M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1941) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Hastanelerimizin Acil Servislerindeki insanımızı hayatından bezdiren çalışma şekilleri ve 
tetkiklerin tam anlamıyla yapılamaması hepimizin yakından bildiği ve zaman zaman halkımı
zın da şikâyetine konu olan ve Gazete sütunlarında da sık sık yer alan hususlardan olup, 

Sorular : 
1. Bu konuda halkımızı tatmin edici yenilikler yapılacak mıdır? 
2. Tetkiklerin anında yapılabilmesinin sağlanması için Biokimya, Röntgen ve benzeri la

boratuvarlann devamlı hale getirilerek hizmete amade olması için ilgililere ne gibi uyarılar ya
pılmaktadır? 

3. Acil servislerde bilhassa geceleri yeterli doktor bulunmadığı gözlemler arasında olup, 
bu konuda çalışmalarınız var mıdır? 

4. Her acil serviste birkaç uzman doktor olması gerekmiyor mu? Bu konuda ilgilileri 
uyarmayı ve bunun sağlanmasını temin için çalışmalarınız olacak mıdır? 

5. Acil hekimliği ihtisası veren branş hekimliğine ne zaman dönüştürecek siniz? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 28.12.1993 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/4178 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 8.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1941-5958/27474 sayılı yazıları. 
Trabzon Milletvekili Sayın Ali Kemal Başaran tarafından, hastanelerin âcil servisleri ile 

ilgili olarak verilen yazı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Kemal Başaran'ın hastanelerin acil servisleri ile ilgili yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : "Hastanelerimizin Acil Servislerindeki insanımızı hayatından bezdiren çalışma şe
killeri ve tetkiklerin tam anlamıyla yapılamaması hepimizin yakından bildiği ve zaman zaman 
halkımızın da şikâyetine konu olan ve gazete sütunlarında da sık sık yer alan hususlardan olup, 

" 1 . Bu konuda halkımızı tatmin edici yenilikler yapılacak mıdır? 
"2. Tetkiklerin anında yapılabilmesinin sağlanması için Biyokimya, Röntgen ve benzeri 

laboratuvarlann devamlı hale getirilerek hizmete amade olması için ilgililere ne gibi uyarılar 
yapılmaktadır? 

"3 . Acil servislerde bilhassa geceleri yeterli doktor bulunmadığı gözlemler arasında olup, 
bu konuda çalışmalarınız var mıdır? 
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"4. Her acil serviste birkaç Uzman Doktor olması gerekmiyor mu? Bu konuda ilgilileri 
uyarmayı ve bunun sağlanmasını temin için çalışmalarınız olacak mıdır? 

"5. Acil hekimliği ihtisası veren branş hekimliğine ne zaman dönüştürecek siniz?" 
Cevaplar : Ülkemizde ilk yardım, acil yardım ve kurtarma hizmetleri, yıllık 12 000 000 

vaka sayısını kapsamaktadır. Bu hizmetin modern tıp ve bilimin gerektirdiği düzeyde yürütüle
bilmesi için Bakanlığımız bünyesinde 1985 yılında Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü kurulmuş 
ve sistemli çalışmalar başlatılmıştır. 

Acil hizmetler konusunda Bakanlığımız tarafından rutin çalışmalar yürütülmekle birlik
te, 3 büyük ilimizde acil hizmetlere yönelik ambulans ve telekominikasyon alt yapısı oluşturul
muş durumdadır. Bu amaçla, Ankara ve İzmir illerine-birer, İstanbul ilinde ise iki adet röle, 
ASELSAN tarafından oluşturulmaktadır. Bunun dışında, İzmir ili bünyesinde Güneyde Kuşa
dası, Batıda Çeşme ve Kuzeyde Foça ilçelerini içine alan bölgede acil sağlık çağrı sistemi oluş
turulması çalışmaları yürütülmekte olup; yakın gelecekte bu hizmetlerin daha da geliştirilmiş 
hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Buna benzer bir çalışma da, Bakanlığımız ve Avrupa Topluluğu ortak çalışması olarak 
1994'ün ilk yarısında turizm yönünden büyük potansiyel taşıyan Muğla ile özellikle kış ayla
rında ulaşım ve haberleşmenin çok güçleştiği Erzurum illerinde başlatılacaktır. AT ile Bakanlı
ğımız arasında imzalanan protokolde, bu iki ilimiz için toplam 17 reanimobil (tam donanımlı) 
ambulans ve gerekli telsiz alt yapısının oluşturulması planlanmıştır. 

Bunun dışında yine Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan "Yataklı Tedavi Kurum
ları Tıbbî Cihaz Standartları" dahilinde yurt genelinde hizmet veren âcil servislerimizin tıbbî 
cihaz yönünden modernizasyonu ve belirli bir standarda kavuşturulması planlanmaktadır. 

Türkiye genelinde hizmet vermekte olan Bakanlığımız sorumluluğundaki yataklı tedavi 
kurumları bünyesinde yer alan acil servisler 24 saat/gün düzeninde çalışmaktadırlar. Bu doğ
rultuda diagnostik analizlerin yapıldığı biyokimya ve radyoloji gibi laboratuvar birimleri de 
aralıksız hizmet vermektedirler, özellikle, biyokimya tahlil laboratuvarları bazı hastanelerimizde 
manuel sistemler ile çalıştırılmakta, sadece hasta yoğunluğu çok fazla olan hastanelerimizde 
otomatik analizörler ile hizmet verilmektedir. Yukarıda sözü edilen tıbbi cihaz planlaması doğ
rultusunda bütün acil servislerin otomatik sistemler ile donatılması için malî kaynakların el
verdiği ölçüde çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak, sözkonusu yüksek teknoloji ürünleri kul
lanılsın veya kullanılmasın; esas hedef, hizmette aksamanın önlenmesidir. Dolayısı ile, tüm acil 
servislerimizde 24 saat süre ile gerekli tahlillerin yapılması sağlanmaktadır. Aynı konu radyo
loji laboratuvarları için de geçerli olup; mevcut sistemde 24 saat röntgen çektirme imkânı bu
lunmakta, ancak kullanılan sistemlerin modernizasyonu çalışmaları da sürdürülmekte ve has
tanelerimizin acil servislerinde yeterli sayıda ve branşta uzman doktor isdihdamı cihetine gidil
miş bulunmaktadır. 

İlk ve Acil Yardım Hekimliği konusunda gerekli kanunî düzenlemeler yapılmış ve bu me-
yanda, 30.4.1993 tarih ve 21567 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tababet 
Uzmanlık Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"ün 3 üncü maddesi ile, mezkûr Tü
züğün 46 ncı maddesine "İlk ve Acil Yardım Ana Uzmanlık Dalı" olarak ilave edilmiş olup; 
böylece acil servislerde, İlk ve Acil Yardım ihtisasr yapmış doktorların görevlendirilmesi ile bu 
servislerin daha fonksiyonel hale getirilmesi hedeflenmiştir. 
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7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli dok
torların tayin yerinin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı 
cevabı (7/1957) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Bilecik ilinde, il sağlık eski müdür Vahap Şahin ile ilgili meydana gelen olaylarda, eski 
müdür ödüllendirilir gibi, Ankara'nın göbeğine sürgün edilirken, bu olayda mağdur durumda 
olan ve her yönden sıkıntıya düşen Dr. Nermin Gürbüz'ün öncelikle tayini Yozgat'ın bir köyü
ne çıkmıştır. Daha sonra bu tayin Bursa'nın tnegöl İlçesine çevrilmiş fakat son olarak bu ta
yinde durdurulmuştur. 

— Bu kısa açıklamadan da anlaşılacağı üzere tam bir bilmeceye dönen bu olaylar dizisi
nin sonucu ne olacaktır? 

— Suçlu Ödüllendirilirken mağdur durumdaki insana bu şekilde mi davranılacaktır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 31.12.1993 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/4203 

Konu : \azdi Soru önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1957-5996/27625 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bilecik ti Sağlık Müdürlüğünde gö

revli hekimlerin nakilleri ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik ti Sağlık Müdürlüğünde görevli bazı 
hekimlerle alakalı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Bilecik İlinde, il sağlık eski müdür Vahap Şahin ile ilgili meydana gelen olaylarda, 
^ eski müdür ödüllendirilir gibi, Ankara'nın göbeğine sürgün edilirken, bu olayda mağdur du
rumda olan ve her yönden sıkıntıya düşen Dr. Nermin Gürbüz'ün öncelikli tayini Yozgat'ın 
bir köyüne çıkmıştır. Daha sonra bu tayin Bursa'nın tnegöl ilçesine çevrilmiş fakat son olarak 
bu tayinde durdurulmuştur. 

•—Bu kısa açıklamadan da anlaşılacağı üzere tam bir bilmeceye dönen bu olaylar dizisi
nin sonucu ne olacaktır? 

— Suçlu ödüllendirilirken mağdur durumdaki insana bu şekilde mi davranılacaktır? 
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Cevap : Türk hukuk sisteminde "sürgün" gibi bir ceza ve cezalandırma metodu bulun
mamaktadır. Ayrıca, Devlet memurlarının cezalandırma maksadı ile nakilleri cihetine de gi
dilmemektedir, Hizmet gerekleri ve kamu yararı maksadı ile ve kanunların çizdiği sınırlar içe
risinde Devlet memurlarının nakillerinin yapılması ise, hukuka tamamen uygundur. 

Gerçekten 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 76 ncı maddesinin birinci fık
rasında, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış aylık dereceleriyle memur
ları bulundukları kadro derecesine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, 
kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler'' hükmü mevcuttur. 

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (a) fıkrasında ise, 
"hakkında adlî, idarî ve inzibatî bir soruşturma yapılmış ve soruşturma sonucunda o yerde 
kalmasında sakınca görülmüş olması halinde," memurların naklen tayin edilebileceği düzen
lenmiştir. 

Dr. Nermin Gürbüz, hakkında Bakanlığımız Müfettişlerince tanzim edilen 21.5.1993 tarih 
ve 10-12 sayılı Müfettiş Raporunda ve Bilecik Valiliğince görevlendirilen muhakkik tarafından 
hazırlanan 2.6.1993 sayılı fezlekede, adıgeçenin "görev yerinin değiştirilmesi ve il dışında bir 
göreve tayin edilmesinin uygun olacağı" yolunda yer alan teklife istinaden ve yukarıda belirti
len hukukî düzenlemelere uygun olarak, Yozgat Sorgun ilçesi Eymir Sağlık Ocağına tayin edil
miştir. 

Konu, idarî yargıya intikal ettiğinden, Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü fıkrası mu
vacehesinde, bu hususda daha fazla değerlendirmede bulunulması uygun görülmemiştir. 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Verem Savaş Dispanserinde görev ya
pan bir doktor hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/1958) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ili Verem Savaş Dispanserinde görev yapmakta olan Doktor Necmi Karakulak (23617) 
hakkında, dosyasında bölücülük suçundan 45 hapis yattığına dair bazı ibareler bulunduğuna 
ilişkin iddialar mevcuttur. Bu iddialar doğru mudur? 

Eğer iddialar doğru ise ilgili dispanserin sorumlulğu verilmiş olan adı geçen doktordan, 
verilmiş olan sorumluluk ne zaman alınacaktır? 

Bu kişi ne zaman ilimizden tayin edilecektir? 
Bu ve bunun gibi kişiler ne zamana kadar taltif edilmeye devam edilecektir? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 31.12.1993 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/4207 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı. 
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 11.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1958-5997/27626 sayılı yazıları. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bilecik Verem Savaş Dispanserinde 
görevli bir hekim ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik Verem Savaş Dispanserinde görev yapan 
bir hekim ile alakalı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Bilecik ili Verem Savaş Dispanserinde görev yapmakta olan Doktor Necmi Kara
kulak (23617) hakkında, dosyasında bölücük suçundan 45 hapis yattığına dair bazı ibareler 
bulunduğuna ilişkin iddialar mevcuttur. Bu iddialar doğru mudur? 

"Eğer iddialar doğru ise ilgili dispanserin sorumluluğu verilmiş olan adı geçen doktor
dan, verilmiş olan sorumluluk ne zaman alınacaktır? 

"Bu kişi ne zaman ilimizden tayin edilecektir? 
"Bu ve bunun gibi kişiler ne zamana kadar taltif edilmeye devam edilecektir?" 

Cevap : Bilecik Verem Savaş Dispanserinde görev yapan Necmi Karakulak'ın herhangi 
bir suçtan yargılanarak mahkûm olduğuna dair bir belge bakanlığımıza intikal etmediği ve kendisi 
ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaların sabit olmadığı anlaşılmakta olup, adıgeçen hakkında 
yürütülmüş ve Bakanlığımıza intikal etmiş herhangi bir adlî, idarî veya inzibatî soruşturma 
da mevcut değildir. 

9. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Azerbaycan'ın, Bağımsız Devletler Toplulu
ğuna katılması konusunda Türkiye'nin tutumuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in yazılı cevabı (7/1965) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 23.9.1993 

Saygılarımla... 
Engin Güner 

İstanbul 

Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) katılmaması yönünde Türkiye'nin 
bir telkini oluş mudur? Olmuş ise Aliyev'in cevabı ne olmuştur? 

Bakü'ye son ziyaretinizden sonra, Azerbaycan'ın BDT'ye müracaatı konusunda acele et
meyeceği yolunda size ithafen bazı haberler basın organlarında yer almışken, hemen ertesi gün 
Azerbaycan Parlamentosunun BDT'ye katılma kararı almasını nasıl yorumlayabilirsiniz? 

Azerbaycan'ın BDT'ye girmesinin Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini ve Azerbaycan'ı olum
suz olarak etkileyeceği nasıl gözardı edilebilmiş ve gereken tedbirler zamanında alınmamıştır? 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 28.12.1993 
Sayı : SPLD/477-928 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16 Aralık 1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1965-6004/27636 sayılı yazıları. 
istanbul Milletvekili Sayın Engin GUner'in 11 Ekim 1993 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabı 25 Ekim 1993 tarihli yazımız ekinde sunulmuştu. 
Sözü edilen soru önergesinin cevabının bir örneği yeniden ekte takdim kılınmaktadır. 
Saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in Yazılı Soru önergesine Yanıt 

Türkiye Azerbaycan arasında en üst düzeyi de kapsayan düzenli bir danışma geleneği oluş
muştur. Çeşitli alanları kapsayan bu danışma sürecinin kurumsal bir nitelik kazandığını da 
söylemek mümkündür. 

Bütün konularla ilgili gelişmeler ve bunların etkileri, iki devlet arasındaki danışma süreci 
içinde açık kalplilikle ele alınmakta yapılan değerlendirmelerimiz kendileriyle paylaşılmaktadır. 

Bu çerçeve içinde, Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğuna katılmaması yönünde 
Türkiye tarafından bir telkin yapılmamıştır. 

Bilindiği üzere, Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık % 20'si işgal altında bulunmakta
dır. Azerbaycan yönetimi ve silahlı kuvvetleri, kendine özgü nedenlerle bu işgal durumuna son 
verememektedirler. Bu bakımdan Azerbaycan yönetimi sözkonusu askerî saldırı eylemlerini den
geleyebilmek amacıyla kısa ve orta vadeli bazı siyasal önlemler almak gereksinimini duymuş 
olabilir. Azerbaycan Parlamentosunun BDT'ye katılma kararını da bu çerçevede yorumlamak 
mümkündür. 

Azerbaycan'la Türkiye'nin ilişkileri, ortak etnik kök, tarih, gelenek ve kültürden kaynak
lanan halklarımıza mal olmuş yakın bir kardeşlik ve dostluk bağının ürünüdür. 

Azerbaycanlı önderlerin de çeşitli vesilelerle belirttiği üzere iki ülke arasındaki ilişkilerde 
şu anda varılan merhalenin gözardı edilemeyecek ve geri dönülemeyecek bir aşamaya ulaştığı
nı bu vesileyle bir kere daha vurgulamak isterim. Bu bakımdan, mevcut siyasal koşullar içinde 
Azerbaycan'ın BDT örgütüne üye olması çok boyutlu bir nitelik kazanmış bulunan ikili ilişki
lerimizi ve herşeyden öteye yakın kardeşlik bağlarımızı zaytflatamaz. Orta Asya Cumhuriyetle
rinin anılan kuruluşa üyeliklerinin bunlarla ikili ilişkilerimizi etkilemediğinin bu kapsamda anım
sanmasında yarar olduğu düşünülmektedir. 

Günümüzde iki ülke ilişkileri karşılıklı saygı ve güven içinde ve yakın işbirliği anlayışı çer
çevesinde sağlam temeller üzerinde gelişmektedir. 
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10. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gençah Köyünün sağlık ocağı ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2005) 

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 Sağlık Bakanı Sayın Rıfat Ser-
daroğlu 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, çeşitti 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 tşler" 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 bitirilmesine 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 
Ayaş Gençali Köyüne sağlık ocağı açılması, ebe-hemşire verilmesi. 

Sağlık Bakanlığı 31.12.1993 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B. 10.0.HKM.0.00.00-923 9/4205 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2005-6062/27826 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından, Ayaş Gençali Köyü Sağlık 
Ocağı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Ayaş Gençali Köyü Sağlık Ocağı ile alakalı 
soru önergesinin cevabıdır : 

"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/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

"a) Ne gibi gelişme 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/Konü/Proje/Yatınm 
"Ayaş Gençali Köyüne Sağlık Ocağı açılması ebe hemşire verilmesi" 
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında S.1.1961 tarihli ye 224 sayılı Ka

nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükmü bulunmakta; 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkındaki 154 sayı
lı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde ise, 5 ila 10 bin (ortalama 7 bin) 
nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmektedir. 

Bu kriterlere uymayan Gençali Köyüne bu aşamada Sağlık Ocağı açılması mümkün gö
rülmemektedir. 

Bu Köyümüze bir Sağlık Evi planlanmış ve inşaası 21.9.1993 tarihinde bitirilerek gerekli 
tıbbî ve sair malzemeleri temin edilmiş olup, bu Sağlık Evimizde Ebe Ayten Yılmaz'm ataması 
yapılmıştır. 

//. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Thvşanlı Devlet Hastanesinin personel ve ci
haz ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2049) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği merkez heyeti arasında 17.2.1993 

tarihinde imzalanıp Şubat 1993 tarihli 21519 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan talimatın 4,4 
üncü maddesi C bendindce "kullanılacak antibiyotiklerden ayakta kullanılma, durumunda resmî 
sağlık kurum ve kuruluşlarından yaptırılacak kültür ve antibiogram test neticesinin reçeteye 
eklenmesi mecburiyeti getirilmiştir. Bu nedenle yoğun bir iş havzası durumundaki Tavşanlı-
Tunçbilek-Domaniç ve hatta Emet'de bulunan 400 000 insan potansiyeline cevap veren Tavşan
lı Devlet Hastanemize kültür ve antibiogram testi yaptıracak eleman ve cihaz temini ne zaman 
karşılanacaktır? • 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 31.12.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/4204 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başaknlığına 
tlgi : 14.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2049-6106/27894 sayılı yazıları. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından Tavşanlı Devlet Hastanesi ile ilgili olarak 

verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Tavşanlı Devlet Hastanesi ile ilgili 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : "Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği Merkez heyeti arasında 
17.2.1993 tarihinde imzalanıp Şubat 1993 tarihli 21519 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan tali
matın 4.4. Maddesi C Bendince "kullanılacak antibiyotiklerden ayakta kullanılma, durumun
da resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından yaptırılacak kültür ve antibigoram test neticesinin 
reçeteye eklenmesi mecburiyeti getirilmiştir. Bu nedenle yoğun bir iş havzası durumundaki 
Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç ve hatta Emet'de bulunan 400 000 insan potansiyeline cevap ve
ren Tavşanlı Devlet Hastanemize kültür ve antibiogram testi yaptıracak eleman cihaz temini 
ne zaman karşılanacaktır.?" 

Cevap : Tavşanlı Devlet Hastanesinin kültür ve antibiogram testlerini yapmak için gerekli 
cihaz ve sair malzeme eksiği bulunmamaktadır. Bu husus, en son olarak Ağustos 1993 ayı iti
barı ile bu Hastanemize sorularak teyid olunmuştur. 

Diğer taraftan, bu testleri yapmakla görevli laboratuvar teknisyeni bakımından da bu has
tanemizin laboratuvar teknisyeni standart kadrosu (1) olup, elan bu hastanemizde laboratuvar 
teknisyeni görev yapmaktadır. 

12. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Elören Köy yoluna ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2053) 

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 Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu 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 
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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 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 
Çamlıdere-EIören köy yolunun yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı ; B.02.0.012/601-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.12.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2053-6112/27924 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakam 

Ankara - Çamlıdere - Elören Köy yolunun yapılması hakkında soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu yolun onarımı ve stabilize kaplaması yapılarak ulaşıma elverişli hale getirilmiştir. 

13. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Çukurören Köyü sağlık evi
nin ebe-hemşire ve doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Af. Kâzım Dinç'in yazılı 
cevabı (7/2065) 

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 Sağlık Bakanı Sayın Rıfat Ser-
daroğlu 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 kûnuda/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 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/Yatırım 
Çamlıdere-Çukürören Köyü sağlık evine bir ebe-hemşire ve bir doktor verilmesi. 

TC. 
Sağlık Bakanlığı 31.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/4206 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 14.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2065-6124/2793 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından, Çamlıdere Çukurören Kö

yü sağlık evi ile ilgili olarak verilen yazılı soru Önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Çamlıdere Çukurören Köyü Sağlık Evi ile alakalı 
yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp 
ilgili bakanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypa
zarı, Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sin
can ve Yenimahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sure
ti gönderilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan 
işlerden aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda 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 kurumlarr 

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/Yatınm 
Çamlıdere-Çukürören Köyü sağlık evine bir ebe hemşire ve bir doktor verilmesi. 
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Cevap : 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 190 
sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi 
hükmü mucibince, Bakanlığımıza ait İcadrolar Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen Sağlık 
Bakanlığı kadro cetvellerinde gösterilmiştir. Diğer taraftan, Bakanlığımıza ait kadro standart
larına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinden olan sağlık evlerine sadece ebe kadrosu 
verilmiş ve bu düzenlemeye uygun olarak, adı geçen sağlık evinde bir adet ebe görev yapmakta 
olup, mevcut kadro standartlarında sağlık evi bazında doktor ve hemşire kadrosu olmadığı için, 
ülkemizin mevcut sağlık personeli durumu da göz önüne alınarak, adı geçen sağlık evine tabip 
ve hemşire tayin edilmesi mümkün olmamaktadır. 

14. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamhdere-tlçesindeki bazı ortaokulla
rın branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ce
vabı (7/2082) 

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 - Pelitçik, Çukurören, Elmalı, Osmansin Köyleri ile Peçenek Bucağında bulu
nan ortaokullara braş öğretmenleri atanması. 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 30.12.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : O22.Araş.PIn.Dai.Bşk.-93/3004 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14.10.1993 tarih ve Kan.Kar.Md.7/2082-

0142/27953 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Çamlıdere ilçesindeki Bazı Orta

okulların Branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Çamlıdere ilçesindeki köy ortaokullarının öğretmen ihtiyacı kullanım izni alınan kadro

lara yapılacak atamalarla karşılanacaktır. 
Osmansin Köyü Ortaokulu, öğrenci kaydı olmadığından kapanmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

15. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı'na Gençlik Merkezi Binası 
yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Same Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/2098) 

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 Başbakan Sayın Tansu Çiller 
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 ilçeleri 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? 
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e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Projesi Sosyal \ardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan verilmiş olan Beypazarı Genç

lik Merkezi Binasının yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 30.12.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00598 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14.10.1993 tarihli ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02- 7/2098-6158/27969 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Sayın Başbakana tevcih ettiği ve ta

rafımdan cevaplandırılması tensip edilen Beypazarı Gençlik Merkezi Binasının yapılması hak
kındaki 7/2098 esas Nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 1 inci ve 2 nci madde
lerinde; 

Amaç; "Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde 
her ne surette olursa olsun Türkiye'de kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, 
sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini 
sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir." 

Kapsam : "Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal gü
venlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile 
geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma fay
dalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu kanun kapsamı içindedir" şek
linde belirtilmektedir. 

Bu nedenle, Beypazarı (Ankara) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, bilardo, sant-
raç, hentbol, basketbol, güreş, vücut geliştirme vb. faaliyetleri içeren "Gençlik Merkezi înşa 
Projesi"3294 sayılı Kanunun amacı ve kapsamı dışında olduğundan, Fon Kurulunun 22.12.1992 
tarih ve 1992/45 sayılı kararı ile uygun görülmemiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

16. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Yeni Boyalı Köyü camiinin çevre duvar
larının yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2318) 

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 Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu 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 tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/dUşüncede/yatınmda 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 Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Yeni Boyalı Köyü Camiinin çevre duvarlarının yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/598-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2318-6386/28242 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Boyalı Köyü cami çevre duvarının yapılmasına dair soru önergesi ince
lenmiştir. 

Söz konusu köyün cami duvarı yapımı DPT tarafından yeterli ödenek ayrılmadığından 
yapılamamaktadır. 

17. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, GUdül Yeni Boyalı Köyünün kanalizas
yon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2319) 

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 Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu 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/yatınmda 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 Iş/Konu/ProjeAaurım 
Güdül Yeni Boyalı Köyü programda olan kanalizasyonunun yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/599-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2319-6387/28243 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişkite sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Boyalı köyünün kanalizasyon sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün kanalizasyon inşaatı özel İdare Programında 1993 yılında yapımına 

başlanmış olup, 1994 yılında devam ettirilecektir. 

18. -~ Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Yeni Boyalı Köyü yolunun asfaltlanma
sına ilişkin sorusu ve Devlat Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/2320) 

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 Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu 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 tş/Konu/Proje/Yatırım 
Yeni Boyalı Köyü yolunun Ankara-Güdül yoluna kadar olan bölümünün asfaltlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı „ 31.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/597-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2320-6388/28244 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Yeniboyalı köy yolunun asfaltlanmasına dair soru önergesi incelen
miştir. 

Söz konusu köy yolu 1994 yılı köy yolları I. kat asfalt kaplama özel İdare Programına 
teklif edilmiş olup, aciliyet ve öncelik durumuna göre değerlendirilecektir. 

19. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül Kamanlar Köyünün yollarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2323) 

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 Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu 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 tş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül Kamanlar Köyünde bahçelere giden yolun vasıtaların gidip geleceği şekilde yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/600-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2323-6391/28247 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Kamanlar Köyünün bahçelere giden yolunun yapımına dair soru öner
gesi incelenmiştir. 

Söz konusu yol köy yolu ağımızda yer almadığından yapımı mümkün olmamıştır. Ancak 
bedeli hizmeti talep edence karşılanması halinde protokolle yapılabilecektir. 

20. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Çukurören Köyünün kanalizas
yon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdttlbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/2328) 

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 dönemindcbaşlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu 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 işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda 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/\aünm 
Güdül Çukurören Köyüne kanalizasyon yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı : R02.0.012/603-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14.12.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2328-6396/28252 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül Çukurören Köyünün kanalizasyon sorununa dair soru önergesi incelen
miştir. 

Söz konusu köyün kanalizasyon inşaatı projesi hazırlanmak üzere 1994 yılı Köy İçi tnşaat 
Etüt-Proje Programına alınacaktır. 

21. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Tahtacı-örencik Köyünün içme 
suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2329) 

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 Devlet Bakanı Mustafa Çiloğ-
lu 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/yattrımda 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/Yatınm 
Güdül Tahtacı örencik Köyüne içme suyu temini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/596-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2329-6397/28253 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Tahtacı Örencik Köyünün içme suyu ihtiyacına dair soru önergesi ince
lenmiştir. 

Söz konusu köye 1992 yılında şebekeli sistemle içme suyu tesisi yapılmış olup, köyün ihti
yacını karşılamaktadır. 

22. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Yapracık Köyü kanalizasyo
nun tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2357) 

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 Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu 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 ilçeleri 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/Konü/Proje/Yatırım 
Etimesgut Yapracık Köyünde inşasına başlanan kanalizasyonun tamamlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/604-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 14.12.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-71/2357-

6425/28281 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara Etimesgut Yapracık Köyü kanalizasyonunun tamamlanmasına dair soru önergesi 
incelenmiştir. 

Söz konusu köyün Yenimahalle ilçesine bağlı olduğu anlaşılmış olup, kanalizasyon inşaa
tı 1991-1992'de özel idare programında tamamlanmıştır. 

23. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Yapracık Köyü içme suyu bo
rularının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2358) 

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 Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerlef 

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 tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda 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 Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Etimesgut Yapracık Köyü içme suyu borularının değiştirilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/602-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2358-6426/28282 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Etimesgut - Yapracık Köyü içme suyu borularının değiştirilmesine dair soru öner
gesi incelenmiştir. 

Söz konusu köye 1990 yılında şebekeli sistemle içme suyu tesisi yapılmış olup, köyün ihti
yacını karşılamaktadır. 

24. —Ankara Milletvekili Af. Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Akçakese Köyünün orman mu
hafaza memuru ihtiyacına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı 
(7/2365) 

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 Orman Bakanı Sayın Hasan 
Ekinci 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 ilçeleri 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 
Güdül, Akçakese Köyüne Orman Muhafaza Memuru verilmesi. 

T.C. 
Orman Bakanlığı 31.12.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı : KM.l.O.1/676-4215 

Konu : Sayın M. Vehbi Dinçerler'in 
Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 Aralık 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2365-6442/28364 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Güdül İlçesi Akçakese Köyü orma

nının korumaya alınması ile ilgili yazılı soru önergesi incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler 
ektedir. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 

Akçakese Köyü Ormanına İlişkin Akçakese Yazılı Soru önergesi Hakkında 
Orman Bakanlığının Görüşleri 

Akçakese Köyü mıntıkasındaki ormanlar Güdül Orman işletme Şefliğine bağlı Sorgun Köy 
merkezinde bulunan Toplu Koruma ekibi tarafından korunmaktadır. 

Sorgun Toplu Koruma Merkezinde 6 adet orman muhafaza memurunun görev yapması 
gerekirken halen 5 adet orman muhafaza memuru görev yapmaktadır. İlk imkânda muhafaza 
memuru sayısı 6'ya çıkarılarak Toplu Koruma Merkezinin ve Akçakese Köyünün muhafaza me
muru ihtiyacı giderilecektir. 
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25. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Sorgun Köyü ormanına ilişkin 
sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/2366) 

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 Orman Bakanı Sayın Hasan 
Ekinci 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/yatınmda 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/Yatınm 
Güdül, Sorgun Köyü ormanının korumaya alınması, tesis yapılacak turizme açılması. 

T.C. 
Orman Bakanlığı 31.12.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı : KM.l.ö.1/675-4215 

Konu : Sayın M. Vehbi Dinçerler'in 
Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 14 Aralık 1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.027/2366-6443/28365 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Güdül tlçesi Sorgun Köyü ormanı

nın korumaya alınması ile ilgili yazılı soru önergesi incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ektedir. 
Arz ederim. 

Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 
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Güdül Sorgun Köyü Ormanına İlişkin Sorgun Yazılı Soru önergesi Hakkında 
Orman Bakanlığının Görüşleri 

Güdül ilçesi Sorgun Köyü Sorgun Yaylası ve civarındaki ormanlar Ankara Orman Bölge 
Müdürlüğü Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünün korunması altındadır. 

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Sorgun Göleti (32.0 ha.) kenarında ve devamında
ki 168.0 hektarlık bir ormanı koruma altına almış ve 30.0 hektarlık kısmını da tel örgü ile çevi
rerek halkın piknik ve mesire ihtiyacını karşılamak üzere hizmete açmıştır. Burada gölet kena
rında işletmece yaptırılmış ve halk tarafından kullanılan iki katlı bir bina, tuvalet, iki yerde 
çeşme ve ayrıca piknik masaları mevcuttur. 

Sorgun yaylası ve civarındaki orman sahası Turizm Bakanlığınca Turizm alanı olarak ilan 
edildiği takdirde buraya çeşitli turistik tesisler yapılması mümkün olabilecektir. Yaylaya 2 Km. 
mesafedeki köyden elektrik getirildiği ve yolu asfaltlandığı takdirde bu çeşit talepler için po
tansiyel mevcuttur. 

26. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli Tortum İlçesine bağlı bazı 
belde yollarının asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı ce
vabı (7/2583) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. „ 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Soru : 
Erzurum İli, Tortum İlçesine bağlı Pehlivanlı, Bağbaşı ve Serdarlı Beldelerinin Erzurum-

Artvin karayolundan ayrılan yolları, bu üç belediyenin ve başkaca iki köyün ulaşımını sağla
yan önemli bir yol olmasına rağmen hâlâ asfaltlanmamıştır. Bu 30 Km. civarındaki yolun ge
nişletilmesi ve asfaltlanması yolunda bir çalışma var mıdır? Yoksa daha ne kadar zaman bin
lerce insanımız toprak yolun tozunu çekmeye devam edecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/605-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2583-6678/28639 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Erzurum-Tortum İlçesine bağlı Pehlivanlı, Bağbaşı ve Serdarlı beldelerinin, Erzurum-Artvin 
karayolundan ayrılan yollarının genişletilmesi ve asfaltlanmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yol grup köy yolu olup, asfalt kaplamaya hazır değildir. Yolda yapılacak alt
yapı ve onarım çalışmalarından sonra yolun bazı bölümlerinde çıkan arazi ve ihtilaflarının çö
zülmesi halinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 
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27. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ilinde bulunan bazı köy yolları
nın asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2588) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 

Soru : 
Erzurum tli, köy yolları asfaltlanmasında maalesef en geride olan illerimiz arasındadır. 

Birçok ilçemizde asfaltlanmış köy yolu bulunmamaktadır. Köy yolları bir tarafa, belediye ku
rularak kasaba haline gelmiş yerleşim birimlerimizin dahi yolları asfaltlanmamıştır. Bunlar
dan birisi de Tortum ilçesinin Şenyurt (Uncular) kasabasıdır. Erzurum-Artvin karayolundan 
ayrılarak Şenyurt'a giden ve Cihanlı Köyüne kadar devam eden stabilize yol ne zaman asfaltla
nacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/607-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 6.12.1993 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2588-6683/28644 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Erzurum - Tortum - Şenyurt (Uncular) köy yolunun asfaltlanmasına dair soru önergesi 
incelenmiştir. 

Söz konusu yol grup köy yolu olup, asfalt kaplamaya müsait olmadığından altyapı çalış
maları yapıldıktan ve yolun bazı bölümlerinde çıkan arazi ihtilafının çözümlenmesinden sonra 
ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

28. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, heyelana uğrayan Erzurum -Ilıca - Aşağı-
canören Köyünün nakline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2589) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 

Sorular : 
1. Erzurum tli, Ilıca ilçesi Aşağıcanören Köyü heyelan afetine maruz kalmış olup köyde

ki evlerin birçoğu oturulacak halde olmadığından boşaltılmıştır, köyün tamamı da heyelan 
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tehlikesi ile karşı karşıyadır. Gelmiş olan sonbahar mevsimi ile birlikte tehlikenin yağışlarla birlikte 
artacağı malumlarınızdır, halen Kızılay tarafından verilmiş bulunan 18 adet çadırdan başka 
alınmış bulunan bir tedbir olmadığı tarafımdan mahallinde yapılan gezide tespit olunmuştur. 
Bu durumda: Köyün nakli için başlatılan çalışmalar ne merkezdedir? Bu sonbahar ve kış mevsimi 
için ne gibi tedbirler alınmaktadır, özellikle çadırda yaşayan ailelerin kışla beraber hali ne ola
caktır? 

2. Erzurum İli, Ilıca İlçesi Kızılkale Köyü önündeki akarsu üzerinden köyle ulaşımı sağ
layacak olan ve köy muhtarının 17 yıldan beri sürdürdüğü gayret ve teşebbüslere rağmen yapıl
mayan köprü ne zaman inşa edilecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/606-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2589-6684/28645 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Heyelana uğrayan Erzurum-Ilıca-Aşağıcanören Köyünün nakli ve Erzurum Ilıca-Kızılkale 
Köyü önündeki akarsu üzerine köprü yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Erzurum - Ilıca - Aşağıcanören Köyünün talebi Afet Kanunu kapsamına girmekte olup, 
ilgisi nedeniyle 20.2.1993 gün ve B021KHZO110002/1025/4.85.5 sayılı yazı ile Afet işleri Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirilerek, sonucundan T. E M, M. Başkanlığına bilgi verilmesi istenmiştir. 

Ilıca - Kızılkale Köyü Köprüsü ise 1994 yılı programına teklif edilmiş olup, ilin genel yapı
sı içerisindeki öncelik ve ödenek durumuna göre değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

29. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Lisesi Müdürünün sıfır not 
alan bir şahsa diploma verdiği iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz '-
m yazılı cevabı (7/2607) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Bazı basın organlarında "Süper Torpil" başlığı ile Küçükçekmece Lisesi Müdürü Cezmi 
Azapağası'nın sıfır not alan bir müteahhide bir girişte diploma verdiği haberi yer almaktadır. 

Sorular : 
1. Bu olay doğru mudur? 
2. Doğru ise bu kişi hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 
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3. Ankara'da hatırlı dostları olduğunu söyleyerek müfettişleri tehdit eden bu müdürün 
hatırlı dost dedikleri kimlerdir? 

4. Bu tutum ve davranışlarıyla Devletin memuru, yasalara aykırı bir davranışa ve kötü 
örnek teşkiline sebep olmamış mıdır? 

5. Çeşitli zamanlarda olumsuz sicil alan ve derece terfi cezalarıyla cezalandırılan bu ki
şinin bu göreve getirilmesi kanun ve yönetmeliklere uygun mudur? 

6. Müfettişlerce soruşturması yapıldığı belirtilen bu kişinin görevden alınmaması hatırlı 
dostlarınca mı sağlanmıştır? 

7. Diploma verilişinde dostluk, arkadaşlık mı ağır basmıştır? Parasal bir mesele var mı
dır? Her iki halde de görevi kötüye kullandığı tespit olunan bu memurun görevden alınması 
düşünülmekte midir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 30.12.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Arş.Pln. Dai.Bşk.-93/3003 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 2.12.1993 tarih ve KAN.KAR.MD. 

7/2607-6700/28703 sayılı yazısı. 
tstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un "Küçükçekmece Lisesi Müdürünün sıfır not 

alan bir şahsa diploma verdiği iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
tstanbul Küçükçekmece Lisesi Müdürü Cezmi Azapağası'nın, dışarıdan lise bitirme sına

vına giren bir müteahhidi kayırarak mezun ettiği konusunda inceleme ve soruşturma yapmak 
üzere Bakanlık müfettişleri görevlendirilmiştir. 

Soruşturma sonucuna göre işlem yapılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

30. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Devlet Bakanlığı döneminde bazı basın 
organlarına usulsüz kredi verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ab-
dülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/2610) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

DYP Genel Başkanı seçildiğiniz kongre öncesi Devlet Bakanı olarak bazı büyük basın ku
ruluşlarına haksız kredi verdiğiniz konusunda ciddî bir takım iddialar mevcuttur. 

Soru : 1. 1992 - 1993 yıllarında Sabah, Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Tercüman vb. gibi 
bazı basın organlarına hangi tarih ve miktarlarda kredi verilmiştir? 
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Soru 2. Verilen bu krediler için öngörülen projeler nelerdir? 
Soru 3. T.C. Vatandaşı olarak doğan her çocuk milyonlarca borç yüklenirken, memura 

vaadlerin aksine % 12'ler layık görülürken, medyaya trilyonların haklı gerekçesi nedir? 
Soru 4. Son DYP Kongresi öncesi verildiği iddia edilen krediler için basın kuruluşlarıyla 

çeşitli senaryolar için pazarlıklar yapılmış mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 30.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/572-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: TBMM Başkanlığının 2.12.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2610-6703/28706 

sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 

Başbakanın tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru Önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 

' Devlet Bakanı 

1.1.1992 - 30.11.1993 tarihleri arasında Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce toplam 
55 adet Yatırım Teşvik Belgesi basın yatırımları için düzenlenmiştir. Bu belgeler ile, toplam 3 
trilyon 387 milyar 299 milyon TL'lık yatırım, 215 milyon 621 bin $'lık döviz tahsisi ve bu yatı
rımların gerçekleştirilmesi halinde de 3259 kişilik istihdam yaratılması öngörülmüştür. 

Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmiş bulunan toplam 55 adet Yatırım Teşvik Belgesi kap
samı yatırımlara ise yatırımın yapılacağı yöreye göre değişiklik gösteren ve % 30 - °/o 100 ara
sında değişen oranlarda Yatırım İndirim, °/o 100 Gümrük Muafiyeti ve yine yatırımın yöresine 
ve yatırımın mahiyetine göre % 30 - % 40 arasında değişen oranlarda Fon Kaynaklı Kredi ön
görülmüştür. (Bakınız Ek - I) 

Yukarıda anılan belgelerden üç adedi için ise Fon Kaynaklı Kredi talep edilmiş ve 30.11.1993 
tarihi itibari ile toplam 22 milyar 876 milyon TL. tutarında ödeme yapılmıştır. (Bakınız 
Ek-I I ) 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 
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31. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, geçici statüde çalışan bir grup işçi
nin kanunsuz olarak işten çıkarıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Moğultay'm yazılı cevabı (7/2616) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1. Gazi Üniversitesi Sağlık ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak, geçici statüde orta
lama 2-10 yıllık 82 işçinin, Koop-tş Sendikasına üye oldukları için kanunsuz olarak işten çıka
rılmalarını nasıl karşılıyorsunuz? 

2. 5 İcadın sekseniki işçinin 29.6.1993 tarihinden beri haklarını almak için işyerlerinin 
önünde imdat beklemelerinden haberdar mısınız? 

3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü Müfettişlerinin 10 
Eylül 1993 tarih ve 21756 sayılı inceleme raporlarının sonuçlarında kanunsuz işlem yapıldığı 
belirtildiği halde işyerinin hukuk dışı bu uygulaması karşısında ne gibi bir işlem yapmayı dü
şünüyorsunuz? 

4. 82 işçi sendikaya üye olduğundan dolayı kapının önünde aç susuz bekletilirken yeni 
işçi alınması doğru mu? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29.12.1993 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.01/637/23302/45670 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 6.12.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2616-6716/28722 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in tarafımdan yazılı olarak yanıtlanmasını 

istediği "Gazi Üniversitesi Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığı işyerindeki geçici statüde çalışan 
bir grup işçinin kanunsuz olarak işten çıkarılması" ile ilgili yazılı soru önergesi değerlendirilmiştir. 

Koop-tş Sendikasının T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığı işyerinde 
çalışan üyeleri adına Kamu-tş "Kamu İşverenleri Sendikası" ile 29.6.1993 tarihinde bağıtladı
ğı 1.9.1992 - 31.12.1994 yürürlük süreli Toplu tş Sözleşmesinin işverenlikçe uygulanmaması ve 
26.7.1993 tarihinden itibaren de üyelerinin işe alınmadıkları yolundaki başvurusu üzerine, Ba
kanlığım iş müfettişlerince yerinde yapılan inceleme sonunda; 

— İşyeri işçilerinin zincirleme hizmet akti ile çalıştıkları, dolayısıyla hizmet akitlerinin 
"belirsiz süreli hizmet akdi"ne dönüştüğü, bu nedenle işçilerin îş Kanunundan doğan hakla
rıyla ilgili düzenlemelerin buna göre yapılması, 

— İşçilere işyerinde çalıştıkları süreyle orantılı olarak 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü 
maddesine göre ve 1.9.1992 - 31.12.1994 tarihleri arasında geçerli toplu iş sözleşmesi hükümleri 
gereğince ihbar ve aynı yasanın 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatlarının ödenmesi, 
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— İşçilerin hizmet akitlerinin sendikal nedenlerle sona erdirildiği kanısına varıldığından, « 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi gereğince "kötü niyet tazminatına" hük-

'medilebilmesi için işçilerin ayrı ayrı yargıya başvurması, 
Hizmet akitleri belirsiz süreli hizmet aktine dönüştüğünden, yıllık ücretli izne hak kaza

nan işçilere yıllık ücretli izin ücretlerinin en son ücretleri üzerinden ödenmesi, 
— 1.9.1992 - 31.12.1994 tarihleri arasında geçerli toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince 

işçilere toplu iş sözleşmesi ücret farkları ile diğer sosyal haklarının ödenmesi, 
gerektiği hususları tespit edilmiştir. 
İnceleme sonucuna göre, işçi haklarının Ödenmesi için işverene gerekli duyuru yapılmış, 

sendikaya da üyesi işçilere bildirimde bulunarak bu haklarının Ödenmesinin sağlanması, öden
memesi halinde İş Mahkemesine başvurabilecekleri bildirilmiştir. 

Ayrıca, işverenin hizmet akti sona erdirilen işçileri bir ay öncesinden İş ve İşçi Bulma Ku
rumuna bildirmemesi nedeniyle, hakkında 1475 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin son 
fıkrasına aykırı davranıştan idarî para cezası uygulanmış, 10.9.1993 tarih, 21755 sayılı tebligat 
işverene gönderilmiştir. 

İş akti feshedilen işçilerin, iş müfettişlerince yapılan incelemede saptanan haklarını ala
bilmek için 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, İş Mahkeme
sinde dava açarak, uyuşmazlığı yargıya intikal ettirdikleri ve davanın Ankara 6 ncı İş Mahke
mesinde görülmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, işyerinde yapılan inceleme sırasında, Gazi Üniversitesi Sağlık ve Spor Dai
resi Başkanı Haydar Çağlayan'ın resmî niteliği olan 85 adet hizmet akti üzerinde tahrifat yap
tığı tespit edilmiş ve durum Türk Ceza Kanununun "evrakta sahtekârlık" başlığını taşıyan 339 
uncu maddesi gereğince Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir. İşverenin çıkardığı işçileri 
Bakanlığıma bildirmemesi nedeniyle 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesine muhalefetten de 
ayrıca suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Gazi Üniversitesi Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığı işyerinde iş akitleri feshedilen Algan 
Hamarat ve 76 arkadaşının 1475 sayılı İş Kanunundan doğan hakları tespit edilmiş, sorumlu
lar hakkında gerekli idarî işlemler yapılmış olmakla birlikte, işçiler, sendikaları aracılığı ile Ba
kanlığıma tekrar başvurarak, söz konusu işyerinde sendikalı olan ve topluca işten çıkarılan iş
çilerin yerine asgarî ücretle ve düşük yevmiyelerle yeni işçilerin alındığını, bu nedenle 1475 sa
yılı Yasanın 24 üncü maddesine aykırı hareket eden işveren hakkında gerekli incelemenin ya
pılmasını istemişlerdir. 

Son başvuruya ilişkin olarak başlatılan inceleme halen sürdürülmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in yazılı soru önerge
sinde belirtilen hususların yukarıdaki açıklamalarım doğrultusunda değerlendirilmesini arz 
ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
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32. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, açık bulunan kadro ve görevlere yapılan atama
lara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos}<al Güvenlik Bakanı Mehmet MoğultayUn yazılı cevabı 
(7/2628) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Emin Kul 
İstanbul 

Sorular : 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan kadro 

ve görevlere 21.11.1991 tarihinden sonra yapılan atamalardan; 
1. Açıktan sınavla alınan personel sayısı, kadro unvanları ve atandıkları birimler nelerdir? 
2. Kamu kurum ve kuruluşlardan naklen alınan personel sayısı, atandıkları birimler ve 

kadro unvanları nedir? 
3. Tekrar memuriyete dönen personel sayısı, atandığı birimler ile kadro unvanları nedir? 
4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yapı

lan kurum içi nakillerin sayısı, kadro unvanları ile nakil sebepleri nelerdir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29.12.1993 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı : B.13.0.PER.0.00.00.00.09-34/11206/45716 

Konu : Soru Önergesi. ; ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 6.12.1993 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 7/2628-6736/28763 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Emin Kul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş ol

duğu ve yazılı olarak cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenmiştir. 
Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında açık bulunan kadro ve görevlere 

21.11.1991 tarihinden sonra yapılan atamalara ilişkin listeler ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
1. Açıktan sınavla alınan personel sayısı, kadro unvanları va atandıkları birimleri; 

Kadro Unvanı Pers. Sayısı Atandığı Birim 

İş Müfettiş Yard. 170 tş Teftiş Krl. Bşk. 
Memur 36 Merkez Teşkilatı 
Daktilograf 11 M " 
Şoför 5 " " 
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Kadro Unvanı 

Hizmetli 
Kaloriferci 

Memur 

Daktilograf 

Hizmetli 

TOPLAM 

Pers. Sayısı 

10 
2 

14 
2 
3 
2 
2 

2 
2 
3 
2 

3 
1 

' 1 • l-

1 
272 

Atandığı Birim 

Merkez Teşkilatı 
Merkez Teşkilatı 

İstanbul Böl. Müd. 
Bursa Böl. Müd. 
Ankara Böl. Müd. 
Kocaeli Böl. Müd. 
İzmir Böl. Müd. 

Ankara Böl. Müd. 
Edirne Böl. Müd. 
İstanbul Böl. Müd. 
Kocaeli Böl. Müd. 

İstanbul Böl. Müd. 
Ankara Böl. Müd. 
tzmir Böl. Müd. 
Kocaeli Böl. Müd. 

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından naklen alman personel sayısı, atandıkları birimler 
ve kadro unvanlan; 

Kadro Unvanı Pers. Sayısı Teşkiİaü 

Bakanlık Müşaviri 
Genel Müdür 
Hukuk Müşaviri 
Daire Başkanı 
A.P.K. Uzmanı 
Baş tş Müf. 
özel Kalem Müd. 
Uzman 
İstatistikçi 
Programcı 
Daktilograf 
Şoför 
Hizmetli 
Şube Müdürü 
Şef 
Memur 
Mühendis 
Biyolog 
Müşavir 
Ataşe 

7 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
4 

16 
1 
1 
1 
1 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez ve 
Merkez ve 
Merkez ve 
Taşra 
Taşra 
Yurtdışı 
Yurt dışı 

• 

Taşra 
Taşra 
Taşra 

TOPLAM 56 
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3. Tekrar memuriyete dönen personel sayısı, atandığı birimler ile kadro unvanları; 

Birimi Unvan 

Müsteşarlık 
Personel Dai. Bask. 
Bakanlık Müş. 

Müsteşar 
Başkan 
Müşavir 

4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde yapılan 
kurum içi nakillerin sayısı, kadro unvanları ile nakil sebepleri; 

Kadro Unvanı 

Müsteşar Yard. 
Bakanlık Müşaviri 
Genel Müdür 
Başkan 
Genel Müdür Yard. 
Daire Başkanı 
Bölge Müdürü 
Bölge Müd. Yard. 
Şube Müdürü 
A.P.K. Uzmanı 
Müşavir 
Müşavir Yard. 
Ataşe 
Ataşe Yard. 
Baş Müfettiş 
Baş tş Müfettişi 
tş Müfettişi 
İş Müf. Yard. 
Uzman 
Şef 
Mühendis 
Biyolog 
Mütercim 
Bilgisayar tşlt. 
Memur 
Daktilograf 
Dağıtıcı 
Şoför 
Bekçi 
Hizmetli 

Pers. Sayısı Sebebi 

1 
4 
2 
1 
3 
5 
3 
3 
8 

16 
1 
2 

10 
26 
1 
9 
2 
2 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 

Hizmet Gereği 
I I 

I I 

I I 

M 

I I 

• 1 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

• 1 

• 1 

I I 

I I 

I I 

• 1 

• 1 

. I I 

I I 

I I 

• 1 

I I 

I I 

I I 

• 1 

M 

• 1 

I I . 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

• 1 

I I 

I I 

I I 

I I 

• 1 

I I 

ı ı 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

TOPLAM 125 
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33. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, sendika üyeliğinde sahtekârlık yapıldığı iddia 
edilen bir TV programının yayından kaldırılmasının nedenlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/2629) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğul-

tay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Emin Kul 
İstanbul 

Soru : 
Gazeteci ve TV programcısı Uğur Dündar'ın hazırlayıp Show TV'de sunduğu Arena Prog

ramında bir sendikanın iş bulma vaadiyle noter huzurunda imzalanması gereken üye kayıt fiş
lerinin hiçbir işte çalışmayan kişilere evlerde imza ettirildiği ve mezar taşlarındaki kimlik bilgi
lerine dayalı olarak üye kayıt fişlerinin düzenlenip notere tasdik ettirildiği konusu 23.12.1992 
tarihli spot reklamında dile getirilmiş ve ancak bu program bilinmeyen nedenlerle yayınlanma
mıştır. Bu programın yayınlanmaması için Bakanlığınızın bir girişimi ve baskısı söz konusu 
mudur? Bu program duyurusu karşısında Bakanlığınca iddiaları hedefleyen bir araştırma ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nedir? 

TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29.12.1993 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.01/637/23300/45672 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 6.12.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

7/2629-6737/28764 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Emin Kul tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını istediği, "Sen
dika üyeliğinde sahtekârlık yapıldığı iddia edilen bir TV programının yayından kaldırılmasının 
nedenlerine ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

önerge; konu edilen iddialar, yapılan araştırmalar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda 
değerlendirilmiştir. 

Bilindiği gibi, 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 60 inci maddesinin son fıkrasında; her iş
kolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayıları ile bunların sendikalara da
ğılımının Bakanlığımca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında çıkarılacak istatistiklerde gösterile
ceği belirtilmiştir. 

Yasanın 22 ve 25 inci maddelerinde de, gerek sendika üyeliği ve gerekse sendika üyeliğin
den ayrılma hallerinde yine aynı şekilde durumu, Bakanlığım ile işyerinin görev alanı içinde 
bulunduğu bölge müdürlüğüne bildirileceği ve bu bildirimlerin noter aracılığı ile yapılacağı özel
likle açıklanmıştır. 

2821 sayılı Yasanın yukarıda sözü edilen hükümlerine göre, sendikaya üye olma, üyelikten 
ayrılmalara ilişkin tüm bilgiler Bakanlığıma bu iki yoldan ulaşmaktadır. 
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Ulaşan bilgiler Bilgi İşlem Merkezince değerlendirilerek elde edilen sonuçlar, Ocak ve Tem
muz aylarında yüzde on işkolu barajının belirlenmesine esas olmak üzere ilan edilmekte, bu 
sonuçlara dayanarak da o işkolunda toplu sözleşme yapmaya yetkili sendikalar belirlenmektedir. 

Yasa hükümlerinden de anlaşıldığı gibi sendika üyeliklerine ilişkin işlemler ve bildirimler 
Yasanın kendi sistematiği içerisinde belirli koşullara bağlanmıştır. 

Tümüyle bu bildirimlere dayanan tespitlerin, başka yöntem ve biçimlerde yapılması, ka
mu düzenini ilgilendiren yönüyle de kabul edilemeyecek iddialardır. 

2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun gerek 12 nci maddesinde ön
görülen işkolu istatistiklerine ve gerekse 13, 14 ve 16 ncı maddelerine göre yapılan yetki tespit
lerine yargı yolu açıktır. 

Kaldı ki, Bakanlığımca yapılan ve açıkladığım tüm tespit işlemleri, yasada belirtilen taraf 
bildirimleri asıl alınarak yapılan değerlendirmelerdir. 

Dolayısıyla, hiç bir işte çalışmayan ve mezar taşlarındaki kimlik bilgilerine dayalı üyelik 
fişlerinin Bakanlığımca tespit işlemlerinde kullanıldığı iddiaları,, mevcut sisteme aykırı olup, 
kabul edilebilecek bir uygulama değildir. Noterlik Yasası gereği, noterlikçe onaylanan belgeyi 
Bakanlığımın geçersiz sayması ya da tartışılır olarak görmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu 
durum yargı denetimi ile çözümlenir. Zaten kararlar da yargı denetimine tabidir ve yargı karar
larına da titizlikle uyulmaktadır. 

1512 sayılı Noterlik hasasının 37 nci maddesinde, noterlerin mesleğe başlamadan önce bağlı 
bulundukları asliye hukuk veya münferit sulh mahkemesinde, kendilerine verilen bu görevi doğru 
ve tarafsız olarak yapacaklarına dair vicdan ve namusları üzerine and içecekleri, bu işlem sıra
sında tutanak tanzim edileceği ve bir örneğinin de Adalet Bakanlığına gönderileceği belirtilmiştir. 

Aynı Yasanın 55 nci maddesinde, noterlik işlemlerinin sorgu hâkimliği ve Cumhuriyet sav
cılıklarınca denetleneceği de öngörülmüştür. 

83 üncü maddesinde ise, noterlerin, noterlik işlemlerini dairelerinde yapacaktan açıkça 
belirtilmiştir. 

Sonuç olarak; bütün bu düzenlemeler Bakanlığımın konuya taraf olmadığını açıkça gös
termektedir. Yayınlanmak üzere hazırlanan bir TV programını engellemek veya baskı kurmak 
gibi bir anlayışı hiçbir koşulda onaylamadığım gibi, sorumluluk alanına girmeyen bir konuda 
bu iddiaların dayanağını anlamanın da olanaklı olmadığını belirtmek istiyorum. 

Ayrıca, gazeteci ve TV Programcısı Sayın Uğur Dündar'ın hazırladığı belirtilen program
dan, Bakanlığım yetkililerinin bilgisi olmadığı gibi, şahsen benim de bir duyumum bulunma
maktadır. Bu tür girişimler ve baskı iddiaları çalışma prensiplerine de uygun değildir. 

Çalışma yaşamına ilişkin, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi yolunda her türlü yardım 
ve açıklamaya hazır olduğunu, Sayın Program Yapımcısından bu konuda bir istem geldiğinde 
gerekli yanıtların verileceğini belirtmek isterim. 

Bu arada "Baskı ve Girişim" iddiaları ile yayınlanmaya ve Bakanlığımın sorumluluğu da 
bulunmayan bir program ile ilgili soru önergesine neden Bakanlığımın muhatap alındığı da 
anlaşılmış değildir. Bu gerekçelerin, Sayın Emin Kul tarafından açıklanması gerektiği inan
cındayım. 
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Program içeriğini bu denli ayrıntılı olarak bilen Sayın Emin Kul'un programın neden kal
dırıldığını sorması gereken yerin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmaması gerekir. 
Bunun, deneyimli bir Programcı olan Sayın Uğur Dündar'ın meslekî kişiliğini rahatsız edebi
lecek bir yöntem olduğunu düşünüyorum. 

Bilgi edinilmesi ile yazılı soru önergesinin yukarıda belirttiğim açıklamalarım doğrultu
sunda değerlendirilmesini arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

34. — İstanbulMilletvekili Emin Kul''un, basında yayımlanan "Mogultay'ın Çalışma Ge
nel Müdürü neler çeviriyor ve DtSK'in parası deniz" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Mogultay'ın yazılı cevabı (7/2631) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğul

tay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Emin Kul 
İstanbul 

Sorular : 
1. 1 Ağustos 1993 tarihli Ulus Gazetesinde yayımlanan "Mogultay'ın Çalışma Genel Mü

dürü neler çeviriyor ve DtSK'in parası deniz" başlıklı haberle ilgili olarak Çalışma Genel Mü
dürü Sayın tsmail Bayer hakkında ileri sürülen iddialar tahkikat konusu yapılmış mıdır? 

2. Yapılmış ise tahkikatın sonucu nedir? 
3. Bakanlığınızca bu neşriyat sonucu herhangi bir tahkikata gerek görülmemişse gerek

çesi nasıl izah edilmektedir? 

TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 31.12.1993 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.01/637/23533/46027 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 6.12.1993 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/2631-6739/28766 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Emin Kul tarafından yanıtlandırılmasını istediği "Basında yayımla

nan Mogultay'ın Çalışma Genel Müdürü Neler Çeviriyor?" ve DtSK'in Parası Deniz" başlıklı 
haberlere ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

önergede; Bakanlığım Çalışma Genel Müdürü tsmail Bayer hakkında 1 Ağustos 1993 ta
rihli Ulus Gazetesinde yayınlanan haberde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak herhangi bir so
ruşturma yapıldı ise sonucunun, yapılmadı ise nedenlerinin bildirilmesi istenilmektedir. 

İddia edilen konu hakkında gerekli açıklamalarda bulunmadan önce, bir hususu özellikle 
belirtmekte yarar görüyorum. 

Bilindiği gibi, her kademeden kamu görevlisi, disiplin ve yargılama yönünden bir çok ya
sal düzenlemeyle sıkı sıkıya bağlıdır. Suç sayılan her işlem ve eylemin karşılığı 657 sayılı Devlet 
Memurları Yasası ile Türk Ceza Yasasında ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
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Kamuda görevli her kişi görev unvanına bakılmaksızın sözü edilen yasalardaki emredici 
kurallara uymak zorundadır. Aksi işlem ve davranışlar ise öncelikle kurumların teftiş ve disip
lin kurulları tarafından soruşturulur. 

Bakanlığım Teşkilatı Yasasında öngörülen hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında da ya
pılan her türlü işlem, ayrımsız açık bir denetime tabidir. Bu konuda son derece duyarlı olduğu
mu belirtmek isterim. 

Bütün duyumlarda, önerge konusu bile edilmeden değerli milletvekillerine her zaman yar
dımcı olmayı ve yeterli açıklamayı yapmayı bir görev sayarım. Bu duyarlılığımı Sayın Emin 
Kul'un da paylaştığına inanmak isterim. 

Bakanlığım Çalışma Genel Müdürü tsmail Bayer hakkında Ankara'da yayımlanan Ulus 
Gazetesinin 31.7.1993 ve 1.8.1993 günlü sayılarında bir takım haberlerin yayınlandığı bilinmek
tedir. Ancak, medyanın sağlam kaynaklara dayandırmadığı haberlerle zaman zaman kişilik hak
larını zedelemekten, halkın yönetimde görmek istediği güven duygusunu sarsmaktan kaçın
madığı unutulmamalıdır. 

önergeye konu edilen Genel Müdür tsmail Bayer, kendisi ile ilgili iddialar haber konusu 
yapılmadan önce 23.7.1993 tarihli başvurusu ile hakkında inceleme yapılmasını istemiş ve bu
nun üzerine gerekli soruşturma da başlatılmıştır. Ayrıca, tsmail Bayer tarafından adı geçen 
gazeteye gerekli açıklamanın gönderildiği de anlaşılmıştır. 

Bu arada, DtSK "Türkiye Devrimci tşçi Sendikaları Konfederasyonu"nun 2821 sayılı Ya
sanın 48 inci maddesi uyarınca Oleyis Sendikasında yapmış olduğu denetim sonucu düzenle
nen raporda yer alan ve bazı bölümleri ile Genel Müdürlüğü itham altında tutan saptamalar 
üzerine, adı geçen konfederasyondan 27.7.1993 tarihli ve 11872/25929 sayılı yazı ile; gerekli 
açıklamalar istenilmiştir. Ayrıca sendika içi demokrasiyi geliştirme yolundaki bu tür denetim 
mekanizmalarının işletilmesinin olumlu bulunduğu belirtilerek, Bakanlığıma ulaşan rapor so
nuçlarının her zaman değerlendirileceği belirtilmiştir. 

Bu yazıya karşılık alınan yanıtta ise; 
"Denetim raporumuzun 11 inci sayfası 1 ve 4 üncü paragraflarımızda açıkça belirtildiği 

gibi ek ll'de yer alan hususlar ilgililerin beyanlarına dayalıdır. Denetim görevlilerimizin bula
bildiği bu beyanlara ilişkin bütün belgeler, gayri ciddî ve gayrimuntazam bulunmalarına rağ
men, Ekler bölümünde yer almaktadır." 

"Sorduğunuz hususlara ilişkin olarak da hiçbir belge bulunamamıştır." 
denilmektedir. 
Bu konuda, Bakanlığımın ve Maliye Bakanlığının denetim elemanları incelemelerini sür

dürmektedir. 
Genel Müdür tsmail Bayer hakkındaki iddialarla ilgili olarak, görevlendirdiğim Bakanlık 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucu Ulus Gazetesinde yer 
alan açıklamaların gerçek dışı olduğu belirlenmiştir. 

Bilgi edinilmesi ile önergede belirtilen hususların yukarıda belirttiğim açıklamalarım doğ
rultusunda değerlendirilmesini arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
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35. — İstanbul Milletvekili Emin KuVun, Bakanlıkça yayımlanan 1993 Ocak istatistiğine 
itiraz devam ederken, Genel - tş Sendikasına yetki verilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/2637) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğul-

tay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Emin Kul 
İstanbul 

Sorular : 
1. a) Bakanlığınızca yayınlanan 1993 Ocak istatistiğinde Genel-tş Sendikasının toplu 

iş sözleşmesi yapma ehliyeti bakımından iş kolunda çalışan işçilerin % 10'unu tcmsiliyle ilgili 
% 10'luk barajı aştığının belirlenmesi karşısında Belediye-Iş Sendikasınca yapılan itiraz ve açı
lan davaya ankara 7 nci tş Mahkemesinin 1993/2.D. iş sayılı dosyası ile devam edildiği, 

b) Ve yine Belediye-tş Sendikasınca Yargıtaya intikal ettirilen yetki tespitine ilişkin bir 
dava nedeniyle Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 19.8.1993 tarih ve E : 1993/11862, K : 
1993/12220 sayılı kararında Bakanlıkça yayınlanan 1993 Ocak istatistiği hedeflenerek (İstatis
tiğe itiraz davasının bekletici sorun yapılarak o dava sonucunun beklenmesi) gerektiği husus
ları açıkça bilinmekte ve bağlayıcı bir yargı kararı ortada iken Bakanlığınca Genel-İş Sendika
sına hangi düşünce, yasal dayanak ve gerekçelerle Toplu Sözleşme yetkisi verilmiştir? 

2. Bakanlığınız yüksek yargı kararlarını bağlayıcı olmadığı kanaatinde midir? 
3. Yüksek yargı kararlarının bağlayıcılığına rağmen tespit ve yetki işlemlerini yürüten 

Bakanlığınız görevlileri hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29.12.1993 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.01/637/23303/45669 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 

6.12.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2637-6745/28772 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Emin Kul'un tarafımdan yazılı olarak yanıtlanmasını istediği, "Ba

kanlıkça Yayımlanan 1993 Ocak İstatistiğine itiraz devam ederken Genel-lş Sendikasına yasaya 
aykırı olarak verilen yetkiye ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 3299 sayılı Ka
nun ile değişik 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan iş
çilerin en az yüzde onunun (tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu hariç) üyesi bulun
duğu işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin her birin
de çalışan işçilerin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu işyeri veya işyerleri için 
toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir"; üçüncü fıkrasında da "bir işkolunda çalışan işçilerin 
yüzde onunun tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl Ocak ve Temmuz 
aylarında yayımlanacak istatistikler esas alınır" 

hükümlerine yer verilmiştir. 
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Yasanın 12 nci maddesinin son fıkrasında ise, yayımından itibaren 15 gün içinde itiraz edil
meyen istatistiklerin kesinleşeceği, ancak istatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesiyle bu süre içinde 
Ankara tş Mahkemesine başvurulabileceği belirtilmiş, tş Mahkemesi kararlarına karşı temyiz 
hakkının kullanılabileceği de Öngörülmüştür. 

Aynı Kanunun yetki itirazını düzenleyen 15 inci maddesinin son fıkrasında da, mahkeme
ye itirazın yapılmasının, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durduracağı açıklanmıştır. 

Kanunun belirtilen düzenlemelerine bakıldığında, işkolu istatistiklerine yapılan itirazla
rın yetki tespitlerini durduracağı yolunda bir hükme rastlanmamakta, aksine; bu durumun an
cak yetki tespitlerine olabilecek itirazlarla ilgili olduğu görülmektedir. Kanunun yürürlüğe gir
diği 7.5.1983 tarihinden bugüne kadar da farklı bir uygulama veya yargı kararı ile karşılaşılma-
mıştır. 

önergede konu edilen olay bu çerçevede değerlendirildiğinde; 
Genel-îş "Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası" 9.2.1993 tarih ve 1082 sayılı baş

vurusu ile Bursa tli Orhangazi Belediyesi işyerinde çalışanlar adına toplu iş sözleşmesi bağıtla
mak amacıyla; 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 13 üncü maddesi 
uyarınca yetki tespiti isteğinde bulunmuştur. 

tstek üzerine yapılan çoğunluk incelemesinde başvuru tarihi itibariyle adı geçen işyerinde 
56 işçinin çalıştığı, bunlardan 47 işçinin Genel-tş Sendikası üyesi olduğu anlaşılmış ve tespit 
sonucu ilgili taraflara bildirilmiştir. 

Bildirime, yasal süresi içinde Belediye-tş Sendikası tarafından itiraz edilmiş ve çoğunluk 
itirazı ile ilgili bu başvuru Orhangazi Asliye Hukuk (tş) Mahkemesinin 13.7.1993 tarih ve 
E.1993/199, K.1993/260 sayılı karan ile reddedilmiştir. 

Temyiz edilen söz konusu karar Yargıtay Nöbetçi Hukuk Dairesinin 19.8.1993 tarih ve 
E.1993/11866, K.1993/12220 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yerel mahkeme kararı bozulmuş
tur. (önergede bu kararın 9 uncu Hukuk Dairesine ait olduğu belirtilmiştir.) 

Kararın incelenmesinde; 1993 Ocak istatistiğine Genel-tş Sendikasının üye sayısına itiraz 
olduğu belirtilerek; kararın, "İstatistiğe itiraz davasının Ankara 7 nci tş Mahkemesinin 1993/2 
D.tş Esasında kayıtlı bulunduğu ve davanın halen devam ettiği anlaşılmaktadır, istatistiğin ke
sinleşmesi, itiraz süresinin geçmesi ya da yargı yolunun sonuçlanmış olmasına bağlıdır. O hal
de istatistiğe itiraz davasının dava için bekletici sorun yapılarak o dava sonucunun beklenmesi 
gerekir. Bu yön dikkate alınmadan, yetki itirazının reddine karar verilmiş olması doğru değildir" 
gerekçesine dayandırıldığı görülmüştür. 

Söz konusu Yargıtay kararı ile bugüne kadar yerleşmiş uygulamanın dışında bir yorum 
getirilmiş; işkolu istatistiklerine itirazın yetki tespitlerinde bekletici bir mesele sayılması gerek
tiği belirtilerek, yerel mahkeme kararı bozulmuştur. Bu durumda işyerindeki yetki konusu da 
beklemeye dönüşmüş bulunmaktadır. 

Bu arada, Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesi vermiş olduğu 23.11.1993 tarih ve 
E.1993/373, K.1993/379 sayılı kararı ile ilk kararında direnmiştir. 

Ayrıca, Sakarya Belediyesi işyeri ile ilgili benzer davada, yerel iş mahkemesi, Genel-tş Sen
dikasının bu yoldaki itirazının reddi yolunda karar vermiş ve bu karar Yargıtay 9 uncu Hukuk 
dairesinin 11.10.1993 tarih ve E.1993/13836, K.1993/14353 sayılı Kararı ile onanmıştır. 
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Bu aşamada, benzer iki olayla ilgili olarak, Yargıtay Nöbetçi Hukuk Dairesi ve 9 uncu 
Hukuk Dairesinin iki ayrı kararı bulunmaktadır. Kararlar arasındaki çelişkinin Orhangazi As
liye Hukuk (tş) Mahkemesinin direnme kararı da göz önünde bulundurularak giderilmesi ge
rekmektedir. 

Bütün bu gelişmeler içerisinde önergede iddia edildiğinin aksine Genel-tş Sendikasına yetki 
belgesi verilmemiş, kararın beklenilmesinin daha doğru olacağı düşünülmüştür. 

Yetki tespitlerine itiraz sonucu oluşacak bekleme süresinin işkolu istatistiklerini de kapsa
yacak biçimde genişletilmesi yolundaki bir tartışmanın ileride toplu iş sözleşmeleri ile ilgili iş
leyişi olumsuz yönde etkileyeceği ve sistemin bütününün tıkanmasına neden olacağı da unu
tulmamalıdır. 

Genel-tş Sendikasına herhangi bir yetkinin verilmemiş olması Bakanlığımın konuya sağ
lıklı yaklaştığının ve yargı kararlarının bağlayıcılığına olan inancının açık göstergesidir. 

Sonuç olarak, gerçek ve kesin bilgilere dayanmayan önergenin yukarıda açıkladığım hu
suslar doğrultusunda değerlendirilmesini arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
36. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, yetkili sendika tespitinde ortaya çıkan sorunla

ra ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'in yazılı cevabı 
(7/2639) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Emin Kul 
istanbul 

Toplu tş Hukukunun önemli bir unsuru olarak toplu iş sözleşmesi bağıtlanmasından yet
kili sendikanın tespitinin fevkalade önem taşıdığı açık bir gerçektir. 

2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda bu konuda bağlayıcı düzenleyici hükümlere yer verilmiş 
ve bu önemli tespitin ilk aşamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevli kılınmıştır. 
Bu ilk aşamada gösterilecek özensizlik veya bilerek yapılan usulsüzlük ve kanunsuzluklar tela
fisi güç sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu nedenledir ki Bakanlık kanunla ödevlendirildiği bu görevini kesin bir tarafsızlıkla, ka
nunlara ve hukuka uygun olarak büyük bir özenle yerine getirmek, ülkemizde kurulu işçi sen
dikaları ve konfederasyonları arasında hiç bir ayırım gözetmeksizin işlemler yapmak zorunlu
luğundadır. 

Oysaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan bir kısım.tespit ve yetki belirle
me işlemlerinde; ülkenin işçi hareketinin kuruluşlarını yekdiğerine düşüren, yargıyı gereksiz bi
çimde meşgul eden, sosyal ve ekonomik hayatı karmaşaya sürükleyen, hukuk nizamını ve hak 
kavramını tahrip eden boyutlarda usulsüzlükler cereyan ettiği iddia edilmektedir. 

1. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 60 inci maddesine göre yayınlanan iş kolu istatis
tiklerinde Ocak 1993 değerlendirmeleri ile Temmuz 1993 değerlendirmesi arasında sendikaların 
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üye sayıları ile yüzde oranlarındaki özellikle bir kısım sendikalar için tespit edilen anormal 
artış tespitini naslı izah edersiniz? 

. , 2. örneğin Ocak 1993 istatistiğinde 28 üyesi olduğu görülen Tekstil Sendikasının altı ay 
içerisinde 41 247 üye kaydetmiş gösterilmesi bu iş kolunun özelliğine göre fiilen mümkün müdür? 

, "3» 1993 Ocak ayında aşağıda üye sayıları ve iş kolunda çalışan işçi sayısı itibariyle temsil 
oranları belirtilen sendikaların; 1993 Temmuz ayında yine aşağıda belirtileri üye sayısı ve tem
sil oranlarına yükseltilmiş olması fiilen mümkün müdür, bu tespiti nasıl izah edersiniz? 

İşkolu 

03 
06 
07 
10 
14 
24 

Sendika 

Petkim-îş 
Tekstil 
ÎJeri-tş 
Basm-tş 
Limter-tş 
Dev-Sağlık-lş 

Ocak 

478 
28 
18 
22 
19 

148 

Yüzdesi 

0.29 
o.ûı 
0.03 
0.08 
0.19 
0.45 

Temmuz ; 

17 5 0 3 •'•••" 
41 2 4 7 

5 118 
3 057 
1 157 
3 927 

. Yüzdesi 
; m& 
:r:::r\\zı -

10.24 
11.24 
12.35* 
11.75 

Fark 

17 025. 
41 m -
5 100 
3 035 
1,138 
3 779 

4. Sendikaların üyelerini tevsik açısından Bakanlığa bildirdikleri üye kayıt'fişlerinin de
ğerlendirilmesinde : • 

a) Çalışılan işyeri ve çalışan işçinin sigorta sicil numaralandın meVcudlyetiye şahinliği, 
b) İşçilerin bildirilen işyerlerinde çalışıp çalışmadığı ve hatta bu işyerlerinin mevcut olup 

olmadığı, 
c) Üyelikleri bildirilen işçilerin başka sendikalara üye bulunup, bulunmadığı, üye bulu

nuyorlarsa üye bulundukları sendikalardan istifa edip etmedikleri, istifa etmişlerse üç aylık sü
renin geçmesinin yeni üyelik değerlendirmesi için dikkate alınıp, alınrtıadığı, 

d) Emeklilik, ölüm, işten ayrılma gibi sebeplerle üyeliklerinin sona erip ermediği, " •• . 
Konularında araştırma Bakanlığınızca hangi usullerle ve hasıl yapılmaktadır? Yoksa bu 

unsurlar dikkate alınmaksızın sadece sendikaların bildirimlerine itibar edilerek mi üyelik te
spiti yapılmaktadır? , \ 

• T C ' • • " • . ' ' : ' ' • . ' , . ' • ' • ' • ' • 

'.•'.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29.12.1993 
Çalışma Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.İJL0.ÇGM.0.11.00.01/637/23299/45673 , : . ; ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 6.12.1993 târih, 

: A.0r.O.GNS.0.10.00.02-7/2639-6747/28774 sayılı yazısı. \ 
İstanbul Milletvekili Emin Kul'un,. "yetkili sendikanın belirlenmesinde'ortaya çıkan 

sorunlar" konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. , 
Bilindiği üzere; 2821 sayılı Sendikalar Kanununun; 

— 20 nci maddesinde, onaltı yaşını doldurmuş olup da bu yasaya göre işçi sayılanların. 
işçi sendikalarına üye olabilecekleri, onaltı yaşını doldurmamış oldnlarmüyetiglnih yasal tem
silcilerinin yazılı iznine bağlı olduğu, 

' ' ' • " ' — 6 ( ^ ~ '. - ' ' " ; : . • " ' • . . • ' . ' ' ' •' ' " " ' 
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— 22 nci maddesinde, sendikaya üye olmanın serbest olduğu, hiç kimsenin sendikaya üye 
olmaya veya olmamaya zorlanamayacağı, işçilerin aynı zamanda ve aynı işkolunda birden çok 
sendikaya üye olamayacakları, birden çok sendikaya üye olunması halinde, sonraki üyeliklerin 
geçersiz olduğu, işçi sendikasına üyeliğni, işçinin beş nüsha olarak doldurup imzaladığı ve no
tere tasdik ettirdiği üye kayıt fişini sendikaya vermesi ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili 
organın kabulü ile kazanılacağı, üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin birer nüshasının sen
dikaca onbeş gün içinde Bakanlığıma ve işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Mü
dürlüğüne gönderilmesinin zorunlu olduğu üye kayıt fişinin bir nüshasının da işçinin kendisi
ne verileceği, 

— 25 inci maddesinde, işçi sendikası üyesi işçinin geçici olarak üyelikten ayrılmaya zorla
namayacağı, her üyenin önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebileceği, çekil
me bildiriminin noter huzurunda ayrıca kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tas
diki ile olacağı, çekilme bildiriminin birer örneğinin noterlikçe en geç üç işgünü içinde ilgili 
işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Bakanlığıma gönderile
ceği, çekilmenin notere başvurma tarihinden itibaren üç ay sonra geçerli olduğu, çekilenin bu 
üç aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliğinin bu süre
nin bitim itarihinde kazanılmış sayılacağı, bağlı bulundukları yasayla kurulu kurum veya sen
dikalardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alarak işten ayrılan iş
çilerle işkolunu değiştiren işçilerin sendika üyeliğinin sona ereceği, ancak, çalışmaya devam eden
ler hakkında bu hükmün uygulanmayacağı, 

hükümleri yer almıştır. 
Bu düzenlemeler çerçevesinde bildirilen sendika üyelikleri, Bakanlığımın ilgili birimlerin

de ve Bilgi İşlem Merkezinde değerlendirilerek toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikalar 
belirlenmektedir. Bu çalışmalar sürdürülürken yasada belirtilen tüm hususlara titizlikle uyul
maktadır. 

1475 sayılı tş Kanununun 3 üncü maddesi gereğince yeni açılan, kapanan, unvan ve adres 
değişikliği yapan bütün işyerleri Bakanlığıma bildirilmekte ve bu bilgiler, Bakanlığım Bilgi tş
lem Merkezinde bilgisayar kayıtlarına işlenmektedir. 

Diğer taraftan; çalışan işçiler ve üyelikleri "İşverenlerin Çalıştırdıkları işçileri Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Bölge Müdürlüğüne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederas-
yonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İhtiva Edeceği Bilgiler hak
kında Yönetmelik gereği ve Yönetmelik ekinde yer alan formlar doldurulmak suretiyle de Ba
kanlığıma bildirilmektedir. Adı geçen formlarda işçinin sigorta sicil numarası da dahil olmak 
üzere gerekli tüm bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerle, daha önce bilgisayar kayıtlarımıza işle
nen bilgiler (sicil, ad, soyad, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi) karşılaştırılmakta ve doğru
lukları saptanmaktadır. Yine aynı şekilde, işyerinin bölge numarası, unvan ve adresleri de aynı 
yöntemle doğrulanmaktadır. 

Bakanlığıma bildirilen işçilerin ilgili işyerlerinde çalışıp çalışmadıkları bilgisayar kanalı 
ile kontrol edilmekte, bilgisayara girilen verilerdeki değişiklikler de düzenli olarak kayttfara-ge^ -
çirilmektedir. 

Bakanlığımın Bilgi İşlen Merkezi kayıtlarına yasalar çerçevesinde kaydedilen; değerlendi
rilmesi ve derlenmesi yapılan bu bilgiler, her yıl Ocak ve Temmuz aylannda yayımlan
maktadır. 
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Yayımlanan bu istatistiklerin değerlendirilmesi sırasında, bazı sendikaların üye sayıları ile 
yüzde oranlarında artış gözlendiği doğrudur. Ancak, bu durum belli sendika ve konfederas
yonlara tanınan bir ayrıcalık sonucu değildir. Yukarıdaki açıklamalarımdan da anlaşılacağı üzere, 
görev ve ilkelerimize ters düşen böyle bir uygulama içinde olmamız yasanın sistematiği ve ama
cı açısından da olanaklı değildir. 

Bazı, sendikaların Ocak 1993 istatistiğinde yayımlanan Üye sayılarının Temmuz 1993 ista
tistiğinde artması; o işkolundaki işe girişler ile üyesi bulundukları sendikadan istifa ederek o 
sendikalara üye olmaktan doğan artışlardan kaynaklanmaktadır. 

işçilerin sendikaya üye olmaları veya olmamaları, sendikada üye kalmaları veya kalma
maları serbest olduğundan, kendi iradeleri ile sendika değiştirmeleri de sendikal sistem içeri
sinde olağandır. 

Nitekim, Tekstil-iş Sendikası üye sayı ve yüzde oranlarını artırırken, bu işkolunda faaliyet 
gösteren diğer sendikaların üye sayı ve yüzde oranlarında Ocak 1993 istatistiğinde yayımlanan 
verilere göre bir düşüş olduğu, istifa suretiyle sendikalarından ayrılan bu işçilerin Tekstil-tş Sen
dikasına üye oldukları tespit edilmiştir. 

Bakanlığımca yayımlanan istatistiklerde, sendikalara üye olan işçilerin dönemlere göre fark
lılık göstermesi de sistemin işlerliğinin bir göstergesi olup, bu farklılıkların işçi giriş-çıkışlarına 
göre zaman zaman artması veya azalması işgücü piyasasındaki değişkenlikle yakından ilgilidir. 

Diğer taraftan; yetkili sendikanın tespiti ve yetki belgesi işlemlerinde olduğu gibi yayımla
nan istatistiklerle ilgili olarak yargı yolu da açık bulunmakta, yargıya başvurulduğunda veri
len kararlar doğrultusunda gerekli düzeltmeler anında yapılmaktadır. 

Bilgi edinilmesi ve İstanbul Milletvekili Emin Kul'un soru önergesinde yer alan hususla
rın yukarıda belirtilen açıklamaların çerçevesinde değerlendirilmesini arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
37. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, sendikaların üyelik tespiti ve yetkilendirme iş

lemlerindeki sorunlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğul
tay'in yazılı cevabı (7/2640) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Emin Kul 
İstanbul 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan bir kısım tespit ve yetki belirleme işlem
lerinde; ülkenin işçi hareketinin kuruluşlarını yekdiğerine düşüren, yargıyı gereksiz biçimde meş
gul eden, sosyal ve ekonomik hayatı karmaşaya sürükleyen hukuk nizamını ve hak kavramını 
tahrip eden boyutlarda usulsüzlükler cereyan ettiği iddia edilmektedir. Bu meyanda : 

1. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 60 inci maddesine göre yayınlanan istatistiklerde, 
bir kısım iş kollarında çalışan işçi sayısı tespitinde azaltma yoluna gidilerek, bu azaltmayla 
istenilen sendikaya % 10 barajının aşılmasını sağlama işlemine başvurulmakta mıdır? 
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Bir kısım işkollarında ise .'Çalışan işçi sayısı tespitinde çoğaltma yoluna gidilerek; gerçek 
olmayan üyelik bildirimlerinin değerlendirilmesi işlemlerine yol verilmek, böylece çalışan top
lam işçi sayısını aşan sendikalı işçi sayısını kamufle etmek işlemlerine başvurulmakta mıdır? 

2. Sendikaların üyelik tespit ve yetkilendirme işlemlerinin sağlıklı ve gerçeğe uygun bir 
biçimde Bakanlıkça yapıldığı iddia ediliyorsa; bir kısım işkollarında % İO'Iuk temsil barajının 
sahtecilik yoluyla aşıldığı belirtilerek, Bakanlığınız tespitlerinin yargı yoluyla iptali için niçin 
Bakanlığınız davalıdır? : ' 

3. Bakanlığınızın tespit ve yetki işlemleri karşısında açılan davalarda mahkemelerce iste
nilen belgeler, mahkemelere Bakanlığınızca sunulmuş mudur ve sunulabilmekte midir? 

4. Bakanlığınızın % 10 barajı nedeniyle tespit ve yetki işlemlerindeki uygunsuzluk dola
yısıyla açılan davaların sayısı ne kadardır? Bu davaları hangi sendikalar açmıştır ve davaların 
durumu nedir? 

5. Bakanlığınızın tespit ve yetki belirleme işlemlerindeki tutarsızlıkların Türk tşçi Hare
ketinin ülkede gelişen ekonomik, sosyal ve siyasal olaylara yeterince müdahil olamaması, ken
di arasında teşkilatlanma için çekişme kaosuna sürüklenerek bölünmesi ve böylece kontrol ve 
baskı akında tutulması'hedeflerine yönelik bir taktik ve strateji olarak yürütüldüğü sonucu
nun çıkartılması sizce doğru değil midir? 

' . - . . ' ' • . • ; • " ' . - ; • ' - T . C • " ' ' ' • ; - • . ' / ! " • - • • ' " • • . ' • ' : ' ; " • 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29.12.1993 
Çalışma Genel Müdürlüğü 

•"; u ' " Sayı : : . .'..-. •' " 
B.İ3.0.ÇGM.O.n.OO01/637/232998/45674 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye.Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş

kanlığının 6.12.1993 tarih, A.01.0.GNS.0.1Q.00.02;7/2640-6748/28775 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Emin Kul'un tarafımdan yazılı olarak yanıtlanmasını istediği, "sen
dikaların Üyelik tespiti, işkolu istatistikleri ve yetkilendirme işlemlerindeki sorunlara ilişkin" 
soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 7.5.1983 tarih ve 18040 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 60 inci maddesinin son fıkrasında; her işkolunda çalışan, 
sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayıları ile bunların sendikalara dağılımının Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl Ocak veTemmuz aylarında çıkarılacak istatistiklerde 
gösterileceği, düzenlenmiştir. 

Yasanın 62 nçi maddesinde ise, işverenlerin yeni işçi alması veya işçinin hizmet akdinin 
herhangi bir sebeple sona ermesi hallerinde; durumu, Bakanlığımız ile ilgili bölge müdürlüğü
müze onbeş gün içinde bildirmek zorunda oldukları belirtilmiştir. 

Adı geçen \asanın 22 ve 25 inci maddelerinde de, gerek sendika üyeliği ve gerekse sendika 
üyeliğinden ayrılma hallerinde durumun yine aynı şekilde Bakanlığım ile işyerinin görev alanı 
içinde bulunduğu bölge müdürlüğüne bildirileceği açıklanmış ve bu bildirimlerin noter aracılı
ğı ile yapılacağı özellikle belirtilmiştir. 
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Bakanlığıma sendikaya üye olma, üyelikten ayrılma ile işe giriş ve çıkışlara ilişkin tüm bil
giler 2821 sayılı Yasanın yukarıda belirtilen hükümlerine uygun olarak; iki yoldan ulaşmakta
dır. Bakanlığıma ulaşan bu bilgiler, Bilgi İşlem Merkezince değerlendirilerek elde edilen so
nuçlar, Ocak ve Temmuz aylarında yüzde on işkolu barajının belirlenmesine esas olmak üzere 
ilan edilmektedir. Bu sonuçlara dayanarak o işkolunda toplu sözleşme yapmaya yetkili sendi
kalar belirlenmektedir. 

Yapılan bu tespitler sonrasında da, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu
nunun yetki, yetki başvurusu, itiraz ve yetki belgesi usullerini düzenleyen 12, 13, 14, 15 ve 16 
ncı maddeleri istem üzerine işletilmekte ve toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olacak sendika
lar belirlenmektedir. 

Yasa hükümlerinden de anlaşıldığı gibi, gerek sendikal ve gerekse toplu iş sözleşmesine 
ilişkin etkinlikler, her iki yasanın sistematiği içerisinde belirli koşullara bağlanmıştır, özellikle 
işkolu ve işyeri çoğunluklarına ilişkin sayısal tespitlerin sendika ve işveren bildirimlerine göre 
belirlenmesi, bu bilgilerin gelişmiş teknolojik araçlarla değrelendirilmesi ve sonuca gidilmesi, 
üzerinde önemle durulması ve anımsanması gereken konulardır. 

Tümüyle bildirime dayanan işkolu tespitlerinde, çalışan işçi sayılarını azaltıp çoğaltarak, 
yetkili sendika veya yetkisizlik yaratma gibi yasanın amacına uygun düşmeyecek işlemlerin varlığı 
kabul edilemeyeceği gibi, doğrudan kamu düzenini ilgilendiren yönüyle de gerçek dışı iddialardır. 

İşverenler ve işçi kuruluşlarının bildirimlerine dayalı olarak yapılan istatistiklerde Bakan
lığımın sorumluluğu yukarıda açıkladığım yasa maddelerinde belirtilmiştir. 

Nitekim, Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 30.10.1986 tarihli ve 8874/9637 sayılı bir ka
rarında da bu sorumluluk açıkça vurgulanmıştır. 

Diğer yandan Bakanlığımın tespit ve yetki işlemleri karşısında açılan davalarda istenilen 
bilgi ve belgeler öncelikle gönderilmekte, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 227 nci mad
desi uyarınca tayin edilen bilirkişilere de her türlü kolaylık sağlanmaktadır. Bugüne kadar da 
ne mahkemelerden ve ne de bilirkişilerden herhangi bir eleştiri alınmamıştır. 

Ocak 1993 ayı istatistiğine karşı 18 dava açılmış ve bu davalardan 6 adedi Bakanlığım lehi
ne sonuçlanmış, Yargıtayca da onaylanmıştı. Diğerleri ise serbest durumdadır. 

Temmuz 1993 ayı istatistiğine ise; 
— T. Dok, Gemi-tş Sendikası Limter-tş Sendikasına, 
— Basın-lş (Türk-tş) Sendikası Basın-lş (disk) Sendikasına, 
— T. Sağlık-lş Sendikası D. Sağlık-lş Sendikasına, 
— Deri-tş Sendikası T. Deri-lş Sendikasına, 
— T. deri - İş Sendikası Deri - İş Sendikasına, 
— Petrol-tş Sendikası Petkim-lş Sendikasına, 
— Gıda-tş Sendikası Tek-Gıda İş Sendikasına, 

öz Gıda-lş Sendikalarına 
— Basın-lş (Disk) Sendikası Basın-lş (Türk-tş) Sendikasına, 
— T. Sağlık-lş Sendikası Sağlık-lş Sendikasına, 
— öz İplik-lş Sendikası Tekstil Sendikasına, 
—- Selüloz-lş Sendikası Tümka-lş Sendikasına, 
— Limter-lş Sendikası T. Dok. Gemi-lş Sendikasına, 
— Tek Gıda-lş Sendikası Gıda-iş Sendikasına, 
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— Oleyis Sendikası Kendi üye sayısına, 
— Belediye-tş Sendikası GeneI-tş,Hizmet-tş Sendikalarına 

Belde - îş, Emek - tş Sendikalarına 
— Lastik-tş Sendikası Kendi üye sayısına 

— Tes-lş Sendikası Bes-tş Sendikasına, 
— Tekstil Sendikası Öz-tplik-tş Sendikasına, 
— Genel-tş Sendikası Belediye-tş, Hizmet iş, 

Emek-tş, Belde-tş Sendikalarına 
— Bank-Sen Sendikası Banksis ve Banksisen Sendikalarına 

olmak üzere, toplam 22 sendika tarafından dava açılmış olup, bu davalar da devam etmekte
dir. Bakanlığımca, dava sonuçlarına göre işlem yapılmaktadır. 

Bugün çağdaş toplumlar, demokratik rejimin vazgeçilmez kuruluşlarını kökleştirme, ku
rumlaştırma ve işlevlerini kamu yararına yönelik olarak etkinleştirme çabalarına yoğunluk ka
zandırırlarken, sendikal kuruluşları da aynı konumda değerlendirmişlerdir. 

Bu bağlamda, gelişen ekonomik, sosyal ve siyasal olayların ülkemizdeki işçi hareketlerini 
de etkileyeceği tartışılmaz bir gerçlcetir. Bugün onaylanan ILO sözleşmeleri doğrultusunda ça
lışma yaşamına ilişkin bir çok yasa taslağının hazırlanarak Başbakanlığa sunulması, bir çoğu 
üzerindeki çalımaşların da yoğun bir şekilde sürdürülmesi sendikal kuruluşlara; tüm çalışan
lara verilen önemin göstergesidir. 

Bakanlığımın amacı, yansız olarak toplum yaşamında emeğin yüceltilmesi, eşitliğin, ada
letin ve dayanışmanın sağlanarak çalışma barışının tüm kesimlere yaygınlaştırılmasıdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal güvenlik 
Bakanı 

38. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez ilçeye bağlı Kınık Köyünün 
kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/2655) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Bilecik tli Merkez İlçeye bağlı Kınık Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve 
köy halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni 
bütçe döneminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

TC. 
Devlet Bakamlğı 30.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/576-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: TBMM Başkanlığının 6.12.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-71/2655-6771/28813 

sayılı yazısı. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet seven'in Bilecik-Merkez-Kınık Köyünün kanalizasyonu 
ile ilgili soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakam 

Söz konusu köyün kanalizasyonu 1994 yılı programına teklif edilmiş olup, bütçe imkânla
rına göre 1994 yılında dikkate alınacaktır. 

39. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez İlçeye bağlı Alpagut Köyü
nün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı 
(7/2656) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Bilecik tli Merkez İlçeye bağlı Alpagut Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan 
ve köy halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni 
bütçe döneminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacakıtr? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 30.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/577-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 6.12.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-71/2656-6772/28814 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik-Merkez İlçesine bağlı Alpagut Köyü
nün kanalizasyonu ile ilgili soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakam 

Söz konusu köyün kanalizasyonu 1994 yılı programına teklif edilmiş olup, bütçe imkânla
rına göre 1994 yılında dikkate alınacaktır. 
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40. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı tlçesi Battalı Köyünün iç
me suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yanlı cevabı (7/2657) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven r 

Bilecik 
Bilecik tli Gölpazarı tlçesi Baltalı Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 

olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan kö
yümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katklarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşü
nüyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.0.12/586-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2627-6773/28815 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Gölpazarı-Baltalı Köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu ihtiyacı çeşmelerden karşılanmakta olup, 1994 yılında yapı

lacak etüt neticesine göre şebekeli sistem için gerekli işlem yapılacaktır. 

41. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı ilçesi BüyüksusuzKöyü
nün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2658) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik tli Gölpazarı tlçesi Büyüksusuz Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri 

kalmış olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulun
mayan köyümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katklarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşü
nüyorsunuz? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/585-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 6.12.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2658-6774/28816 sayılı yazınız. 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Gölpazarı-Büyüksusuz Köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelen
miştir. 

Söz konusu köyün içmesuyu ihtiyacı çeşmeli sistemle karşılanmaktadır. Kapalı şebeki sis
temi 1994 yılı program tekliflerinde yeralmakta olup, bütçe imkânlarına göre değerlendirilecektir. 

42. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli İlçesi Oğulpaşa Köyünün 
kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/2659) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik tli Osmaneli İlçesi Oğulpaşa Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve 
köy halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni 
bütçe döneminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/592-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. İlgi: TBMM Başkanlığının 6.12.1993 tarih A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2659-6775/28817 sa

yılı yazısı 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik-Osmaneli-Oğulpaşa Köyünün kanali

zasyonu ile ilgili önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik Osmaneli Köyünün kanalizasyonu 1994 yılı programına teklif edilmiş olup, bütçe 
imkânlarına göre 1994 yılında dikkate alınacaktır. 

43. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli İlçesi Günören Köyünün 
kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2660) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
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Bilecik İli Osmaneli İlçesi Günören Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve 
köy halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni 
bütçe döneminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? -

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/589-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2660-6776/28818 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Osmaneli-Günören Köyünün kanalizasyon sorununa dair soru önergesi incelen
miştir. 

Söz konusu köyün kanalizasyonu 1994 yılı etüt-proje programına alınacaktır. 

44.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli Söğüt İlçesi Gündüzbey Köyünün 
içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2661) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik tli Söğüt İlçesi Gündüzbey Köyünü yurdumuzun batısında du misali geri kalmış 

olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan kö
yümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşü
nüyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.0.12/582-009 . 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6.12.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2661-6777/28819 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabi ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Söğüt-Gündüzbey Köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu ihtiyacı çeşmeli sistemle karşılanmaktadır. Şebekeli sistem 

için menbada yapılan drenaj çalışmalarında ihtilaf çıktığından sonuç alınamamış olup, ihtila
fın giderilmesi halinde gerekli işlem yapılacaktır. 
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45. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli İlçesi Gaziler Köyünün ka
nalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2662) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik tli Osmaneli İlçesi Gaziler Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve köy 

halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe 
döneminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.0.12/595-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2662-6778/28820 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Osmaneli-Gaziler Köyünün kanalizasyon sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün kanalizasyonu 1994 yılı etüt-proje programına alınacaktır. 
46. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in. Bilecik-Söğüt İlçesi Geçitli Köyünün kanali

zasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2663) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik tlii Söğüt İlçesi Geçitli Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve köy hal
kımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe dö
neminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/579-009 30.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2663-6779/28821 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik-Söğüt-Geçitli Köyünün kanalizasyonu 

ile ilgili önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Söz konusu köyün kanalizasyon inşaatı 1994 yılı programına teklif edilmiş olup, bütçe 
imkânlarına göre 1994 yılında dikkate alınacaktır. 
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47. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Söğüt İlçesi Kayabalı Köyünün içme 
suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2664) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik tli Söğüt İlçesi Kayabalı Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 

olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan kö
yümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşü
nüyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.0.12/581-009 . 30.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8.12.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2664-6780/28822 

sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik-Söğüt-Kayabalı Köyünün içmesuyu suyu 

ihtiyacı ile ilgili soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakam 

Söz konusu köyün içmesuyu ihtiyacı çeşmeli sistemle karşılanmaktadır. Kapalı şebeke sis
temi 1994 yılı program tekliflerinde yeralmakta olup, bütçe imkânları dahilinde değerlendirile
cektir. 

48. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Söğüt İlçesi Borcak Köyünün kanali
zasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2665) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik İli Söğüt İlçesi Borcak Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve köy hal

kımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe'dö-
neminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.0.12/575-009 30.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: TBMM Başkanlığının 8.12.1993 tarih ve A.01,0.GNS.0.10.0Ö.02-7/2665-6781/28823 

sayılı yazısı. 



T.B.M.M. B : 59 4 . 1 . 1994 O : 2 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Bilecik-Söğüt-Borcak Köyünün kanalizasyon ile il
gili soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Söz konusu köyün kanalizasyon projesi önceki yıllarda yapılmış olup, bütçe imkânlarına 
göre 1994 yılında dikkate alınacaktır. 

49. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Merkez İlçeye bağlı Künceğiz Köyü
nün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı A bdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2666) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Bilecik tli Merkez İlçeye bağlı Künceğiz Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri 
kalmış olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulun
mayan köyümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katklarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşü
nüyorsunuz? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.0.12/587-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 6.12.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2666-6782/28824 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim, 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Merkez tlçeye bağlı Künceğiz Köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi in
celenmiştir. 

Söz konusu köyün içmesuyu ihtiyacı çeşmeli sistemle karşılanmaktadır. Şebekeli sistemi 
1994 yılı içmesuyu programlarında yeralmakta olup, bütçe imkânlarına göre değerlendirilecektir. 

50. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Söğüt İlçesi Dömez Köyünün kanali
zasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdillbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2667) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik tli Söğüt tlçesi Dömez Köyünün projelendirilmesi yapılmış olan ve köy halkımızın 

sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe döneminde 
ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 
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TC. -
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.0.12/594-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2667-6783/28825 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Söğüt-Dömez Köyünün kanalizasyonuna dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün kanalizasyonu 1994 yılı programına teklif edilmiş olup, bütçe imkânla

rına göre 1994 yılında dikkate alınacaktır. 
51. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli Gölpazar İlçesi Bolatha Köyünün 

kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2668) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasın! arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik tlii Gölpazarı tlçesi Bolatlı Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve köy 
halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe 
döneminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/578-009 30.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : TBMM Başkanlığının A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2668-6784/28826 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik-Gölpazarı-Bolatlı Köyünün kanalizas

yonu ile ilgili önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Söz konusu köyün önceki yıllarda projesi yapılan kanalizasyon inşaatı bütçe imkânlarına 
göre 1994 yılında dikkate alınacaktır. 

52. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-lnhisar İlçesi Tozman Köyünün ka
nalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2669) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
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Bilecik tli inhisar İlçesi Tozman Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve köy 
halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımına yeni bütçe döne
minde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/580-009 30.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2669-6785/28827 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Bilecik-tnhisar-Tozman Köyünün kanalizasyonu ile 

ilgili soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakam 

önceki yıllarda projesi yapılan söz konusu köyün kanalizasyon inşaatı bütçe imkânlarına 
göre 1994 yılında dikkate alınacaktır. 

53.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Kovacık Köyünün iç
me suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazalı cevabı (7/2670) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik tli Söğüt ilçesi Gündüzbey Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 

olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan kö
yümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşü
nüyorsunuz? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0,0.12/584-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2670-6787/28829 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Yenipazar-Kovacık Köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köy 1993 yılı içmesuyu yapım programında 1994 yılında tamamlanacak şekil

de yeralmaktadır. 

| — 619 — 



T.B.M.M. B : 59 4 . 1 . 1994 O : 2 

54. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Yenipazar Batıbelenören Köyünün içme 
suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2671) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik ÎIi Yenipazar tlçesi Batıbelenören Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri 

kalmış olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulun
mayan köyümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katklarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşü
nüyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.0.12/583-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2671-6788/28830 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Bajd Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Batıbelenören Köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu ihtiyacı çeşmeli sistemle karşılanmaktadır. Kapalı şebeke sis

temi için yapılan etüt çalışmalarına Önceki yıllarda başlanmış ancak isalesi öngörülen mensu
ba ihtilaf çıktığından çözüm getirilememiştir. İhtilaf giderildiği takdirde gerekli işlem yapılacaktır. 

55. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez İlçeye bağlı Erkoca Köyünün 
içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/2672) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik İli Merkez İlçeye bağlı Erkoca Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 

olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan kö
yümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katklarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşü
nüyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/593-009 - 31.12.1993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14.12.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2672-6786/28828 sayılı yazınız. 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Merkez İlçeye bağlı Erkoca Köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi ince
lenmiştir. 

Söz konusu köyün içmesuyu ihtiyacı çeşmeli sistemle karşılanmaktadır. Kapalı şebeki sis
temi 1994 yılı program tekliflerinde yeralmakta olup, bütçe imkânlarına göre değerlendirilecektir. 

56. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez İlçeye bağlı Koyunköy Köyü
nün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2673) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli Merkez İlçeye bağlı Koyunköy Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri 
kalmış olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulun
mayan köyümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçireceksiniz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/588-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14.12.1993 tarih, A.01.0.GNS.0J0.00.02-7/2673-6791/28831 sayılı yazısı 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Merkez-Koyunköy Köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köy içmesuyu1 ihtiyacını 1970 yılında yapılan çeşitli içmesuyu tesisinden karşı

lamaktadır. İhtiyacı yeterli olarak karşılamayan içmesuyu tesisinin şebekeli sisteme dönüştü
rülmesi amacıyla 1988 yılında yapılan etüd çalışmalarında isalesi öngörülen menbaya komşu 
köy olan Bahçecik itiraz ettiğinden herhangi bir işlem yapılamamıştır. Ancak 1992 yılında li
mit imkânları ile 75 mJ,Iük gömme depo ikmal edilerek tamamlanmıştır. İhtilafın çözülmesi 
halinde projenin uygulanmasına çalışılacaktır. , 

5 7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik İli Merkez İlçeye bağlı Bekdemir Kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2674) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik tli Merkez İlçeye bağlı Bekdemir Köyünün projeleri yapılmış olan ve köy halkının 
sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımına yeni bütçe döneminde ne 
gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.0.12/591-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2674-6792/28832 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Merkez İlçesine bağlı Bekdemir Köyünün kanalizasyonuna dair soru önergesi in
celenmiştir. 

Söz konusu köyün kanalizasyon projesi önceki yıllarda yapılmış olup, bütçe imkânlarına 
göre 1994 yılında dikkate alınacaktır. 

58. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli Ciciler Köyünün kanali
zasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2675) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli Osmaneli İlçesi Ciciler Köyünün projeleri yapılmış olan ve köy halkının sağlığı
nı tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe döneminde ne 
gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

• T . C ' " • ' ' . ' • J 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : B.02.0.0.12/590-009 31.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2675-6793/28833 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

_- A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

— 622 — 



T.B.M.M. B : 59 4 . 1 . 1994 O : 2 

Bilecik-Osmaneli-Ciciler Köyünün kanalizasyon sorununa dair soru önergesi' incelenmiştir. 
Söz konusu köyün kanalizasyonu 1994 yılı etüd-proje programına alınacaktır. 
59. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, taşocaklarmm çevreye verdiği zararlara 

ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3147) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
rekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

Bilindiği gibi taşocakları Osmanlı döneminde çıkarılmış olan "Taşocakları Nizamname-
si"ne göre işletilmekte, çıkarılan yasa ile bunların düzenlenmesi ve gelirlerinin toplanması ti 
özel İdarelerine bırakılmıştır. Kanunî düzenleme eksikliğinin ötesinde, ocaklar giderek yerle
şim birimleri içinde kaldıkları için başlıbaşına sorun olmuşlardır. Ocakların yerleşim birimleri 
içinde olması insan sağlığı, çevre ve kent yaşamı bakımından tehlike oluşturmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içindeki Cebeci semtinde 
bulunan bir taşocağının işletilmesindeki dikkatsizlik ve denetimsizlik sonucu bir çocuk yaşa
mını yitirmiştir. İlkokul alanına çok yakın bulunan bu ocak, çocukların ve çevre halkının ha
yatını tehlikeye sokmakta, yapılan harfiyat sonucunda 500 metre uçurum yerleşim alanının or
ta yerinde durmaktadır. Ocaktan çıkarılan taşların yıkanması sonucu zararlı artıklar, içme ve 
kullanma suyu elde edilen Alibeyköy barajını kirletmektedir. 

İnsan yaşamı ve çevre için tehlikeler barındıran taşocaklarının işletilmesi sırasında ne tür 
önlemler almaktasınız? Yerleşim birimleri içerisinde kalmış olan ocakları kapatma yönünde 
çalışmalarınız var mı? Bunları kapatmayı düşünüyor musunuz? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü • 28.12.1993 
Sayı : B050MAH0650002/1218 

Konu : İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 19 Kasım 1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3147-7335/29664 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in "Yerleşim alanları içinde bulunan taşocaklarının 

çevreye verdiği zararlara ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak İstanbul Valiliğinden alı
nan bilgilerden; 

Istanbul-Gaziosmanpaşa İlçesi Cebeci semtinde bulunan ve Taşocakları Nizamnamesi ge
reğince özel idare tarafından ruhsat verilen taşocağı sahalarının yerleşim alanı içerisinde kaldı
ğı ve Avrupa yakasının su ihtiyacını karşılayan Alibeyköy Barajını kirlettiği gerekçesiyle İSKİ 
Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda iptal edildiği, 

Özellikle yerleşim alanlarına yakın yerlerdeki taşocakları ile ilgili olarak ruhsat ya da ruh
satların temdidi talepleri değerlendirilmeden önce İl Mahalli Çevre Kurulundan görüş istendi
ği ve alınan görüşe göre hareket edildiği, 
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Ancak, çevreye verdikleri zarar nedeniyle ruhsatları iptal edilen veya ruhsat verilmeyen 
bazı ocak işleticilerinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından maden ruhsatı alarak faali
yetlerini sürdürdükleri, bu durumda olan ocakların maden ruhsatı ile Taşocakları Nizamna
mesi kapsamına giren mevadı üreterek amacı dışında faaliyet gösterip çevreye zarar vermeleri 
nedeniyle ruhsatlarının iptal edilmesinin anılan Bakanlıktan talep edildiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca Bakanlığımca, Taşocakları Nizamnamesi yerine günün ihtiyaçlarına daha iyi ce
vap verecek bir kanun tasarısı üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

60. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak Un, bankaların ödedikleri vergi miktarlarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet At t ila'nm yazılı cevabı (7/3154) 

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

mekteyim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Sorularım : 
1. Ülkemizde bulunan kamu bankaları kazançlarının yüzde itibari ile kaçta kaçını vergi 

olarak ödemektedirler? 
2. Yine ülkemizde bulunan yurt içi ve yurt dışı hizmetleri ile bankacılık sektöründe hiz

met gören özel Bankaların kazançlarının yüzde itibari ile kaçta kaçını vergi olarak ödemekte
dirler? 

3. Bankaların vergi gelirlerindeki dilimleri yükseltmeyi düşünüyor musunuz? 
4. Bankalara yatırılan paralardan elde edilen faiz gelirlerinden vergi almayı planlıyor 

musunuz? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.GEL.0.73/138-559-83508 30.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Başbakanlığa gönderilen 19.11.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3154-7370/ 

29783 sayılı yazınız. 
Yazınızda, Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 

soru önergesinde; 
1. Ülkemizde bulunan kamu bankaları ile özel bankaların kazançlarının yüzde itibarî 

ile kaçta kaçının vergi olarak ödendiği, 
2. Bankaların vergi gelirlerindeki dilimlerinin yükseltilmesinin düşünülüp düşünülmediği, 
3. Bankalara yatırılan paralardan elde edilen faiz gelirlerinden vergi alınmasının planla

nıp planlanmadığı, 
hususlarında bilgi verilmesi istenilmektedir. 

— 624 — 



T.B.M.M. II : 59 4 . 1 . 1994 O : 2 

Soru önergesinde yazılı olarak cevaplandırılması istenilen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 
1. Ülkemizde bulunan kamu bankaları gerekse özel bankalar Kurumlar Vergisi Kanunu

na göre kurumlar vergisi mükellefi bulunmaktadır. Bankalar vergilendirme tekniği bakımın
dan diğer kurumlar vergisi mükellefleri ile birlikte aynı esaslara göre vergilendirilmektedir, öte 
yandan kamu bankalarının vergilendirilmesi özel bankalardan bir farklılık göstermemektedir. 
Bankaların ödeyecekleri kurumlar vergisi, bir hesap döneminde elde edilen safi kurum kazanç
larına % 46 vergi oranının uygulanması suretiyle tespit olunmaktadır. Safi kurum kazancı ise, 
Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerine göre tespit olunmaktadır. 

Diğer taraftan, Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile gelir ortaklığı senetleri gelirleri 
kurum kazancından indirim konusu yapılmaktadır. Bu menkul kıymetlerin alım satımından 
sağlanan kazançlar da kurumlar vergisinden müstesna tutulmaktadır. Ancak gerek kazançtan 
indirim konusu yapılan, gerekse kurumlar vergisinden müstesna tutulan bu gelirler üzerinden 
Gelir Vergisi Kanununa göre vergi tevkifatı yapılmaktadır. Söz konusu tevkifat, Devlet tahvili 
ve gelir ortaklığı senetlerinden elde edilen faiz veya alım satım kazançlarından °/o 10, Hazine 
bonosu faiz veya alım satım kazançlarından ise % 15 oranında yapılmaktadır. 

Bu durumda, portföyünde Devlet tahvili, Hazine bonosu veya gelir ortaklığı senedi bu
lunduran bankalar, bu menkul kıymetlerin iratları ile alım satım kazançları üzerinden yukarı
da belirtilen oranlarda tevkif suretiyle gelir vergisi ödemektedirler. 

öte yandan bankalar, asgarî kurumlar yergisinin de kapsamında bulunmaktadır. Bu ne
denle, bankaların asgarî kurumlar vergisi konusuna giren ve kurumlar vergisinden müstesna 
veya kurum kazancından indirilen gelirleri üzerinden ödeyecekleri vergi, % 23'den az olamaz. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile kurumlar vergisi sistemimizde önemli değişiklikler 
yapılmaktadır. Bu Tasarının kanunlaşması halinde bankaların ödeyecekleri vergi oranlarında 
da değişikliler olacaktır. Ancak bu vergileme, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinden farklılık 
göstermeyecektir. 

3. Bugünkü vergi mevzuatımıza göre, bankalara yatırılan paralara tahakkuk ettirilen fa
izlerden vergi tevkifatı yapılmaktadır. Ayrıca bu tevkifat oranında değişiklik yapma konusun
da Bakanlar Kurulunun yetkisi bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

61. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş-Kilrtül Belde
sine bağlı Bozoğlu Mahallesinin korucu talebine ilişkin sorusu ve îçişleri Bakam Nahit Mente
şemin yazılı cevabı (7/3165) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de

laletinizi arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
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Soru : Kahramanmaraş Merkez Kürtül Beldesinin 20 haneli Bozoğlu (Bağlıca) Mahallesi 
terör tehdidi altında olup korucu ihtiyaç ve talepleri uzun zamandır devam etmektedir. 

Köy korucu kadrosu ne zaman verilecektir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/1219 29.12.1993 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili 
Sayın Ahmet Dökülmez'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: TBMM Başkanlığının 19.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/3165-7392/29894 
sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, "Kahramanmaraş Kürtül beldesine bağlı 
Bozoğlu mahallesinin korucu talebine ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Kahraman
maraş Valiliğinden alınan bilgilerden; 

Merkez İlçeye bağlı Kürtül Köyü Bozoğlan (Bağlıca) mahallesinde geçici köy korucusu bu
lunmadığı, ancak Kürtül Köyü Kalkut obasında 11 adet geçici köy korucusunun görev yaptığı, 

Geçici köy korucusu görevlendirilen köy ve obalar örgütün hedefi durumunda olduğun
dan, mevcut silahların küçük parçalar halinde dağıtılmasının verilen mücadele açısından sa
kıncalar doğurduğu, bölücü ve yıkıcı örgütlerle mücadelede kuvvetlerin bölünmesinin örgü
tün işine yaradığı, 

Gelişmelere göre tespit edilecek köy ve obalara silah dağıtılacağı, 
Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

62. .—Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Akköy Su Ürünleri Kooperatifi işlemleri
nin incelenmesine ilişkin sorusu ve Tarım Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/3173) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Tarım Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Soru : Ürünleri Koop (Aydın) işlemleri hakkında inceleme yapılması gerekecektir. Yapıl
mışsa inceleme raporunun neticesinin bildirilmesi ve ilgililer hakkında ne gibi işlemlerin yapıl
dığını açıklanmasını arz ederim. 
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T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-515 4.1.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. Kar. Md. lüğünün 19 Kasım 1993 tarih ve 7/3173 sayılı yazısı. 
Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın Akköy su ürünleri kooperatifi işlemlerinin 

incelenmesi" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Aydın-Yenihisar-Akköy Su Ürünleri Kooperatifi 1993 yılı Mayıs ayında Başkontrolör Rahmi 

Doğan tarafından denetlenmiş ve kooperatifin yönetim kurulu üyeleri hakkında T.C.K. nun 
202 ve 339 uncu maddeleri kapsamında Yenihisar Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 

Daha sonra Başkontrolör Okan Oral tarafından Aydın Valiliğinin talebi üzerine yeniden 
denetlenen kooperatifte tespit edilen 7 maddelik idariî ve 13 maddelik tazmin tedbirlerinin gi
derilmesi için 29.9.1993 tarih ve TD 8/1422 sayılı yazı ile Bakanlık Aydın II Müdürlüğü kana-
liyle yetkililere iletilmek üzere gerekli talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

63. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, Sümerbank işçilerinin ikramiye ve sözleş
me/arklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakam Mehmet Moğultay'm yazıtı cevabı (7/3212) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması gereğini dilerim. 
Saygılarımla. 

Uluç Gürkan 
Ankara 

Sümerbank işçileri zam farkından doğan ikramiye ve sözleşmeden kalan farklarının bir 
kısmı ödenmeyerek madur edilmişlerdir. 

Fiyat artışları nedeniyle, paraları ellerine geçmeden eritilen Sümerbank işçilerinin daha 
fazla madur edilmemesi için ödemelere ne zaman geçilecektir? 

TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.01.637/2330/45671 29.12.1993 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 19.11.1993 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 

10.00.02-7/3212-7487/30202 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 10.12.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/ 

106-4436/6437 sayılı yazısı. 
I 
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Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve tarafımdan yanıt-, 
lanması istenilen "Sümerbank işçilerinin toplu iş sözleşmesinden doğan zam farkları ile ikra
miye alacaklarının bir kısmının ödenmeyerek işçilerin mağdur edildiği, bunun önlenmesi için 
ödemelere ne zaman başlanacağı" yolundaki yazılı soru önergesi değerlendirilmiştir. 

önerge konusu ile ilgili olarak Bakanlığımca yapılan araştırmalarda; 
"Teksif" Türkiye Tekstil, örme ve Giyim Sanayii işçileri Sendikası ile "Kamu-tş" Kamu 

işverenleri Sendikası arasında 27.4.1993 tarihindejmzalanan 1.10.1992-31.12.1994 yürürlük sü
reli toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince işçilere Nisan 1993 ayından başlamak üzere altı 
eşit taksitle ödenmesi gereken sözleşme farklarının Sümerbank Holding A.Ş.'nin içinde bulun
duğu nakit sıkıntısı nedeniyle ancak Ağustos ayında ödenmeye başlandığı ve Kasım ayında üc
ret farklarından doğan bütün alacakların ödendiği, 

Haziran ve Ağustos 1993 ayları içerisinde iki taksitte ödenmesi kararlaştırılan ikramiyele
rin ise aynı nedenlerle zamanında ödenemediği, gecikmeli olarak Ağustos ve Ekim 1993 ayla
rında tamamlandığı anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak, Sümerbank işçilerinin toplu iş sözleşmesinden doğan zam farkları ile ikra
miye alacaklarının bütünüyle ödenmiş olduğu, bugün için işçilerin sözleşmeden kaynaklanan 
herhangi bir alacaklarının kalmadığı tespit edilmiştir. 

Bilgi edinilmesini ve önergenin yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda değerlendiril
mesini arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan SSK Hastanesinin perso
nel ve araç gereç ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo
ğultay'in yazılı cevabı (7/3220) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş-Elbistan Sosyal Sigortalar Hastanesinde bulunan araç-gereç, personel, 

pratisyen ve uzman doktor açığı hangi tarihte giderilecektir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/12U4-45740 30.12.1993 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 19.U.1993 tarih ve A.01.0.GNS : 0.10.00.02-7/3220-7503/30239 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Ku

rumu Elbistan Hastanesi ile ilgili" yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
85 Yatak kapasiteli Sosyal Sigortalar Kurumu Elbistan Hastanesinde halen 62 sağlık per

soneli görev yapmaktadır. Bugün için hastanenin araç ve gereç yönünden herhangi bir eksiği 
bulunmamaktadır. 
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Diğer taraftan; 8.12.1993 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1.12.1993 
tarih ve 3917 sayılı 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun ile sağlanan ilave kadrolardan sözkonusu hastanenin eksik bulunan doktor ve 
diğer sağlık personelinin tamamlanması konusunda azamî gayret gösterilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da bambul böceğinin ne

den olduğu zararlara karşı önlem alınmasına ilişkin sorusu ve Tarım Bakanı Refaiddin Şahin'-
in yazılı cevabı (7/3222) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere

ğinin yapılmasını arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Elbistan İlçemizde dejenere tohum ekmenin mahsurundan ve çekirgeden daha tehlikeli 

olan bambul böceği, çiftçilerimizin büyük zararlara uğramasına sebep olmaktadır. Bu konu
larda çiftçimizi bilinçlendirmek için çalışmalara başlayacak mısınız? Çiftçimizi korumak için 
gerekli tedbirleri alacak mısınız? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-516 4.1.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kan. Kar. Md. lüğünün 19 Kasım 1993 tarih ve 7/3222 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin "Elbistan'da bambul böceğinin ne

den olduğu zararlara karşı önlem alınması" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Önergede belirtilen konu mahallinde Kahramanmaraş ti Müdürlüğümüze incelettirilmiştir. 
Alınan cevabi yazıda; 1993 yılında yapılan sürvey çalışmaları sonucu Elbistan llçesi'ne 

bağlı 11 köyün hububat sahalarında ekonomik mücadele eşiği üzerinde zararlı yoğunluğun te
spit edildiği, bu sahaların Bakanlığımızca da uygun bulunarak ek programa alındığı, gerekli 
olan ilaç ve alet temin edilerek 8.7.1993 tarihinde mücadeleye başlandığı ve 25.7.1993 tarihinde 
son verildiği ve üreticilerinde bu konuda bilinçli oldukları belirtilmiştir. 

Çiftçilerimizi Bambul zararından korumak için gerekli tedbirler alınmış ve yörede yoğun
luk olabilecek 2000 dekar saha 1994 yılı programına Yönetimli Çiftçi Mücadelesi şeklinde alın
mıştır. 

1994 yılında süt olumu devresinde ergin sürveyleri İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca ya
pılacak, sürvey sonuçlarına göre ilaçlı mücadele yapılması gerekli alanlar üreticilere bildirilecek, 
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alet ve teknik yardım ti Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri tarafından, ilaç ve işgücü üreticilerce 
karşılanarak mücadele gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

66 — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağlı bav köy
lerin yol ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/3225) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
— Kahramanmaraş-Göksun-Bozhüyük Beldesine ait gölet sahasının, ön inceleme çalış

maları sonucunda su sızdırdığı tespit edilmiştir. Gölet sahasının yer değişikliği mümkündür. 
Yeniden Bozhüyük guletinin yer değişikliği ile ön inceleme çalışmalarına hangi tarihte başla
nacaktır? 

— kahramanmaraş-Andırın-Rifaiye-Habısağzı Obası Gölet inşaatına ne zaman başlana
cak ve hangi tarihte bitirilecektir? 

— Kahramanmaraş-Göksun-Değirmendere Göletinin inşaat öncesi çalışmaları hangi saf
hadadır? Gölet inşaatına hangi tarihte başlanacaktır? 

— Kahramanmaraş-Afşin-Arıtaş Beldesi Gölet sahasının su sızdırdığı belirtilmektedir. Gölet 
sahasının değiştirilmesi ile yeniden inceleme çalışmalarına hangi tarihte başlanacaktır? 

—Kahramanmaraş-Andırtn-Akifiye-Cokak Karayolunun asfalt yapımı 1994 yılı içerisinde 
mümkün olacak mıdır? 

— Kahramanmaraş-Andırın-Alameşe Köyüne ait yolun bakım, onarım ve tamiratı ne za
man mümkün olacaktır? 

—' Kahramanmaraş-Andınn-Arıklar Köy yolunun bakım ve onarımı hangi tarihte yapıla
caktır? 

Kahramanmaraş-Afşin-Altaş-Dillihoca Mahallesinin yolu kış mevsiminde kapanmaktadır. 
Yolun ulaşıma açık tutulması için çalışma yapılmakta mıdır? 

— Kahramanmaraş-Andırın-Efirağızlı, Nebiler ve Çatal obaları yolunun büyük oranda 
bakıma ve malzemeye ihtiyacı vardır. Sözkonusu yolların ihtiyaçlan hangi tarihte karşılanacaktır? 

Kahramanmaraş-Çardak-Kabaağaç yolu büyük oranda bakım-onarım ve tamirata muh
taçtır. Sözkonusu yolun ihtiyaçları 1993 yılı içerisinde gerçekleşecek midir? 

— Kahramanmaraş-Andırın-Akgümüş Köy yolunda sel ve yağışlar nedeniyle zaman za
man ulaşım aksamaktadır. Yolun bakım-onarım ve tamiratı ne zaman yapılacaktır? 

— Kahramanmaraş-Andırın-Geben Beldesi 1985'den önce orman beldesi iken belde sa
kinlerinin 2/3'si yardım aldı. Beldenin geri kalan sakinlerine sözkonusu yardım hangi tarihte 
verilecektir? 

— Kahramanmaraş-Andırın-Geben Beldesi ve civar köyleri ile Afşin-Tanır Beldesinde 1992 
kış mevsimi çok sert geçtiği için mahsuller büyük oranda zarar görmüştür. Bölge çiftçisinin 
tohumluk, gübre ve kredi borçlarının ertelenmesi düşünülmekte midir? 
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TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/573-009 30.12.1993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.11.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3225-7508/30244 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 

Başbakanın tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A, Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Kahramanmaraş tüne bağlı köylerin yol ve sulama suyu sorunlarına dair soru önergesi 
incelenmiştir. 

Kahramanmaraş-Göksun-Bozhüyük Köyü hayvanlarına içmesuyu temini konusu 1990 yı
lında yapılan etüd sonucunda jeolojik bakımdan olumsuz bulunmuştur. Ancak 1994 yılı etüd 
mevsiminde yeni alternatif arayışında bulunulacaktır. 

Kahramanmaraş-Andırın-Rifaiye, Hapısağzı göleti proje çalışmalarına devam edilmekte 
olup, proje çalışmlarının ikmalinden sonra ihale edilecektir. Söz konusu projenin 1996 yılında 
ikmal edilmesi hedef alınmıştır. 

Kahramanmaraş-Göksun-Değirmendere göleti ile ilgili planlama etüdlerine devam edil
mekte olup, bütçe imkânları nispetinde yatırım programlarında yer verilmesine çalışılacaktır. 

Kahramanmaraş-Afşin-Antaş- Köyü tarım arazilerine sulama suyu temini amacıyla gölet 
yapılması önceki yıllarda etüd edilmiş olup, topoğrafik bakımdan elverişli görülen Karakütük 
Dere Jeolojisi depolama tesisi yapılmasına elverişsiz bulunmuştur. Başkaca bir gölet yeri tespit 
edilemediğinden konu olumsuz neticelendirilmiştir. 

Kahramanmaraş tli Andırın-Akifiye Çokak yolunun asfalt kaplaması karayolları yol ağında 
yer aldığından Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak bir işlem yoktur. 

Kahramanmaraş ili Andırın İlçesi Alameşe köyyolunun yapımı ise 1994 yılı yapım progra
mının tesviye bölümüne Alameşe-Gökçe kaynak olarak teklif edilmiş olup, öncelik durumuna 
göre değerlendirmeyi çalışılacaktır. 

Kahramanmaraş-Andırın-Arıklar köyyolunun bakım ve onarımı ise köyyolunun greyderli 
bakımı yapılmış olup, gerekli görülen yerlere büz döşenmiştir. 

Kahramanmaraş tli Afşin-Arıtaş Köyü Dilhoca Mahallesinin kış mevsiminde kapanan yo
lunun açılması ilçelerde bakımevlerinde kar mücadelesi yapacak dozer, greyder ve gerekli ekip 
kar mücadelesi için hazır bulundurulmaktadır. Kapanan köyyolları bu ekiplerce açılmaktadır. 

Kahramammaraş tli Andırın-Efirağızlı-Nebiler ve Çatal Obaları yolunun bakım ve stabi
lize kaplaması; Andırın-Efirağızlı Köyü Nebiler ve Çatal Obaları yolunun her mevsim greyder
li bakımı yapılmaktadır. Stabilize kaplaması ise ileriki yıllar programında değerlendirmeye ça
lışılacaktır. 

Kahramanmaraş tli Çardak-Kabaağaç yolu Karayolları Genel Müdürlüğünden devir iş
lemleri yapılmamış olup, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında de
vir protokolü yapıldığında gerekli bakım ve onarımı yapılacaktır. 

Kahramanmaraş tli Andırın-Akgümüş köyyolunun yağışlardan dolayı aksayan ulaşımı yolun 
bakımı yapılarak ulaşıma elverişli hale getirilmiştir. 
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67. —Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ttn bazı üniversite rektörlerinin görevden ayrılış 
nedenlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3231) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı cevaplan

dırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Abdullah Gül 
Kayseri 

1. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi ve Gebze Yük
sek Teknoloji Enstitüsünün Rektörlerinin görevlerinden ayrılma sebebi herbiri için nedir? 

2. Rektörler Anayasanın 130 uncu maddesine aykırı olduğu açıkken, hangi hukukî da
yanaklara göre bu işlemler gerçekleşmiştir? 

3. Bu rektörler görevden alınmadan önce YÖK tarafından haklarında herhangi bir so
ruşturma yapılmış mıdır? 

4. Yargı bu rektörlerin görevden alınışını hukuk dışı bulursa tavrınız ne olacaktır? 

• TC. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Arş.PIn.Dai.Bşk.-93/3000 30.12.1993 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 19.11.1993 tarih ve 7/3231-7534/30308 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül'ün "Bazı üniversite rektörlerinin görevden ayrılış 

nedenlerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1) Yeni kurulan Devlet üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin kurucu rektörlük sü

resinin iki yılla sınırlanmış olması, kanun koyucunun kural olarak bu süreyi son derece aktif 
bir biçimde değerlendirme düşüncesinin sonucudur. 

a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eski Kurucu Rektörü Prof. Dr. A. Mete Tunço-
ku'nun görevden alınmasına ilişkin gerekçe; 

Onsekiz Mart Üniversitesinin kuruluş kanunu incelendiğinde anılan üniversitenin 7 fakülte, 
3 yüksekokul ve 2 enstitüden oluştuğu görülmektedir. 

Kuruluş Kanununda yer alan 7 fakülteden eğitim fakültesi o zamana kadar mevcut olan 
Çanakkale Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. 

Geçen süre içerisinde bir tek Fen-Edebiyat Fakültesinin kuruluşu sağlanmış, bu Fakülte 
bünyesinde Matematik, Fizik, Kimya gibi temel fen bilimleri bölümleri yeterli imkâna ve bir 
üniversite için önemlerine rağmen açılmamıştır. Oysa, Onsekiz Mart Üniversitesi ile kurulan 
üniversitelerin üçte ikisinde bu temel fen bilimleri bölümleri açılmıştır. 

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yalnızca Arkeoloji ve Sanat Tarihi gibi bölümler açıl
mıştır. Bu bölümlere alınan toplam öğrenci sayısı ise 32'dir. Onsekiz Mart Üniversitesi, 3.7.1992 
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tarih ve 3826 sayılı Kanunla kurulan 22 üniversite içerisinde imkânları en elverişli 5 üniversite
den biri olduğu halde, açılan bölümlerin sayıları açısından son sıralardadır. 

Yükseköğretimi sayısal niteliksel açıdan geliştirme ve yaygınlaştırma temel hedefimizdir. 
Yeni üniversiteler şüphesiz bu hedefi gerçekleştirmek için kurulmuştur. Son yıllarda % 20'lere 
ulaşan yükseköğretimde okullaşma oranımız, gelişmiş ülkelerin en az % 30'lara hatta % 
50-60'lara ulaşan oranları karşısında yetersiz kalmaktadır. 

Bu aşamada özellikle yeni kurulan üniversitelerimizin kapılarını daha uzun süre ve daha 
çok öğrenciye açık tutmaları beklenmekteyken, Onsekiz Mart Üniversitesinde geçen bir yıllık 
sürede yalnızca 180 öğrencilik bir kapasite artışı sağlanmıştır. 

Fakültelerinin hızla faaliyete geçirilmesine ve gelişmesine ihtiyaç duyulan bu üniversiteye 
yeni bir rektör atanmasına gerek görülmüştür. 

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi eski Kurucu Rektörü Prof. Dr. Üstün Dikeç'in gö
revden alınmasına ilişkin gerekçe; 

Hacettepe Üniversitesinden devredilen Mühendislik Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi dışında kurulması gereken Tıp, Fen-Edebiyat, Orman ve Teknik Eğitim Fakültelerin
den, 1993 ÖSYM İkinci Basamak Kılavuzunun 38 inci sayfasında yer aldığı gibi, 1993-1994 
öğretim yılı için, yalnızca Orman Fakültesine 21; Fen-Edebiyat Fakültesinin de, matematik ve 
fizik programlarına 21'er öğrenci alınmak suretiyle faaliyete geçmeleri sağlanabilmiştir. Fen-
Edebiyat Fakültesinin edebiyat programlarından hiçbiri açılmamıştır. Tıp Fakültesi ile teknik 
öğretmene çok ihtiyaç olduğu halde Teknik Eğitim Fakültesi de faaliyete geçirilmemiştir. 

Oysa kurucu rektörlükçe yasada belirtilen fakültelerin kurulması gerekirdi. 
Kurucu rektörlük süresi ve dolayısıyla kuruluş dönemi 1994 yılı Kasım ayında sona erecek 

olan bu üniversitenin, kurucu rektörünün, bunu gerçekleştirecek yeterli bir çalışması ve girişi
mi olmadığı gibi, yaptıkları da yetersiz bir düzeyde kalmıştır. 

Yükseköğretimin gelişmesi için yapılan bütün çabalara rağmen Zonguldak Karaelmas Üni
versitesinin 1993-1994 öğretim yılında, lisans düzeyinde, (fakülte düzeyinde) öğrenci kontenja
nı toplam 231'dir. Bu sayının 168*i de iki eski ve gelişmiş fakültesine aittir. Geri kalan (63) kişi 
yeni kurulmuş üniversitelerimizin her birinin 1993-1994 öğretim yılında aldığı öğrenci sayısının 
altındadır. Bu durum Zonguldak İlimizin, yeni bir üniversiteye sahip olması açısından taşıdığı 
potansiyelle, dolayısıyla üniversitenin kuruluş gerekçesiyle ters orantılıdır. 

Hedef olarak en az 10 bin öğrenci kapasitesine sahip olması beklenen Zonguldak Karael
mas Üniversitesinin, amacına erişmesinin bu gelişme temposuyla mümkün olamayacağı açıktır. 

Bu nedenle fakültelerinin hızla faaliyete geçirilmesine ve gelişmesine ihtiyaç duyulan bu 
üniversiteye yeni bir rektör atanmasına gerek görülmüştür. 

c) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü eski Kurucu Rektörü Prof. Dr. A. Hikmet Üçışık'-
ın görevden alınmasına ilişkin gerekçe; 

Prof. Dr. A. Hikmet Üçışık'ın kurucu rektörlük süresinin yaklaşık yarısı sona ermiş ol
masına rağmen, aynı Kanunla kurulan diğer üniversitelerin (21 yeni üniversite ve 1 yüksek tek
noloji enstitüsü) yeni birimlerle hemen hepsi 1993-1994 yılında eğitim-öğretim ve araştırma fa
aliyetlerine başladıkları halde, bu Kurum, hiçbir birimini faaliyete geçirememiş, öğrenci ala
mamıştır. 

Bu nedenle yapılan çalışmalar yeterli görülmediğinden yeni bir kurucu rektör atanmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. 
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2. Adı geçen rektörlerin görevden alınmalarına yasal dayanak teşkil eden 26S3 sayılı Ka
nun 20.4.1982 tarih ve 17670 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın Geçici 15*inci 
maddesiyle de teminat altına alınmıştır. 

3. Herhangi bir soruşturma yapılmamıştır. 
4. %rgı karan uygulanacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

68. —• Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in* ailelerince bir süredir haber alınama
yan er ve erbaşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakam Mehmet Gülhan'm 
yazılı cevabı (7/3232) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Sorular : 
1. Diyarbakır 7 nci Kolordu İstihkâm Taburu Astsubay Çavuşu Ali Kaya ve aynı tabur

dan Er Adem Kamber ile, Van tli Çaldıran İlçesi Ersahlı Karakolu Jandarma Çavuşu Yüksel 
İçmeli'den ailelerince 13 Ağustos 1993 tarihinden itibaren hiç bir haber alınamamıştır. 

Haber alınamayan bu er, erbaş ve astsubay çavuşun akibetleri nedir? 
2. Birlikleri ve ilgili Bakanlığın akıbetlerinden haberi var mıdır? Var ise ailelerini bilgi

lendirmeyi düşünüyor musunuz? 
3. Bu akibete maruz kalan kaç er ve subayımız vardır? 

TC. 
Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun: 1993/1157-AÖ 30.12.1993 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: (a) TBMM Bşk. lığının 19,11.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3232-7535/30311 

sayılı yazısı. . 
(b) Başbakanlığın 10.12.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/106-4447/6462 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen, Sayın 
Başbakan'ın da kendileri adına tarafımdan cevap verilmesini tensip ettikleri Yazılı Soru öner
gesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik tarafından verilen yazılı 
soru önergesinin cevabı 

1. 7 nci Kolordu İstihkâm Savaş Takımı Komutanlığında (Esendere-Yüksekova) görevli 
İs. Astsb. Çvş. Ali Kaya ile aynı birlik erlerinden Adem Kamber; 13 Ağustos 1993 tarihinde 
Yüksekova-Kısıklı arasında özel araçla seyir halinde iken, Bölücü Terör örgütü (PKK) men
suplarınca araçları durdurularak kaçırılmış ve bilahare 30 Kasım 1993 tarihinde Kuzey Irak-
Erbil'deki Kızılay Temsilciliğine teslim edilmişlerdir. Adı geçen kişiler, ifadelerinin tespiti ve 
gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını müteakip, 3 Aralık 1993 tarihinde 15 gün izinli olarak 
Diyarbakır'dan Türk Hava Yollan Uçağı ile ikametgâh adreslerine (ailelerinin yanına) gönde
rilmişlerdir. 

Van İli Çaldıran İlçesi Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı (2/1. J.Snr.BI.K.lığı-Hangedik) 
personelinden J. Çvş. Yüksel İçmeli ise; terhis mahiyetinde izinli olarak memleketine gider
ken, 18 Ağustos 1993 tarihinde, Batman-Kozluk karayolunda, PKK Terör örgütü mensupla
rınca otobüsten indirilerek kaçırılmış, ancak 21 Kasım 1993 tarihinde teröristlerin elinden ka
çarak kurtulmayı başarmış ve Batman İl Jandarma Komutanlığına katılmıştır. Adı geçen Ko
mutanlıkça ifadesi alınarak, tedavisi yaptırılan bu personel, 25 Kasım 1993 tarihinde Diyarba
kır'dan Türk Hava Yollan Uçağı ile ikametgâh adresine (ailesinin yanına) sevkedilmiştir. 

2. Söz konusu personelin memleketlerine sevk edildikleri hususu, Jandarma Asayiş Ko
mutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına ve ailelerine bildi
rilmiştir. 

3. Aynca, kayıp oldukları tespit edilen 2 Astsubay ile 16 erbaş ve erin akıbetleri hakkın
daki araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

69. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Kocaeli'de yeni açılan Sopalı SSK Hastanesi
ne ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı 
(7/3233) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 

1. Kocaeli'nde yeni açılan Sopalı SSK Hastanesi'nin personel kadrosu tamamlanmış mıdır? 

2. Kadroları Kocaeli SSK Hastanesi'nde gözüktüğü halde 150 civannda personelin An
talya, İzmir, İstanbul ve Ankara'da hizmet yaptıklan doğru mudur? 
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TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.0.00.01/12113-45739 30.12.1993 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi •:. 19.11.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.Q2-7/3233-7536/30312 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu So

palı Hastanesi ile ilgili" yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
Halen, 441 kadrosu bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu Kocaeli (Sopalı) Hastanesinde 301 

personel görev yapmaktadır. Bu hastanenin 140 personeli, Sosyal Sigortalar Kurumu Personel 
İşlemleri Yönetmeliğinin 55 inci maddesine göre Kurumun diğer sağlık tesislerinde görevlendi
rilmişlerdir. 

Ancak 8.12.1993 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1.12.1993 tarih ve 
3917 sayılı 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun ile sağlanan ilave kadrolara yapılacak atamalarla Kocaeli Hastanesinin personel ihtiyacı
nın giderilmesi konusunda azami gayret gösterilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet" Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
70. — Nevşehir Milletvekili Mehmet El katmış'in, Nevşehir'in Kozaklı İlçesinde biçer

döverler için belirlenen gelir vergisinin çok yüksek tutulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Mali
ye Bakanı ismet Attila'nın yazılı cevabı (7/3235) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

talep etmekteyim. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmtş 
Nevşehir 

Nevşehir tli Kozaklı ilçesindeki 
1. Biçerdöverciler için 600 000 TL. olan gelir vergisi 1993 malî yılında 8 milyon TL. na 

çıkartılmıştır. Halbuki komşu ilçelerde aynı biçerdöverler için yine 600 000 TL. alınmaktadır. 
Bu fark neden ileri gelmektedir? 

2. Anayasanın 73. maddesi herkes malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğunu 
ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını amirdir. 

Geçimini biçerdöverden sağlayan mükellefler arasındaki bu eşitsizliğin sebebi nedir? 
3. Komşu ilçeler Yerköy-Boğazlıyan gibi yerlerde daha düşük vergi ödenirken Kozaklı*-

daki biçerdövercilerin daha yüksek vergi ödemeleri Kozaklı Vergi Dairesinin keyfî bir tasarru
fu mudur? 

4. Bu haksızlığın ye adaletsizliğin giderilmesi için Bakanlığınız ne yapmayı düşünüyor? 
Haksızlık düzeltilecek mi? 
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TC. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 3.1.1994 
GEL : B.07.0.GEL.0.05.593-201-00029 
Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) 19.11.1993 tarihli ve KAN.KAR.MD : A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-7/3235-7538/30314 

sayılı yazınız. 
b) 1.12.1993 gün ve B.07.0.GEL.0.72/7624-İ22/75527 sayılı yazımız. 

tlgi yazınız ekinde yer alan, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın 4.11.1993 tarihli 
yazılı soru önergesiyle ilgili gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde "küçük çiftçi gelir 
vergisinden muaftır" denilmiş; bu muaflık 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı işletme büyüklüğü 
ve yıllık satış tutarı esaslarına bağlanmıştır. 

Aynı Kanunun 11 inci maddesinde, ticarî veya meslekî kazançları dolayısıyla gerçek usul
de gelir vergisine tabi olanlardan ziraî faaliyette bulunanlar ile bir biçerdövere veya benzeri ma
hiyetteki bir motorlu araca veya birden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin de küçük çiftçi mu
aflığından yararlanamayacakları belirtilmiş bulunmaktadır. 

Anılan Kanunun 52 nci maddesinde, ziraî faaliyetin tanımı yapılmış; bu tanım kapsamına 
giren faaliyette bulunanların çiftçi sayılacağı ve bu faaliyetten doğan kazancın da ziraî kazanç 
olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında da "Aşım yaptırmak maksadıyla erkek 
damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin ziraî 
istihsal işlerinde çalıştırılması da ziraî faaliyetlerden sayılır." denilmiştir. 

Ayrıca, bahsi geçen Kanunun 112 nci maddesinde de; asgari ziraî kazanç esası açıklanmış; 
çiftçilerin beyan ettikleri hâsılat ve giderlerin ziraî kazanç ölçüleri esas tutulmak suretiyle he
saplanacak hâsılat veya giderlere göre 300 000 liradan fazla bir farklılık gösterdiği ve bu farklı
lığın mükellef tarafından haklı sebeplerle izah edilemediği takdirde, mükellef beyanı yerine vergi 
incelemesi sırasında ziraî kazanç ölçülerine göre tespit edilen hâsılat ve giderlerin esas alınaca
ğı belirtilmiştir. 

Nevşehir Valiliği ile yapılan haberleşmeden Kozaklı İlçesinde faaliyet gösteren çiftçilerin 
biçerdöverlerini çevre il ve ilçelerde başkalarının hasad işinde çalıştırdıkları, bazı çifçilerin bu 
faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazancı düşük beyan ettiklerinden yoklama tutanaklarına da
yanılarak olayın takdir komisyonuna sevk edildiği ve karar gereğince işlem yapıldığı anlaşıl
mış, uygulanan bu işlemlerde yasaya aykırı bir yön görülmemiştir. 

Ayrıca, iddia edildiği gibi ziraî kazançlarda biçerdöver işletmeciliği ile ilgili olarak her çiftçi 
için geçerli olan maktu bir hadde göre vergilendirme söz konusu olmayıp, mükellef beyanları 
da dikkate alınarak elde edilen hâsılata göre vergilendirme yapılmaktadır. 

Vergi Kanunlarımızın uygulamasında adalet ve genellik prensibi hâkim olup, konu hak
kında Nevşehir İlimizin Kozaklı İlçesinde farklı bir uygulama söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
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71. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir Köy Hizmetleri ti Müdürlü
ğünde bir milletvekiline kadro verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/3236) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge

reğini saygı ile arz ederim. 
Mehmet El katmış 

Nevşehir 
Bir müddet evvel Nevşehir Milletvekili Sayın Esat Kırathoğlu Sayın Devlet Bakanı Sayın 

Mustafa Çiloğlu'nu "Nevşehir Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünde Sayın Milletvekili Osman Sey-
fİ''ye 16 kadro verildiğini, kendisine de kadro verilmesini belirterek'- Meclis Genel Kurul Salo
nunda alenen dövmüştü. 

Sorularım : 
1. Nevşehir Köy Hizmetleri il Müdürlüğünde Sayın Milletvekili Osman Seyfi'ye böyle 

bir kadro verildi mi? 
2. Sayın Esat Kırathoğlu'na da aynı yerde kadro tahsis edildi mi? 
3. Kadro tahsisleri milletvekillerinin emrine mi yapılıyor? 
4. Nevşehir Köy Hizmetleri ti Müdürlüğü emrine döneminizde kaç kadro tahsis edildi 

ve bu kadrolara kimler alındı? 
' 5. Milletvekili adına kadro tahsisi devlet anlayışına ve siyâsî ahlaka uygun mu? 

6. Son bir-iki ay içerisinde Nevşehir Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünde yapılan tayinler 
siyasî değil mi? Bu tayinlerin DYP ti Başkanının emri ile yapıldığı söylenmektedir, doğru mu? 
Doğru değilse tayinlerin sebebi hikmeti nedir? 

7. Kadro tahsislerinden bazı kişilerin maddî menfaat sağladıkları şayidir. 
Kadro tahsisleri bazılarına menfaat sağlamak için mi yapılmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/574-009 30.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 19.11.1993 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3236-7539/30315 sayılı yazınız. 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Baş

bakanın tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Nevşehir ti Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolara dair soru önergesi incelenmiştir. 
1993 yılı yatırım programının iş sezonu içerisinde tamamlanmasında, ihtiyaç duyulan iş

gücü açığını karşılamak amacıyla yıl içerisinde anılan ti Müdürlüğüne 47 adet mevsimlik işçi 
alınmak üzere toplam 107 Adam/Ay kadrosu tahsis edilmiş olup, 28.10.1993 tarihinde mevsim
lik işçilerin iş akitleri askıya alındığından halen bu ilimizde 45 memur ve 227 daimi işçi perso
nel istihdam edilmektedir. 
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Köy Hizmetleri Nevşehir ti Müdürlüğüne tahsis edilen mevsimlik işçi kadrolarının kulla
nılma yetkisi ti Müdürlüğünün inisiyatifinde olup, kadro tahsislerinde Ünitelerin iş programla
rının hedeflenen süre içerisinde tamamlanmasında ihtiyaç duyulan personel ihtiyacı gözönün-
de bulundurulmaktadır. Kadro tahsisinde siyasî bir neden olmadığı gibi soru önergesinde adı-
geçen Sayın Osman Seyfi ve Sayın Esat Kıratlıoğlu adına kadro tahsisi yapılmamıştır. 

Nevşehir ti Müdürlüğünden 657 sayılı Yasaya tabi olarak çalışan personel kendi memleke
ti olan Kayseri 4 üncü Bölge Müdürlüğüne 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesine göre atanmış 
olup, atamada siyasî bir neden bulunmamaktadır. Aynı şekilde 1475 sayılı tş Kanununa tabi 
elemanlardan Hülya Dogangün 29.7.1993 tarihli dilekçesi ile nakil talebinde bulunduğundan 
Ankara Makine ve tkmal Müdürlüğü emrine nakli yapılmıştır. 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Sütçü İmam Üniversitesi öğrencile
rinin yurt sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3271) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş Sütçü tmam Üniversitesi öğrenci yurdu için Kredi Yurtlar Kurumu Ge

nel Müdürlüğü tarafından bina kiralanacaktır beklentisi ile öğrenci kabul edilmiştir; 
1. Yurt binası kiralamaktan neden vazgeçilmiştir? 
2. Üniversiteye kaydolup, yurt bulamama endişesinden, üniversiteye devam edemeyen ve 

kaydını alan öğrencimiz ne kadardır? 
3. önümüzdeki ders yılında üniversitemizin yurt problemi çözülebilecek midir? 

TC. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/299? 30.12.İ993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 29.11.1993 tarih ve 7/3271-7599/30498 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin "Sütçü tmam Üniversitesi öğrenci

lerinin yurt sorununa ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Kahramanmaraş tlinde yurt binası kiralamak için 14-15 Temmuz 1993 tarihlerinde ma

hallî gazeteye ilan verilmiştir, tlan üzerine 2 adet binanın teklifi yapılmıştır. Binalar teknik ele
manlarca incelenmiş bir tanesinin kapasite ve fizikî yapı olarak standartlara uygun yurt ola
mayacağı tespit edilmiş olmasına rağmen; acil ihtiyacın bir an evvel karşılanması amacıyla ki
ralanması düşünülmüş ancak, ti Takdir Komisyonu tarafından belirlenen yıllık kira bedelinin, 
emsallerinin çok üzerinde olması sebebiyle mal sahibinden indirim yapması istenilmiş fakat 
indirim yapmayı kabul etmemiştir. 
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Halen otel olarak kullanılmakta olan diğer bina, kapasite ve fizikî yapı olarak yurt olma
ya müsait bulunmuş ancak mal sahibi ti Takdir Komisyonunca belirlenen yıllık kira bedelini 
düşük bularak kiraya.vermeyi kabul etmemiştir. 

2. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde kayıt dondurma, ders kaydı yaptırma
ma ve kayıt sildirme suretiyle öğrenime devam etmeyen 44 öğrenci vardır. 

Halen yurtlarımızda 271 erkek öğrenci barınmakta ve 17 boş yer bulunmaktadır. Ayrıca 
şehir merkezinde Valilikçe kiralanan kız yurdunda da 132 öğrenci barınmakta ve 7 boş yer bu
lunmaktadır. Bu öğretim yılında Üniversiteye müracaat eden öğrencilerden açıkta kalan yoktur. 

3. önümüzdeki ders yılında yurt probleminin çözülmesine çalışılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, hayalî ihracatla ilgili Meclis araştırma
sı komisyonunun verdiği rapora ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un 
yazılı cevabı (7/3856) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma konunun önemine binaen yazılı olarak cevap vermenizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Türkiye'nin gündemini günlerce işgal eden meclis araştırma komisyonu kurulup birçok 
defa Koalisyon ortakları DYPMi Komisyon Başkanı ile SHP'li Komisyon Başkanvekilleri ara
sında kavga konusu olan Hayalî thracat konusu araştırma raporu bir kaosa dönmüştür. 

Seçmenden oy almak için bir çok kez istismar etmiştir. 
Soru 1. Hayalî thracat Komisyonu süresi ne zaman sona ermiştir? 
Soru 2. Komisyon raporu ne zaman başkanlığınıza ulaşmıştır? 
Soru 3. Başkanlığınız bu komisyon raporunu niçin meclis genel kuruluna indirme-

mektedir? 
Soru 4. Bu raporun meclis genel kuruluna indirilmemesi için siyasî bir baskı mı yapıl

maktadır? Bu konunun yerel seçimlerde propaganda yapmak için mi geciktirilmektedir.? 
Soru 5. Kim olursa olsun devleti soyanların, çalanların, çırpanların halktan saklanma

ması için bu raporun biran evvel genel kurula indirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı - ' 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 29.12.1993 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3856-8472/32610 

Sayın Halit Dumankaya 
İstanbul Milletvekili 

tlgi: 23.12.1993 tarihli yazılı soru önergeniz. 
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İlgi : önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

1990 Yılına Kadar Hayalî İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağ
ladıklarını, Bu Suretle Yapılan ödemelerin Usulüne Uygun Olarak Geri İstenip İstenmediğini 
ve Geri İstenilen Paralardan Ne Kadarının Tahsil Edilebildiğini Tespit Etmek; İhracatın Dünkü 
ve Bugünkü Yapısı ile Sorunlarını ve Hayalî İhracat tddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 
(10/5-8) Nolu Meclis Araştırması Komisyonu Raporunu tamamlamış ve 23.11.1993 tarihinde 
Başkanlığımıza vermiştir. 

Başkanlığımızca bastırılmış bulunan Rapor, Bütçe görüşmeleri nedeniyle Milletvekilleri
ne dağıtılamamıştır. En kısa sürede dağıtılacak olan Raporun görüşmeleri içtüzük gereği ola
rak dağıtım tarihinden itibaren yedi gün içinde yapılacaktır. 

4^H£ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
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ı_ 
BAŞKANLIĞIN GENEL 'KURULA SUNUŞLARI 

1. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
nun, Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi (2/420) 

2. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan'ın, Çanakkale Şehrine Altın Ma
dalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğ
rudan doğraya Gündeme alınma önergesi (2/797) 

3H — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nih, Erzincan, Gümüşhane ve Tun
celi İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile İlgili Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci mad
desine göre doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi (2/618) 

_ • 2 , 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

- «^asa9e3>aKC»»**B«»» 

_ _ _ _ _ 

SEÇİM' 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

«â«r*p*SS5&JS><£îa&s#.<>>'-4u. 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÜNGÖRÜŞMELER ".. 

,1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

2. — AnkaM' Milletvekili H. Ulııç Gürikan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayıl.v Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

3 . — Konya Milletvekili Necmettin Erbaikan ve 21 larlkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı Önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemselc ve Tl arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerimin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması gere
ken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 dnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

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

6.— Kocaeli Millfâtvekili Alaettin Kunt ve 12 arkadaşının, kamu afazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykır,ı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — Şırnıak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaş inin, 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) 

'8 .— İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 aırikadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbaban ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve (ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık-
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lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

10. — Sakarya Milletvekili Cevai Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı-
„ lastiği sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 

amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Malatya Milletvekili Oğuzban Asiltürk. Ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğiu ve 9 arkadaşının, güvenlik, güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 93 
inci, İçtüzüğün. 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
Önergesi (8/9) 

13. —• Adıyaman Milletvekilli Mahmut Kılmç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini' araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — Şi'rnak 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 açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

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

ıl6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17. — 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 maddeler] uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
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inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 

19.— Karaman Milletlvekijl Zeki Ünal ve 25 aırklaidaışının, 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) 

20̂  — Konya Milletvekili Necmettin Erba'kan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayH 
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) 

2 1 , — Ankara Milletvekili I. 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) -

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elfcatmış ve 14 alrk'a'dlaşının, 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) 

23. — Ankara Milletvekili 1., Melih Gökçek' ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, Îçtüzıiğün 102 ve 103 ünci} maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) " 

34. — Kahramanmaraş M'illetivdkilİ 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) 

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

26. — Kütahya MilletVelk'ili Ahimefc Derin ye 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 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. —•Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 aricadiaişının, 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) 

_ 4 _ 
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28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Blk'atmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma* 
denciüğinin 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) 

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

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

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

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

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

34. — Sımak 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) 

35. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaişınm, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

36. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin, ve 13 arkadaşının, ülkemizde, alkol. 
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden okluyu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

38. —•• Diyarbakır Milletvekili. Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yaz ir ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 

. ve 103 ' üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştmmaısı açılmasına ilişkin önergesi' 
(10/57) .. • -

39. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın .98 inci, İçtüzüğün 102 ve 1.03 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

40. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öklürülen Trabzon eski Milletvekili Ali'Şükrü Bey cinayctıinin aydınlatılması 
iç'n. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün Î02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis. 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

41. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla-

. menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 93 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır-

• rar," açılmasına ilişkin önergesi (10/60) -

42. — Diyarbakır Milletvokili Sedat Yuırfcdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi 11 Başkanının • ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak', ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açılk Öğretim Faküîtesii öğrencilerimin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

44. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'd.e Nevvyork kentinde düzenlenen .geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 linçi, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına- ilişkin önergesi (10/64) 

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

46. —• Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 (arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularım ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 'araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi '(10/67) 

47. — İstanbul Milletvekili Tunca Tosicay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) ' 

48. — Şırnâk Milletvekili Mahmut Ahmak1 ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 10i inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

• 49. —• 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) 

50. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
ÎG0 va 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

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

52. —•• İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve 'burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli; tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
raddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

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

55. — Kahraımanmıaraş Milletvekili Hasan Dikici .ve il8 arkadaşının, ormanla-
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

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

57 .— Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

58. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

59. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 -1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

60. — Antalya Milletvekili Deniz Bayklal 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) 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) ' 

62. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve lll arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve tş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

! 
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163. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

ı'64. ,— izmit! Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehh* Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

65. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12, arkadaşının, 'belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

•66. — Ordu .Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu '17 arkadaşınım, 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) 

67. — 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 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

|68. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların 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) 

69. — Bitlis 'Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal
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) 

70. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cerniil Tunç Ve 19 arkadaşının, Atiatürk 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) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, izmir İli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve. çözümü için alınması gerekli önlemleri he-
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liflemek amacıyla Anayasamın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) ' . 

' 72. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Engüdeıi ve 23 arik'aldlaışınım, tüm millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasamın 98 indi, içtüzüğün Î02 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

73. :— İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve '10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerıinin saptanması ve sorumlularım ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rımca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

,74. —- Şırrrtaik Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri; uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

75.— Diyarıbaikır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan, yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılnıasın'a ilişkin önergesi (10/103) 

. 76. — Muş Milletvekili Muzafferi Demir ve 9 arkadaşının, Muş - Muraitgören 
Köyü Murat Köprüsü mevki inde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürül
düğü iddiasını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması-açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

,77.,— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

78. —. Tıîabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 'arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gdlen ve 38 kişinin .'ölümü ile sonuçlanan terör olayı 'konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masınailişkin önergesi (8/33) 

79. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 93 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

80. — Sivas Milletvekili Muhsin .Yazıcıoığflıı ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının -nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla "Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi1 (10/106) 
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81. — Siirt Milletvekili Zübeylr Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy 'koruculuğu 
uygulaması konusunda.1 Anayasanın 93 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli-

•'likaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ((10/112) 

83. —• Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlü 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) 

84. — Süit Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesü (10/115) -

85. — Şırmak 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 açı'imasma ilişkin önergesi 
(10/117) 

86. — Çorum Milletvekili Muharrem Ş/emsek 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, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

87. _ Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye 
Başbağlar Köyünde meydana gelen olayın .sorumlularının ve alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 iinci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

88. — 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) . ' ; - _ • • . -

'89. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
karayolunda meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili ih
mal iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 
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90. — Ankara Milletvekili H. Ulüç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasa
nın 98 dnci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına (ilişkin, önergesi (10/122) • . 

91. — Erzincan 'Milletvekili Yıldırım AfcJbulüt 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 M'eclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

92. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 aı1ka!daışının, Ağrı'nın Diya
din İlçesinde meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 ve 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iMş-
kin önergesi (10/125) 

93. — Diyatrlbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis 11 Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen (iddiaların araştırılarak açıklığa (kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü rnaddeOeri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

194. — Maırdin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van. İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis' araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) " 

95. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayfan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek' 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

!96. — Adıyaman Milletvekili 'Mahmut Kilınç ve Iıl arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

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

98. — Konya Milletvekili Mus'fcafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Ibaşta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar-
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şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gerelkcn tedbirlerin belirlenmesi .amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

99. — 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 önergesi 
(10/133) 

100. — KSars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Djgor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi'(10/134) 

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

102.: — İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin 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) 

103. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

104. — 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) 

;105. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları 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) 

106. — Adıyiamian Milletvekili M'aîımut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'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) 
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107. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde 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 (10/141) 

108. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir'Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142). 

109. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesilnde 
meydana gelen olayların sorumlularmuı ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) • 

110. —• Siirt '.Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Közakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak'. 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

111.'— Diyarbakır Milletvekili Sedlait Yuntdıaş 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) 

112. — Diyarbakır 'Milletvekili M. Halt'ip Dicle ve 12 arkadaşının, -Ktontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

113. —Yozgat Milletvekili Aılparslan Tür keş 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) 

114. — Adıyamlan Milletvekili Cellal Kürfooğlu ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın-98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

,115; — Şırinak .Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şirnak 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) 

,116. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Lice'de meydla-
na gelen, ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'in ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak 

' . . . . — 14 — 
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ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

117. —• KırikıkMe MilJ'ötve'klili M. S'adık Avundukoğlu 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) 

.118. —• Siirt Milletvekili Züboyi'r Aydar ve İli, arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı. A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

119. — Muş -Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arikıadaşınrn, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir'Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

120. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

• 121. — Denizli Milletvekili Hasan Koricnmzcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, 'İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin tönergeesl 00/154) 

122. — Konya Milletvekili Mustafa Ünal'dı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi {10/155) 

123. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alı nnıasr gereken önlem-, 
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

124. — Erzurum Milletvekili Lütfü'-Esengün ve 11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/157) 

— İS — 
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125. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Erzurum - Çat, 
Yavi Beldesi ile ıPasinler İlçesi Çiçekli Köyünde Meydana Gelen ve 38 Kişinin Ölü
mü ;'le Sonuçlanan Olayların Araştırıilması Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin öner
gesi (io/i58) ••••.;•' 
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*1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Klaraman İli Kâzımkarabe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler 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 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 Hakkındalki 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 - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

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

•*9.'— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan taralından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

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

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

(*). İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12.'— İstanbul Milletvekili Halt Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/367) . ı 

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

*14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelendeniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi içlin alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

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

*16,— İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 'i \ -

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

*18. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) ' 

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

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

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

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

03. ~ Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık-ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

• - • ' . ' / . ' • - — 1 8 — 
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*24. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelabican'm, İlhamı Sosyal'ın ölümüne, 
hastanelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin 
Sağlık 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

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

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

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

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

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

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

• \ . . 

*31. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

*32. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet • sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

33. —.Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin 'Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

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

*35. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan «Yol
suzluk Bakanlığında Yolsuzluk» başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan «Neriman 
Hanımın Ruhu Demirel'i izliyor».başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497) . 
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37. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/498) , 

38. — İstanbul -.Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Reşitpaşa Mahalle
sinde yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/499) • • • ' : ' • ' " • 

39. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma IBakanından sözlü soru öner
gesi (6/500), 

(40. — İstanbul Milletvekilli Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

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

42. —: İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan--iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân IBakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

*4'3. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) , 

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

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

46. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan s'özlü soru önergesi (6/511) 

47. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Mü
dürünün haksız olarak açılan soruşturma .yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin [Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

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

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

-...-L. 2 0 ' — ' 
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50. — istanbul Milletvekili Halit Dumanikaya'nın, bazı 'seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

51. — İstanbul Milletvekili Halıit Dumıaınkaya'nın, «Çekiç Güç» ollar>alk bilinen 
birliklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/517) 

(52. —- İstanlbul Milletvekili Halit Oum'anlkaya'nın, dinlenme tesisi ölaırak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 

53. — İstanbul (Milletvekili Halit Dumarikayan'ın, izmir iNarlıdleıre'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

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

55. — İstanbul Milletvekili Halit üumankaya'nın, Faşaklapısi Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasırıa ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

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

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

*58. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derinin, İstanbul Millî Eğitim Müdürlü-
güne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/587) (1) * 

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

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

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

62. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) ' 

*63. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru. önergesi (6/588) (1) 
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,64. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde l güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (d/553) 

)65. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

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

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

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

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

70. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

71. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/559) 

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

73. — 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) 

74. — 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) 

75. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çeiebican'ın, otb telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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. 75. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

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

78. — 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) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilme
sinin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

. . . I 

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

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

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

83. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/574) 

84. — istanbul Milletvekili Halit Dutnankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak "için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) ' 

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

86. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

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

88. — İstiaınbul Milletvekili Halit Dumanklaya'nın, Çemöibil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 
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89. — İstanbul Milletvekili Halk Dumiankaya'nın, ba&ı gazetelerdi «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) ' 

*9Ö, _ istanbul Milletvekili Halil Orhan Brgüder'in, Istaıniburuin sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

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

92. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'ıın, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (i) 

93. — Afyon Milletvdk'ili Gaffar Yıakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

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

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

96. —. İstanbul Milletvekili Halk Durnlankayja'nın, B'klkanlıfcçia yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü ısoru önergesi (6/591) 

97. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, istanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecelkondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

98. — Aksaray İM'illetlvelkill Halil Demir'ln, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin iBaşbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) 

99. — Alksaray Milletvekili Halil Darair'in, Baklanları Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) . . . ' - • 

*1Ö0. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (i) 

*10I. — 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) 
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*102. — Si'irt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler .arasında 
hükümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasina ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

*103. — Sürt Milletvekili Zülb'eyfir Aydar'ın, vergi Ibtorcu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1.) -

104. — İsifianbül Milletvekili Halit Dumanikaya'nm, yurt dışına, yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

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

*10'6'. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış, olduğu ihale hakkındaki.iddialara ilişkin Enerji 
ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

*Î07. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikası
nın ürettiği mamullerin DEM'PA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/597) , 

108. — İstanbul Milletlvekiti Halit Dum'ankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunla
rının Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

109. — Diyarbakır MilletVdkili M, Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağıllı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk. savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

*110.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorbordunâ ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

111. — Tunceli MillebVekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının AlBD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

112. —• Mlanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

113. — İstanlbul 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) 

114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 
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115.— 'İstanbul Milletvekili Halit Dümaınkiaya'nm, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

116. — istanbul Milletvekili Halt Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) • 

*117. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) • 

118. — Karamam Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDfllM'dıa çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

*119. — Aydın IMillöljveik'ili Yüksel - Yalova'nın, ibiazı kişilerim Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*120. - - Istaribül Milletvekili" Bülent Aklarcalı'nm, ibelediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soıtı önergesi (6/783) (1) . 

*121. — İstanbul Milletvekili Algian Hacaloğlu'nun, Şırnak olaylarında1 vatandaş
ların uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) ! 

122. — İstanbul Milletvekili Hal i t Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan-

• dan sözlü soru önergesi (6/607) 

*123. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'inj Almanya'ca Diyanet Meri Tülrk Marn 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

il 24.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA. tarafındian bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

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

126. — İstanbul Milletlvelkili Halit Durnianıkaya'inın, Belediye balkanları ve bele
diye meclis 'üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi1 (6/797) (1) -
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*127. — İstanbul' Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, i. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

128. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak 
olarak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 

, sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

129. — İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

130i. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

131. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilüp verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

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

133. — İstanbul Milletvekili Ziya.edd.in Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla ara
sındaki E-5-Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi: (6/614) 

134. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

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

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

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

138. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

139. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 
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140. — İstanbul Milletvekili Ziyaedidin Selçuk Maraıflu'nun, Testaş'ta işine son 
verilen bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

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

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

143. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Türkiye Ziraaitçiler Dermeğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841),(1) 

144. ,— Artvin Milletvekili Süleyman Haitinoğlu'nun, Sarp Sinir Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

145. — Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nih, besicilik kredilerime ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) . 

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

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

148. — İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe 'belediyeleri hakkındaki 11 İdare 'Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
ran olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

149. — Giresun Milletvekili Ra&inı Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

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

151. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marufllu'nun, İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi ı(6/628) 

152. — 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) 
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153. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

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

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

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

157. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet' komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/634) 

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

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

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

161. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan 'Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) • 

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

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

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

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

166. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 
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167. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hali
kında basında çıkan haberlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

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

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

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

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

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

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

174. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'uh, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık ©akanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

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

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

177. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'uh, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

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

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

180. —İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) 
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181. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

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

183. — 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) 

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

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

186. — 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) 

187. — 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) 

188. —• 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) " 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) -

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

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

192. — Kütahya Milletvekilli Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) • 

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

194.; —, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik,hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) 
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195.— Bitlis Milletvekili Edip Safder Gayda'lı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen, iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

196. — Edirne Milletvekili Erdal Kesielbir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözilü 
soru önergesfiı (6/673) , ' 

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

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

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

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

201. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sımak eski Valisine, ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

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

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

204. — İstanbul Milletvekili Halit 'Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) . 

205. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

206. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurula Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

207. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev verme söz
leşmesi » imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) • -

208. — Afyon Millötvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

209. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) --

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına"ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru; önergesi (6/687) 
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211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

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

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

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

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

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

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

218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,ınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

219. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

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

221. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

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

223. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) • 

224i — Ordu Milletyekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

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

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

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

— 33 — 59 uncu Birleşim 
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-« 228. — İstanbul Milletvdkfili Halt Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

229. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) ' 

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

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

232. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

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

234. —' İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

235. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından s'özlü soru önergesi (6/713) 

236. — Bayburt Milletvekili Bahatıtin Elçi'nin, Bayburt'Üa kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) . 

237.-— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmezdin, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

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

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

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

241. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Katoamanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

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

243. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından ısöziü sora önergesi (6/743) 
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244. — 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! ı(6/744) 

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

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

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

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

249. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesıi (6/749) 

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

251. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) . . 

252. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) , 

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

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

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

256.. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından isözlü soru önergesi (6/756) 

257. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayanccrit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 
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258. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

259. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikioi'nin, Kahramanmaraş ilinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) -

260. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağh köylerin içme ısuyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/760) • 

261. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilme
sine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

262.— Kahramanmaraş MilleftvdkiM Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağh köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

263. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve 
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som öner
gesi (6/763) 

264. —• Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

265. —" İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbarik'a' ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 

266. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlılk Bakanından sözlü öoru önergesi (6/766) 

267. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürün© 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

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

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

270. — İstanbul Milletvekili Ziyaedditr Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ,ve Ankara' 
dalki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/770) 
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271. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede - Bolu arasındaki otoyola 
ilişkin Bayındırlık va İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

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

273. — 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) > 

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

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

276. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişiklin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü. 
•soru önergesi (6/774) 

277. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esinafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

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

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

•' 280. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına. ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından'sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

281. — Ankara Milletvekili Ömer Elkinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına il iştahı Çalışıma ve Sosyal Güvenlilc Bakanından sözlü 
$oru önergesi (6/778) 

282. — Ankara Milletvekili Ömer Elkinci'nin, Maikina ve Klimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına' ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

283. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 
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284. — İstanbul Milletvekili -Halit Dumanlkaya'nMi, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784). ' ' . ' - • ' 

285. — İzmir Milletvekili Cengiz Buluît'un, Ümraniye'de meydanla gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

286. — Artvin MilleüvetkJill Süleyman Hatinoğlu'nun, dbik'tbr atamla kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

287.' ^— Artvin Milletvekili Süleym'an Hatltooğlü'nun, Artvin llih.de bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) • 

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

289. — İstanbul Mille'tvdk'ili ismail Samcak'ın, VİIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

290. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddiin Selçuk' Maruf lu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) , 

291. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından s'özlü soru önergesi (6/805) 

292. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/884) (1) 

293. — Şırnafc Milletvekili Orhan Doğan'ın, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinim tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

294. — İstanbul Milletvelkili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

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

296. — istanbul Millötvelkili Hali Oırhan Elrigüder'in, Bmlakibamfc tiarafıridlan bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

297. — Ordu MiUütivefciîi Ş/aıdi Pehlivanoğlu'nun, Etilbank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Llimanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişlcin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi {6/809) ; 
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298. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü sora önergesi (6/811) 

299. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikoya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

300. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

301. — 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) 

302. — Denizli Milletvekili Basan Korlkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

303. — İstanbul Milletvekili İmren 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) 

304. — Giresun Milletvekili Yiavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan. Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

305. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçeırler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) " 

/ 306. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındirlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) • -. 

307. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki 'belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü sofu önergesi (6/918) (1) 

308. — 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) 

309. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Am'ikllioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 
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310.— Aydın MillebveJkili 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) 

311. — Ağrı Milletvekili Yaşan Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlinddki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922).(1) 

.312. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebicaın'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü sonı önergesi (6/887)'(1) 

313. —• Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapilari yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) . 

314, — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve, Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kânBakanından sözlü soru, önergesi (6/SS9) (1) 

315, _ 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) 

316, — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Eirdenı'in, , Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) ' . . . . , 

317. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 'Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

318. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Ba'kanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) • 

. 319. — Muğla Milletvdkİlİ Nevşat Özer'in, Düzenleme ve ICamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
.Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) ' 

320. — İzmir Milletvdkİlİ Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 
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321. — Malatya Milletvekili Gazi Barııt'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/896) (1) 

322.— 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) 

323. — Kanlaman' Milletvekili Zdkü Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 ikisinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) •' ,' . * 

324. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Balkanlığa bağlı il teşikilatlarındia 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

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

326. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarındia 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) ' / . • 

327. — Kastamonu Milletvekili Munat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

328. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

329. — Biledik Milletvekili Mehmet Sevenin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Baymdırjık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

330. — Manisa Milletvekili Panik Saydiam'm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

331. — '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) 
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332. — Denizli Millotveskili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/928) (1) 

333.— 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) 

334. — Anlkara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

3-35. — İstanlbul Milletvekili Mehmet Calvit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

336. — İstanbul Milletvekili Halil Orfılan Brgüder'İin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) . 

337. — Şanlıurfa Milletvekili. Seyjyit Eyyüpoğlıı'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

338. — Anklara Milletvekilü Yücel Seçkinerln, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

339. — Ankama Milletvekili HJamdi Eiriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

340. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsöy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndani Afyon ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

341. — İstanbul Milletvekili Saıbri 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) 

342. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) ' 

343. — Kahriamanmiaraış Milletvekili Hasan Dik'ici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramannıaraş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 
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344. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

345. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli anasında zor 
alını silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

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

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

348. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Biledik PTT Başmüdürlüğünün 
gsçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

349. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, BaKanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yalında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

350. — İstanbul, Milletvekili Selçuk Marufiu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 'önergesi (6/856) 

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

352. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul, kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi ı(6/858) > 

353. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

354. — Bilecik. Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'ün Boyüzük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

355. — istanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 
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356. — Kah'ram'anmaıraş Milletvekili Hasan Dikici'niıı, Saip Molla Özel Ormanı

na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 
• • ' • ı '. • 

357. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'iıin, Şanhurfa'lı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

358. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

359. — 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)' 

360. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının 'bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

361. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'fcan 
aldığı kredilere ilişkin'Başbakahdan sözlü soru önergesi (6/867) 

362. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) , 

363. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) , • 

364. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhİsar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

365. — Bilecik Milletvekili Mehmet .Seven'in, fo'ir işadamının SSKVa olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi. (6/872) 

366. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

367. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araçr 
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) " ;' '. 

368. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü ısoru önergesi (6/875) 
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369. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine,bağlı 
Oymapınar. Köyü İmamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

370. — Denizli Milletvekili Hasan Ivörfcmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

371. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'ınun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/878) 

372. — Erzurum Milletvekili Albdulilah Fırat'ın, Nairmian Sağlık. Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

373. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şerikaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru. önergesi (6/880) 

374. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

375. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

376. — Erzurum MilletveSldili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

377. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Eirgüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

378. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzîey bürokratlara 
özel sçktör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

379. — İstanbul Milletvekili Halil OirbJan Ergüder'in, SefaiköyMe Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

380. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksini Otelcilik A, Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

381. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdör'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

382. — Adıyam'an Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

383. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır-, 
larınm fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 
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384. — Kayseri MMletveikiİi Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Iralk Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) , 

385. — İstanbul Milletvekili Halil Örten Erigüder'-ih, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

386. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er&üderlin, İstanbul'da önemli vergi'k'a-
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

387. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergi'ıder'in, Küçükçdkmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

388. — İstanbul Mîilletvek'ilÜ Halil Oıthan Eirigüıder'in, Katnıada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

389. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Bngüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan 3/apmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) . 

390. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'hun, İstanbul Defterdarının görev
den alınmasının nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

391. — Girtesun Milletvekili Yavuz Köymen'in, 'İbra edilmeyen bfir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

392. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldt'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

393. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İl Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

394. —r Elaziğ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin 'Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

395. —• Elazığ Mülletveikili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 
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396. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - 'Bingöl karayolu, şeker 
fabrikası ayırımında bir döner kavşak yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/949) 

397. — Malatya Milletvekili Gazlı. Barut'un, tezi Ikaraydlarınla iliştin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

398. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Darende sınırları içinde 
bulunan sulama amaçlı Gökpmar projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/951) 

399: — Malatya Milletvekilli Gazi Barut'un, Tuflgut Özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

400: — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, 'Malatya Sultan Suyu Barajı sulama 
kanallarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/953) 

401. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

402. — Malatya Milletvekili. Gazi Barut'un, (Malatya - Adıyaman karayoluna 
. ilişkin Bayındırlık ve fekân Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

403. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Çat Barajına ilişkin Bayın
dırlık ye İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

404. — Ordu Milletvekili §adi PehhVanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

405. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdü'nun, (günlük bir gazetede çıkan 
«Zehirli Oyunu Vali Bozdu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/958) 

406. — Kayseri Milletvekili Scyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) ' 

407. — İstanbul Milletvekili Hallil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

408. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştırılmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru, önergesi (6/961) 
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4Ü9. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Tunban Genel Müdürünün gö
revini kötüye ıkullandığı iddiasına. ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

410.—- İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'niın, günlük bir gazetede «Doğum
evinde Yolsuzluk» başlığı ile yer alan haberlere ilişldn Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/963) . . . ' ' • ' 

411. —' İstanbul 'Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, günlük bir gazetede «Pes doğ
rusu» başlığı ile yer alan haberlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi' 
•(6/964) . 
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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 (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Riadyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7,1992) 

5. — Turizm Bakianlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Halkkrnda 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 Röyişleri 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) 

— 49— 59 uncu Birleşim 
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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
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9 .— Çanakkale Mülletvekili Haimd'i Üçpınariar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla 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. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (11 Sil) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik.Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Halkkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

14. — Türle 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 üneü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

15. — Doğru' Yol Partisi Örüp BaşIkanvdkÜli Bursa Milieit vekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup .Başkanveikiileri Bayburt MilletVelk'i'M 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 Halkkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili îstemihan Talay ve 4 Arkada
şının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 
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16. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357)',(S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

17. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

18. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

19. — Konya Ovası ve 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) 

20. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kumluş ve Görevlen Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 21. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (vS. Sayısı : 286) (Dağıtma, tarihi : 
16.2.1993) 

22. — İstanbul Milletvekili Orhan Brgüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi 
ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

23.—• Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı.: 167) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992) 

•24. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

25. — Çorum Milletvekili Cemal Şahün'in, Türle Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 26. — 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) 

_ 51 „ 
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X 27.— Milletlerarası Finansman Kurumunla 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 28. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
ydı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 Uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

29.— Hâkim ve Savcı Adaylta 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 30,— Bütçe Kanunumda 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) 

31'. — Doğru Yol Partisi Glrup Biaşikanvdkıilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sösyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) ' ; . 

32. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

«i, 

•33. — Kars iMil'letvekıili Zeki Naditarhan 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) 

34. — Çocuık Mahkemelerinin Kuruluşu1, Görev ve YargılamlaT Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S.. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 35, — Esıraf ve Sânatkârlıar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra-
porlar.ı (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

• •• • 36. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

— 52 — 
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X; 37. — 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) ' • 

38. — Türkiye Özerkleştirme, Yenliden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

39. — Doğru Yol Paırtisi Grup Başkanveküli Zonguldak Milletvekili Güneş Mtif-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü-' 
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile îzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele 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) 

40. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) N 

41. — Tanıtma Fonu Teşkili ile Tl J . 193.9 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 (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

42. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

43. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

44.— İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi•'•: 3.3.1992) .'•* 

45. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikerdin, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 'Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S, Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27,4.1992) 

— 53 — 
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46. — 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) . 

47. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. İLI Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

48. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan EVraik ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik. Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

49. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göîctaş 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) 

50. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) , ' 

. 51 . — 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) 

52. — 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) 

53. — 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) 

54. —- 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) • • • ' . ' » 
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55. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

56. —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

57. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve îflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

58. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerin, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

59. — 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) 

60. — İstanbul Milletvekilli Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın 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) 

61. — 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 MaddesÜnin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu R.aporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

62. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında. Kanun Teklifi ve 
Mallı Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

. . . o 
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63. — 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) 

64. — Denizli Milletvekili 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 : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

65. — Yozgat Milletvekili 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) 

66. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

67. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

< - • ' . ' . • • • . • ' 

68. •— Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp MaJlulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasıoa İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayışı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

69. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

70. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

71. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatoıış ve 15 Arkadaşının, Yazan ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu, (Namı Müstearı Hekimoğlu.ismail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S, Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

72. - - Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.li.1992) 
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73. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Dcğiştiriilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

74. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci 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) 

75. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

76. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi İle Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'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 77. —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 İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 
1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 
3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) 
(S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

78. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

79. — 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) 

80. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki "Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 
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81. — Şırnak Milletvekili ~ Mahmut Almak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

82. —• Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'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 tarihi : 
26.1.1993) 

83. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1600 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) 

84. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) -

.85. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

t Kanun* Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

86. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Talihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Hki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

87. — 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) 

88. — 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 De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

89. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1 /483) (S. Sayısı: 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

90. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

91. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
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Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı r 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşafc özcr'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı imar 
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) 

93. — 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 Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

94. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

. 95 a — İki İl ve Beş ilçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

96. — 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 Töklifi 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) 

X 97. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 219, 220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/467, 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) 

98. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

99. — 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) 

100. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

101. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm.Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

102. — 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 103.— Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 9,4.1993) 
X 104. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tecsili Sözleşmesine Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S, Sayısı: 334) (Dağıtma tarihi: 9.4.1993) 

105. — Samsun Milletvekili İlyas Afctaş ve 51 Arkadaşının, 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 106,4 —- Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 

107.— Manisa Milletvekili Tevfıik Dikerdin, Kooperatifler1 Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

108. —, DenMi Milletvekili Nabi Saibuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 timci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) ı(S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

109. —- 2886 Sayılı Devlbt İhale Kanununun Bazı Maddeler'indb Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi; 3.5.1993) 

110. — Türk Vaitandaşhğı Kanunumda Değişiklik Yapıimlasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

11 İL— Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

112. —• Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, (Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kıınılıışlarınm Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
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Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

113. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dâir Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

114, — ŞırnaJk Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komtisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

X 115. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alalılarında İşbirliğine. İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

116. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

117. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bır 
Maddesinde'Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.Î993) 

118. '— Adana Milletvekili A. Yalçın öğütoan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raponı (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

119. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Korum ve Kuruluşlarına 
-İlk Defa Memur, İşçi, 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) 

120. — Sivas Milletvekili Ab'dullati'f Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 3-8 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

121. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi jye Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
11,11.1993) 

122. — Ankara Milletvekili' Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha-
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rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) x " ' • . ' • • 

X 123. — tasan Halkları vo Ama Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek 
ve Bu Sözleşme ile İlk Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer Bazı Hak 
ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (S. Sayısı : 374) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 
X 124. — Türlkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ekonomik ve Sınat' 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/405) (S. Salısı : 
376) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 
X 125. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin "-Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 

ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (î/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi: 26.11.1993) 
X 126. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle

rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının;,. Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 
X 127. — Türkiye Cumhuriyelii ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

128. — Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarı ve Plan ve 'Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 
26.11.1993) 

X 129. — Gümriifc Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenikleştirilhıesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun. Tasarısı: ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

130. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindorak ve 9 Arkadaşının, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Uluslararası Sekreteryası ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parla
menter Asamblesi Uluslararası Sekreteryası'nın Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, 
Bağışıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/853) 
($. Sayısı: 383) (Dağıtma tarihi: i.12.1993) 

131, -~ Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş' 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka-
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nuıı Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S, Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

. 132. — Çorum Milletvekili Cemal Ş/ahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) '• 
X 133. — Diyarbakır '(Dicle) üniversitesinin 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait. Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 1/255, 1/256, 
1/257, 3/943, 3/944, 3/945, 3/946, 3/947, 3/948, 3/949, 3/950, 3/951) (S. Sayısı : 371) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

134. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, İli İl Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu'(2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

135s — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'iüı, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
' ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıfcira Eiklenmesi Hakkında Ka

nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) " . 

136. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına llişikin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

X 137. — İl İdairesi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

138. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 

. (Dağıtmatarihi: 31.12.1993) 
X 139. — İzmir Andlaşmasım Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu-

- lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 140. — Türksoy'un Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ye Dışişleri ko
misyonları raporları (1 / 624) (S. Sayısı: 400) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993 
X 14i. -— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
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X 142. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayıs,ı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 143. —Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 144. — Türk Eczacıları Birliği. Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'in 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ye Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

145. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştıirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

146. — Askerî Ceza Kanununun Bir 'Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/632) (S. Sa
yısı : 408)'(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

147. — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şa'hin'in İdarî Yargıilama Usulü 
Kanununun 2 nci 'Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 31.12J993) 

148. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı .Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri v̂e Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ye Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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