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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bulgaristan'a gidecek olan Bayındırlık ve îskân Bakanı Onur Kum-
baracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Baka
nı Mehmet Kahraman'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1287) 

2. — Moldova'da ilk kez yapılacak olan çokpartili parlamento seçimlerini, 
TBMM'ni temsilen izlemek üzere, gruplarınca belirlenen milletvekillerinin vaki 
resmî davete icabet etmelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1288) . 

3. — (10/90) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının Ko
misyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1289) 
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4. — (10/132, 123) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1290) 287 

5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2822 Sayılı Toplu iş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/418) doğru
dan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/274) 288:292 

6. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tekli
finin (2/419) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/275) 292:296 

7. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Şırnak Milletvekili Selim Sa-
dak'ın, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan Deprem Afetiy
le, Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Tahribat Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/487), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/276) 296 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 279 

1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/344) (S. Sayısı : 475) 279 

2.—İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/345) (S. Sayısı : 476) ° 280 

3. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu ile Abdurrahman Ün-
lü'nün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/347) (S. Sayısı : 477) 280 

4. — Manisa Milletvekili Akın Gönen ile Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz'ın 
\asama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/348) (S. Sayısı : 478) 281 

5. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, 
Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve Fehmi Işıklar'ın Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/354) (S. Sayı
sı : 479) 282 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon- ' 
lan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/368) (S. Sayısı : 480) 283 

7. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, Zonguldak Milletvekili Ömer 
Barutçu, Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Antalya Milletvekili Adil Aydın, Sam
sun Milletvekili İrfan Demiralp, Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve Af
yon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/274) (S. Sayısı : 481) 283 
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8. — İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nın Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/255) (S. Sayısı : 482) 284 

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Batman Milletvekili Adnan 
Ekmen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyonu Raporu (3/257) (S. Sayısı : 483) 285 

10. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/261) (S. Sayısı : 484) 286 

11. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 330 

12. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı : 71) 330 

13. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 330 

14. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 330 

15. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/324) (S. Sayısı : 134) 331 

16. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğ-
lu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı : 283) 331 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, 
Kütahya Milletekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Tele
vizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili tste-
mihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlen
mesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. 
Sayısı : 356) 331 
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18.—ti îdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) 331 

19. — Hâkini ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) 331 

20. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 332 

21. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 332 

22. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,1/155) (S. Sayısı: 112) 332 

23. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik \aptlmasma Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül- . 
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 332 

24.—ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 332 

25. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 333 

26. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 333 

27. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Hak
sız ve keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Baka
nı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) P 333 
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28. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) 333 

29. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Rapo
ru (1/576) (S. Sayısı : 394) 334 

30. — Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 334 

31. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı : 404) 334 

32. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'
dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemler
de Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uydu
ğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çi
çek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski 
Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt 
Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruş
turması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 334 

33. — 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayı
lı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 
Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişik
lik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürür
lükten Kaldırılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkın
da Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin 513 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/599) (S. Sayısı : 545) 335:360,361 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 296 
1. — Türksoy'un Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/624) (S. Sayısı : 400) 296,329, 

382:386 
VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 297 
A) ÖNGÖRÜLMELER 297 
1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 19 arkadaşının, para piya

salarında yaşanan kriz nedeniyle alınan devalüasyon kararının sebep ve sonuç
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 297 
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2, — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili 
Abdüllatif Şener'in, Merkez Bankasınca devalüasyon kararından önce piyasaya 
döviz sürülerek bazı çevrelere çıkar sağlandığı ve devletin zarara uğratıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 
(10/167) 297:326 

VIII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 326 

1. — Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in, Denizli Milletvekili Hasan Korkmaz-
can'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nede
niyle konuşması 326:328 

2. — İstanbul Milletvekili Nami Çağan'ın, Denizli Milletvekili Hasan Kork-
mazcan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi 
nedeniyle konuşması 328 

3. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'
in, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle 
konuşması 328 

4.—Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Veysel Atasoy'un, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine 
atfetmesi nedeniyle konuşması 360 

IX.— SORULAR VE CEVAPLAR 362 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 362 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut İlçesinde
ki köprünün yerine çift yönlü yeni bir köprü yapılmasına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2206) 362 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Ayaş yolu Etimesgut 
kavşağına alt ve üst geçit yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2207) 363 

3. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut Oto Sa
nayi Sitesi girişine yonca veya köprü yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2208) 364 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut Elvan Ma
hallesinden geçen otobanın kamulaştırma bedellerinin ödenmesine ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2209) 365:366 

5. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan İlçesinden geçen 
E-5 Karayolunun Kayı Mahallesi ile Keskinler önündeki kavşağa ikaz lambaları 
konulmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba
şı'nın yazılı cevabı (7/2541) 367 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Çan
kırı Çerkeş yolu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2543) 368 
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7. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam İlçesi 
İstanbul E-5 girişine kavşak yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2544) 369 

8. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Pa
zar Bucağı'nın kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2546) 370 

9 . — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi ka
palı spor salonu ve futbol sahasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Er
dem'in yazılı cevabı (7/2736) 371 

10. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı spor sahası 
inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2737) 372 

11. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan futbol saha
sına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2738) 373 

12. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi ka
dastro sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'in yazılı 
cevabı (7/2743) 374 

13. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın Kuzey Irak bölgesinde ya
pım giderleri Türkiye tarafından karşılanan karakollar bulunduğu iddialarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/3156) 375:377 

14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Aydın-Germencik Oto
yol inşaatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba
şı'nın yazılı cevabı (7/3264) 377 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlık tarafından ya
pılan ihalelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükür Erdem'in yazılı cevabı 
(7/3670) 378 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinde kadastrosu ya
pılmayan yerlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yazılı 
cevabı (7/3820) 379 

17. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, TBMM Başkanlı
ğınca kanun teklifi verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hü
samettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4076) 380:381 
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t — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Engin GÜner'in, Gümrük Birliğine ilişkin gündem dışı konuşmasına 

Devlet Bakanı Ali Şevki Erek 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, milletvekillerine çok düşük bedelle dağıtıla

cağı iddia edilen cep telefonları ve İstanbul'da Hazine ve belediye arazilerini hızla inşa edilen 
gecekondulara; 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, çarşı ve mahalle bekçilerinin sorunlarına, 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına da İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 
Cevap verdiler. 
İstanbul Milletvekili Namı Çağan, İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in gündem 

dışı konuşmasında söylemediği sözlerin kendisine atfedildiği iddiasıyla bir konuşma yaptı. 
İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve 

alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/169), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngö-
rüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, (6/488) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

(10/53, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 149, 158) esas numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonuna siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Başkanlıkça: 
Komisyonun, 22.2.1994 Salı günü toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçi

mini yapmalarına; 
Bağımsız milletvekillerine ait olup, açık bulunan: 
Plan ve Bütçe komisyonu ile, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda l'er; Kamu İktisa

dî Teşebbüsleri Komisyonunda 2 Üyelik için, aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin, 
Başkanlığa yazılı olarak müracaat etmelerine, 

İlişkin duyuruda bulunuldu. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının; 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59"a 1 inci Ek, 
48 inci sırasında bulunan 71, 
23 üncü sırasında bulunan 82, 
43 üncü sırasında bulunan 139, 
44 üncü sırasında bulunan 134, 
39 uncu sırasında bulunan 285, 
35 inci sırasında bulunan 356, 
20 nci sırasında bulunan 391, 
21 inci sırasında bulunan 66, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'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, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 545, 
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporları; kanun tasarı ve tek

lifleri ve ilgili komisyon raporları ile; 
9 uncu sırasında bulunan 337, 
14 üncü sırasında bulunan 373, 
S. Sayılı Meclis Soruşturması raporlarının, 
Görüşmeleri, ilgili komisyonlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
Türksoy'un Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/624) (S. Sayısı: 400), evvelce toplantı yetersayısı bu
lunmadığı için, bu birleşimde tekrarlanan açık oylamasında da toplantı yetersayısı bulunma
dığı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 22 Şubat 1994 Salı günü saat 13.00'te toplanmak 
üzere, birleşime 16.55'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Kadir Bozkurt 
İzmir Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
18.2.1994 CUMA 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, T.B.M.M. Başkanlığınca kanun teklifi 
verilip verilemeyeceğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/4076) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1993) 

2. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Develüasyon kararının sonuçlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4077) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1994) 

3. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt-Eruh ilçesine bağlı Akdiken, Kuşdalı ve Ge-
dikaşar köylerinin güvenlik güçlerince basıldığı iddialarına ilişkin içişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/4078) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1994) 

4. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Adıyaman Yem Fabrikasının özelleştiril
mesine ilişkin başbakandan yazılı soru önergesi (7/4079) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1994) 
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5. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, A.Ş.O.T.*la ilgili olarak verdiği iddia edilen 
bir beyanına ilişkin Tarım ve Köyişleri Balcanından yazılı soru önergesi (7/4080) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.2.1994) 

6. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar'ın Başbakanlık müşaviri tarafından hazırlandığı 
iddia edilen bir rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4081) (Başkanlığa geliş tari
hi : 9.2.1994) 

7. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın Belediye hisseli tapulara ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4082) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1994) 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarının izinleri
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4083) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.1994) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın imtihan kazanan din görevlilerinin tayinlerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4084) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.2.1994) 

10. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Kocaeli - Merkez Uzuntarla otomatik telefon 
santraline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4085) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 9.2.1994) 

11. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Derince - Trieste Limanları arasındaki Ro-Ro 
seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4086) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1994) 

12. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Kütahya Devlet Hastanesine bilgisayarlı to
mografi cihazının ne zaman verileceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4087) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1994) 

13. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın Kayseri'de SSK'lı hastaların Erciyes Üniversi
tesi hastanesine sevk edilmediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/4088) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1994) 

14. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un Siverek'te güvenlik güçlerince gözaltına 
alınan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4089) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.2.1994) 

15. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Diyarbakır Hilvan - Balkın Köyünün 
Bucak aşiretine mensup korucular tarafından basıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/4091) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1994) 

16. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Hilvan'da bir işyerinin güvenlik güçle
rince yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4092) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.2.1994) 

17. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Siverek'te güvenlik güçlerince bir öğret
menin evinin basılarak kızkardeşine tecavüz edildiği iddialarına ilişin İçişleri Bakanından yazı
lı soru öner gesi (7/4093) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1994) 

18. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Viranşehir'de korucular tarafından göz
altına alındıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/4094) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1994) 
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19. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Şanlıurfa - Yılanlı Köyüne yapılan bas
kında gözaltına alanın bir şahsa ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4095) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.2.1994) 

20. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Suruç'a bağlı Bubuk Köyünün Yeşiltepe 
mezrasına düzenlenen baskında gözaltına alınanlara ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/4096) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1994) 

21. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Siverek'te korucular tarafından gözaltı
na alındıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir kişiye ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4097) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1994) 

22. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, güvenlik güçlerinin Viranşehir'e bağlı 
Teltrik Köyünü basarak köylüye işkence yaptığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/4098) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1994) 

23. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Cizre'de bir imamın güvenlik güçlerince işken
ce ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4099) (Başkan
lığa geliş tarihi : 10.2.1994) 

24. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Karaman'a yapılacak olan yatırımlara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4100) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.1994) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, makamında ölü olarak bulunan Tunceli 
Jandarma Alay Komutanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4101) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 11.2.1994) 

26. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kara Kuvvetlerinin ihtiyacı için Millî Sa
vunma Bakanlığınca açılan bir ihaleye ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4102) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1994) 

27. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in özel bir televizyonda DYP'nin İstan
bul'daki seçim binasıyla ilgili yayınlanan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/4103) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1994) 

21.2.1994 PAZARTESİ 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Ocak ayında alınan devalüasyon ka
rarından sonra banka faiz oranlarının yükseltilerek ödeme süresi bitmeyen kredilere uygulan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4104) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.2.1994) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Ankara - Mamak - Çiğiltepe İlköğretim Okulu 
Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4106) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1994) 

3. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, TÜRKSAT uydusuna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/4107) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1994) 

4. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il müdürlerinin 
görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru Önergesi (7/4108) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1994) 
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5. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, çalıntı otomobillerin bazı il emniyet mü
dürlüklerinden temin edilen ruhsatlarla yeniden satıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4109) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1994) 

6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, kaldırıldığı halde alınan TEK fon kredile
rinin vatandaşa iade edilip edilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/4110) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1994) 

T. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı iken 
ihalelerde yolsuzluk olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından ya
zılı soru önergesi (7/4111) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1994) 

8. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yurt dışından otomobil ithalatında karşı
laşılan zorluklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4112) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.2.1994) 

9. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yurt dışından otomobil ithalatında karşı
laşılan zorluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4113) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.2.1994) 

10. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İstanbul İl 
Müdürlüğüne ilişkin, Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4114) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 14.2.1994) 

11. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Bosna-Hersek'te insanlık dışı suçları tes
pit ve yargılamak üzere kurulan uluslararası mahkemeye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/4115) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1994) 

12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Bilecik Belediyesince satışa çıkarılan Bil kon 
Konserve Fabrikası'na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4116) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.2.1994) 

13.• — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri - Yeşilhisar - Kovalı Köyü halkının 
çoğunda göz hastalığı bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4117) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1994) 

14. —- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TEK'nun Kayseri Civarı Elektrik A.Ş. deki 
hissesinin özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4118) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1994) 

15. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Sümerbank Holding A.Ş.'nin Kayseri'de bu
lunan işyerlerinden emekli olan kişilerin SSK'dan alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/4119) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1994) 

16. -— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Develüasyon kararının alınış şekline ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/4120) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1994) 

17. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştı
rılmakta olan özürlü ve hükümlülere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4121) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.2.1994) 

18. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Başbakan tarafından ödüllendirilen spor ku
lüplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4122) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1994) 
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19. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın bazı kişilerin düşüncelerinden dolayı ceza
landırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4123) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.2.1994) 

20. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın İlçesin
de binaları tamamlanan santrallere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4124) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Andırın - Yeşilo
va'ya bir Ziraat Bankası şubesi açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4125) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Andırın İlçesine 
bir mandıra açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4126) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Andırın - Yeşilova 
Sulama Birliğinin kurulmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4127) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Andırın ilçesine 
bağlı bazı kasabalara kütüphane açılmasına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4128) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağlı bazı ilçe 
ve köy okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4129) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 16.2.1994) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Andırın'a bağlı 
bazı sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4130) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Andırın İlçe mer
kezi kadastro çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4131) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.2.1994) 

28. —Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van Et ve Balık Kurumunun satılacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4132) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1994) 

29. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık tarafından yayımlanan Tasarruf 
Genelgesine bazı kurumların uymadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/4133) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

30. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesinin sigorta primlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4135) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.2.1994) 

31. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesinin sigorta primlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4135) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.2.1994) 

32. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, af kanunundan istifade ederek okumaya hak 
kazanmış bir öğrencinin okul yönetimi tarafından okul dışı bıraktığı iddialarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/4136) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 
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33. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/4135) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bağlar Semti 5 Nisan Ma
hallesinde silahlı saldırı sonucu öldürülen şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4138) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır'ın Bağlar semtinde silahlı sal
dırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4139) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

36. —• Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır İli Turistik Caddesinde silahlı 
saldırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4140) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır İli Şehitlik semtinde silahlı 
saldırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4141) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın Diyarbakır Şehitlik semtinde silahlı saldı
rı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4142) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır Şehitlik Caddesinde silahlı saldırı 
sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4143) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 16.2.1994) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır Dağkapı semtinde silahlı sal
dırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4144) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

41. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt İli Kemerli Köyü yakınlarında bir vatanda
şın güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4145) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

42. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, silah ruhsatı verilenlerden toplandığı iddia 
edilen yardım parasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4146) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.2.1994) 

43. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, THY iç hat seferinde yolculara ithal gıda mad
desi ikram edildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4147) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1994) 

44. — istanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in, Merkez Bankasının hazine
ye açtığı kısa vadeli avanslara ilişkin Başbakandan yazılısoru önergesi (7/4148) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.2.1994) 

45. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Şırnak - Güçlükonak ilçesine bağlı bazı köyle
rin güvenlik güçlerince basıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4149) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1994) 

46. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Mardin, Siirt ve Şırnak'a bağlı bazı yerleşim 
birimlerinin güvenlik güçlerince basılarak masum kişilerin öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4150) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1994) 
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47. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt ve Mardin'e bazı yerleşim birimlerinin gü
venlik güçlerince basıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4151) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1994) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır Bit Pazarı civarında öldürü
len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4152) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.2.1994) 

49. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır Bağlar Semti - Göçmenler cad
desinde öldürülen bir şahsa ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4153) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 17.2.1994) 

50.'— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır Şehitlik semtinde öldürülen 
bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4154) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.2.1994) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır Büyük Postane civarında öl
dürülen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4155) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17.2.1994) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır Gazi caddesinde öldürülen 
bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4156) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.2.1994) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır eski Belediye binası yakınla
rında öldürülen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4157) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.2.1994) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Gazi Caddesinde öldürülen 
bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4158) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.2.1994) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bağlar semti - Gürsel cadde
sinde öldürülen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4159) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.2.1994) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Gazi Caddesinde öldürülen 
bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4160) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.2.1994) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 13.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Abbas İnceayan (Bolu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Bugün gündem dışı söz istemi olmadığı için, gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

l — Bulgaristan'a gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın dö
nüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1287) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi Vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Şubat 1994 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. —Moldova'da ilk kezyapılacak olan çokpartili parlamento seçimlerini, TBMM'ni tem-
silen izlemek üzere, gruplarınca belirlenen, milletvekillerinin vaki resmî davete icabet etmele
rine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1288) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
27 Şubat 1994 tarihinde Moldova'da ilk kez yapılacak olan çokpartili parlamento seçim

lerini izlemek üzere, 23 Şubat -1 Mart 1994 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsilen iki milletvekilimizin katılmasına ilişkin vaki davete icabet edilmesi hususu Genel Ku
rulun 8 Şubat 1994 tarihli 68 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların isimleri Genel 
Kurulun bilgisine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Mehmet Seven Süleyman Ayhan 
Bilecik Çanakkale 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İzmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/344) (S. Sayısı : 475) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler" kısmının 1 ilâ 10 uncu sırasındaki Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden ku
rulu karma komisyonun 475 ilâ 484 sıra sayılı raporlarını okutup bilgilerinize sunacağım; 10 
gün içinde itiraz olunmadığı takdirde, bu raporlar kesinleşmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 13.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İzmir Milletvekili Erdal 

İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Komis
yonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen İzmir Milletve
kili Erdal İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar veril
miştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre İzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerîf Ercan 

(Edirne) 
ve Komisyon Üyeleri 

(1) 475 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/345) (S. Sayısı •: 476) (1) 

BAŞKAN — öteki raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 13.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen îçel Milletvekili D. Fikri 
Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Komis
yonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında gündeme alınmış, içtüzüğün 109 uncu maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tçel Millevtekili 
D. Fikri Sağlar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre tçel Milletvekili D. Fikri Sağlar hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

(Edirne) 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu ile Abdurrahman Ünlü'nün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/347) (S. Sayısı : 477) (2) 

BAŞKAN — öteki raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 13.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Kırıkkale Milletvekilleri 
M. Sadık Avundukluoğlu ve Abdurrahman Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında gün
deme alınmış, içtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelen
mek üzere verilmiştir. 

(1) 476 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 477 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Kırıkkale Mil
letvekilleri M. Sadık Avundukluoğlu ve Abdurrahman Ünlü'nün yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Kırıkkale Milletvekilleri M. Sadık Avundukluoğlu 
ve Abdurrahman Ünlü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

(Edirne) 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Manisa Milletvekili Akın Gönen ile Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz'ın Yasama Do
kunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/348) (S. Sayısı : 478) (1) 

BAŞKAN — öteki raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 13.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Manisa Milletvekili Akın 

Gönen ile Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz'ın T&sama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi, Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında gündeme alın
mış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere ve
rilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Manisa Millet
vekili Akın Gönen ve Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 

(1) 478 S. Sayılı Basmayazı tutanağa etkilidir. 
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yönden de güvence altına alınmasının sağlandığım, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Manisa Milletvekili Akın Gönen ile Çankırı Mil
letvekili Nevzat Ayaz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

(Edirne) 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Batman Mlletvekili Adnan Ekmen, Diyarbakır 
Milletvekilleri Salih Sümer ve Fehmi Işıklar'm Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/354) (S. Sayısı: 479) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 16.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Diyarbakır Milletvekil
leri Fehmi Işıklar ve Salih Sümer, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ile Mardin Milletvekili 
Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, 
Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu mad
desine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporunda; dosyada adı geçen Diyarbakır Milletve
kili Fehmi Işıklar'ın milletvekilliği sıfatının, Anayasa Mahkemesinin 14.7.1993 tarihli ve Esas: 
1992/1; Karar : 1993/1 Sayılı Kararı ile sona erdiğini göz önüne alarak, kendisi hakkında bir 
karar verilmesine gerek olmadığına ve haklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer, Batman 
Milletvekili Adnan Ekmen ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer, Batman Mil
letvekili Adnan Ekmen ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

(1) 479 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

(Edirne) 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/368) (S. Sayısı : 480) (1) 

BAŞKAN — öteki raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 27.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Meh
met Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Ko
misyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında gündeme alınmış, tçtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen İstanbul Milletvekili Mehmet Se
vigen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

(Edirne) 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, Tjonguldak Milletvekili Ömer Barutçu, Er

zurum Milletvekili ismail Köse. Antalya Milletvekili Adil Aydın. Samsun Milletvekili irfan De-
miralp, Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'iln Ya
sama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/274) (S. Sayısı; 481) (2) 

(1) 480 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 481 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — öteki raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 10.12.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel, Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu, Erzurum Milletvekili tsmail Köse, An
talya Milletvekili Adil Aydın, Samsun Milletvekili trfan Demiralp, Aksaray Milletvekili Mah
mut öztürk ve Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında gün
deme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelen
mek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporunda; İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16.5.1993 tarihli 103 üncün Birleşiminde Cumhurebaşkanı se
çildiğini göz önüne alarak kendileri hakkında bir karar verilmesine gerek olmadığına ve hakla
rında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçu isnat edilen Zon
guldak Milletvekil Ömer Barutçu, Erzurum Milletvekili tsmail Köse, Antalya Milletvekili Adil 
Aydın, Samsun Milletvekili trfan Demiralp, Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ile Afyon 
Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek olmadı
ğına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın,amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu, Erzurum 
milletvekili tsmail Köse, Antalya Milletvekili Adil Aydın, Samsun Milletvekili trfan Demiralp, 
Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk hakkındaki ko
vuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

(Edirne) 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. —İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna*nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/255) (S. Sayısı : 482) (1) 

BAŞKAN — öteki raporu okutuyorum : 

(1) 482 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 24.1.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Yıl

dırım Aktuna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, 
Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu mad
desine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında görevini ihmal suçu isnat edi
len İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri Üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

(Edirne) 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Batman Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasa
ma Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/257) (S. Sayısı : 483) (1) 

BAŞKAN — öteki raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 24.1.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şırnak Milletvekili Mah

mut Alınak ve Batman Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında gün
deme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelen
mek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Şırnak Milletvekili Mahmut Alı
nak ve Batman Milletvekili Adnan Ekmen'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ge
rek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do 

(1) 483 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Batman 
Milletvekili Adnan Ekmen hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
„' olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

(Edirne) 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/261) (S. Sayısı: 484) (1) 

BAŞKAN — öteki raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 29.1.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Zonguldak Milletvekili 
Bülent Ecevit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Ko
misyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında gündeme alınmış, içtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Zonguldak Milletvekili Bülent 
Ecevit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

(Edirne) 
ve Komisyon Üyeleri 

(1) 484 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

— 286 — 



T.B.M.M. B : 74 22 . 2 . 1994 0 : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — (10/90) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun gö

rev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1289) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 10/90 Esas Numaralı, Faili Meçhul Cinayetleri Araştır
makla Görevli Meclis Araştırması Komisyonu ile, 10/132 ve 123 Esas Numaralı ISKt Yolsuzlu
ğunu Araştırmakla Görevli Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlıklarının, çalışma süreleri
nin uzatılmasına ilişkin tezkereleri vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler konusunda, Genel Ku
rulun 9.2.1993 tarihli 65 inci Birleşiminde kurulan 10/90 esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonumuz 16.2.1994 tarihinde yapmış olduğu toplantısında görev süresinin üç ay daha uza
tılmasına karar vermiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzun görev süresinin 25.2.1994 tarihinden itibaren başlamak üzere üç ay da
ha uzatılmasının gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN —- Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — (10/132. 123) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının komisyo
nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1290) 

BAŞKAN — öteki tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 12.10.1993 tarihli 267 numaralı kararı ge
reğince kurulan Komisyonumuz, çalışmalarını muntazam olarak sürdürmesine rağmen üç ay
lık süresi içerisinde çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

Komisyonumuz 9.2.1994 tarihli 10 uncu Birleşiminde üç aylık yeni bir çalışma süresi alın
ması için Meclis Genel Kurulundan talepte bulunmaya karar vermiştir. 

Karar gereğince, Meclis Genel Kurulunun kararı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 
Komisyonumuza üç aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Cemal öztaylan 

Balıkesir 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN —- Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifinin (2/418) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/274) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, içtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca, doğrudan doğru
ya gündeme alınma önergeleri vardır; bunları ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. Yalnız, 
söz istendiği takdirde iki lehte iki aleyhte söz vereceğim; konuşma süreleri 10'ar dakikadır. 

Buyurun efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımdan hazırlanarak Başkanlığınıza sunulmuş bulunan ve aşağıda adı geçen kanun 
teklifim, İçtüzüğün öngördüğü süre içerisinde ilgili komisyonlarda görüşülerek Türkiye Bü
yük 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: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Mad
delerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldıran Kanun Teklifi. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehte Sayın Alınak; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika Sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biz burada toplantı halindeyken, Ankara'da, Kızılay 

- Sakarya bölgesinde, kamu çalışanları platformunda örgütlenen memurlarımız da, grevli ve 
toplusözleşmeli sendikal haklarının tanınması ve böylece yasalaştırılması için toplu bir basın 
toplantısı kitlesel bir basın toplantısı yapmaktadırlar. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — O bölge yasak ama... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hangi bölge efendim? 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Orası yasak. 
BAŞKAN — Hüseyin Bey, lütfen müdahale etmeyin... 
MAHMUT ALINAK (Devamla)— Yasaklarla yönetiyorsunuz ülkeyi ve... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Kanunlarla yönetiyoruz. 
BAŞKAN—Sayın Balyalı, lütfen. • ' . -
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ülkeyi yasaklar girdabına sokarak, bugün yaşamakta 

olduğumuz, aşmaya çalıştığımız; ama, bir türlü aşamadığımız birçok sorunun oluşmasına ne
den oldunuz. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Türkiye Türk olanlara yasak, Türk olmayan herkese 
serbest(!..) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Konuşmayayım o zaman, ineyim arkadaşım... Ne is
tiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen... Rica ediyorum... Arkadaş çıkmış, konuşma hakkını 
kullanıyor, niye müdahale ediyorsunuz? 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Konuşsun canım!.. 
BAŞKAN — O zaman, müdahale etmeyin. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Efendim söz istersiniz, çıkar aleyhinde konuşursu

nuz. Çok ayıp oluyor... Bir şey söylemiyorum ki üstelik... 
BAŞKAN — Sayın Almak, siz dinlemeyin arkadaşı; lütfen konuşmanıza devam edin; ben 

müdahale ediyorum... 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, konuşacak tabiî, niye konuşmasın? 
BAŞKAN — Ben de konuşsun diyorum canım; arkadaşımı da susturdum... Lütfen... 
Arkadaşlar, burada herkesin konuşma hakkı var. 
Sayın Balyalı, konuşmak istiyorsanız size de, söz vereyim. 
Buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hak arama özgürlüğü, hepini

zin bildiği gibi, demokrasinin "olmazsa olmaz" konuşuludur. Hak arama özgürlüğü yoksa 
ve en önemlisi, kitlesel hak arama özgürlüğü yoksa, ne siyasal özgürlükten söz edilebilir ne 
de demokrasiden. Demokratsak eğer biz ve siyasallaşmadan yanaysak, en önemlisi, büyük bir 
kaosa dönüşen mevcut sorunları aşmak istiyorsak hak arama özgürlüğünün yolunu açmak zo
rundayız; basın özgürlüğünden yayın özgürlüğüne kadar, işçilerin ekonomik ve demokratik öz
gürlüklerine kadar, memurların ekonomik ve demokratik özgürlüklerine kadar; kısacası, bü
tün bir toplumu kapsayacak genel bir siyasallaşma ve özgürleşme sürecini başlatmamız gerekir. 

Bir süre önce Yüce Kurulda görüşülen 2821 sayılı Sendikalar Yasasıyla ilgili önergem üze
rinde söz aldığımda, Adalet Komisyonu Başkanı SHP'li Sayın Cemal Şahin, biraz alaylı, biraz 
da üst perdeden, söz konusu yasanın başka yasalarla bağlantı içerisinde olduğunu, memurla
rın grevli ve toplusözleşmeli sendikal haklarının sadece Sendikalar Yasasında değişiklik yap
makla tesis edilemeyeceğini, başka yasalarda da değişiklik yapılması gerektiğini söylemişti. Sayın 
Şahin, Meclis Başkanlığına sunduğum başka yasalardan haberdar olmadığı için o şekilde be
yanda bulunmuştu. Bugün Yüce Kurulda, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre görüşülmesini is
tediğim 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Yasasında yapılmasını istediğim değişiklikler, işte, söz konusu 2821 sayılı Yasa ile birlikte, me
murların grevli ve toplusözleşmeli sendikal haklarını güvence altına alma amacına yöneliktir. 

Değerli arkadaşlarım, hak arama özgürlüğünden söz ettik; bu ülkede TÜSİAD'ın hak arama 
özgürlüğü var, yani, işveren çevrelerinin hak arama özgürlüğü var, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinin hak arama özgürlüğü var ve -öylesine bir hak arama özgürlüğü ki- Sayın Başbakanı 
kendi ayaklarına götürecek kadar çok geniş bir hak arama özgürlükleri var. Bu Yüce Meclise, 
halkın iradesiyle oluşan bu Yüce Meclise hesap vermekten kaçınan, âdeta Meclisi yok sayan 
Sayın Başbakan, TÜSİAD'a gidip hesap verebilmektedir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanlığına gidip hesap verebilmektedir ve onlardan âdeta talimat almaktadır: Oysaki, Sayın 
Başbakan, örneğin Türkiye Barolar Birliğine gitmiyor, Türkiye Ziraatçılar Derneğine gitmi
yor, Türkiye Gazeteciler Cemiyetine gitmiyor; şoföre gitmiyor, esnafa gitmiyor, çiftçiye gitmi
yor, sorunları nelerdir onları tespit etmiyor; ama holdinglere gidiyor. Bu anlamda, büyük hol
dinglerin, tekellerin hak arama özgürlükleri ne kadarsa, öteki halk kesimlerinin, emekçi halk 
kesimlerinin hak arama özgürlüklerinin de en azından o kadar olması gerekir ve Hükümetin, 
bu kesimlerin yanında yer alması gerekir Niçin? Çünkü, bu kesimler daha az örgütlü oldukları 
için, bu kesimler işveren kesimlerine oranla, daha da güçlü örgütlere sahip olan işveren kesim
lerine oranla daha güçsüz oldukları için, örgütlenmelerini sağlayamadıkları için Hükümetin 
bu kesimlere yönelmesi gerekirken, maalesef, Hükümet gitmemektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, söz konusu yasa, gerek Sayın Demirel Hükümetinin ve gerekse Sa
yın Çiller Hükümetinin, güvence vererek, halka, kamuoyuna taahhütte bulunarak, vaatte bu
lunarak işbaşına geldikleri birtakım çözümleri esas almaktadır; işçilere ve memurlara özgü so
runların çözümlerini esas almaktadır. Nedir bunlar? Birincisi, -ki, dün, DİSK bu konuda top
lu basın toplantısından tutun da yürüyüşlere kadar birtakım eylem kararları aldı biliyorsunuz-
yüzde 10'Iuk barajlar konusu. Yüzde lO'luk baraj sistemi, güçlü sendikaların tahakkümünü 
sürdürmeyi amaçlayan, güçsüz sendikaları ise ekonomik platformdan dışlamaya çalışan bir sis
tem. Benim Yüce Kurula arz ettiğim yasa teklifi, bu yüzde lO'luk baraj sistemine son veren 
bir yasa teklifidir. Ayrıca, işçilerin ve memurların, eknomik, kültürel ve sosyal bütün haklarını 
güvence altına alan ve memurlara grevli ve toplusözleşmeli sendikal hak getiren, işçiye genel 
grev hakkını, dayanışma grevi hakkını getiren bir yasa teklifidir. Lokavt, yasa metninden çıka
rılmaktadır, lokavt yasaklanmaktadır; grev yapılacak işyerlerinin kapsamı genişletilmekte ve 
12 Eylül ürünü olan Yüksek Hakem Kurulunun varlığına son verilmektedir. Aynı şekilde, yine, 
antidemokratik bir uygulama olan grev erteleme ve yasaklama yetkisi de Bakanlar Kurulunun 
elinden alınmakta ve böylece, işçilerin, memurların ekonomik hakları olan grev hakları bu şe
kilde güvence altına alınmaktadır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Devlet kalmamaktadır!.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hayır, bu konuda devlete sığınamazsınız. Bu Devlet 

bu halk için vardır, bu halk için olmalıdır ve devlet, halkın emrinde bir kurum olmalıdır, hal
kın üstünde değil; halkın hizmetkârı olmak zorundadır devlet, yoksa halkın üstünde, cop sal
layan bir kurum olmamalıdır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Türkiye düşmanı!.. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen susar mısınız!.. 
Sayın Almak süreniz dolmak üzere lütfen bağlar mısınız? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, oysaki, Hükümetin güvencesini verdiği... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Türkiye düşmanı!.. Mahmut Alınak dinleyeceksiniz 

beni beyim, dinlemek zorundasınız!.. Tahrik etmeyin, lütfen tahrikkâr olmayın. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN— 1 dakika süre daha veriyorum; buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, oysaki, Hükümetin getirdiği 

ve ikibuçuk yıla yakın bir zamandır halk kitlelerini, kamuoyunu sürekli olarak oyaladığı yasa 
tasarısı ise, memura grev ve toplusözleşme hakkı vermemektedir bu bir, ikincisi, Yüksek Ha
kem Kurulunun varlığını sürdürmektedir, genel grev, dayanışma ve iş yavaşlatma yasağını sür
dürmektedir; savunma işyerleri başta olmak üzere bir çok kimi işyerindeki grev yasağını, işçi
ler için, -bırakın memurları, işçiler için bu işyerlerindeki grev yasağını- sürdürmektedir ve sen
dika yöneticisi olmak için on yıllık çalışma koşulunu devam ettirmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Alınık, lütfen son cümlenizi söyleyiniz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Peki efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Bakanlar Kuruluna sendikaları denetleme yetkisini veren yasa hü

kümlerini muhafaza ederken, sendika gelirlerinin üyelere dağıtılması şeklindeki hayatî bir ihti
yacın önünü de kapatmaktadır. 
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Şimdi söyler misiniz bana, "demokratım" diyen, "yasaksız Türkiye" diyen, "yollar yü
rümekle aşınmaz" diyen Sayın Demirerin, harcında emeği olduğu bu hükümetin, Sayın Çiller 
Hükümetinin, 12 Eylül generallerinin cunta hükümetlerinden, cunta yönetimlerinden ne gibi 
farkı vardır? 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Almak. 
Komisyon Başkanı Sayın tlyas Aktaş söz istemişlerdir. 
Buyurunuz efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Sayın Mahmut Alınak ve arkadaşlarının kanun teklifinin komisyonda 
görüşülmemesinin sebebini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Bilindiği gibi, komisyonlara, özellikle Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen kanun teklifler 
konusunda genelde hükümetlerin görüşüne başvurulur. Niçin başvurulur; çünkü, Plan ve Büt
çe Komisyonu parasal işlerle ilgili konuları görüşüp karara bağladığı için, Plan ve Bütçe Ko
misyonu, hükümetin malî politikalarıyla paralel hareket etmek durumunda olduğu için başvu
rulur. Nitekim, bu konuyla ilgili olarak da, Hükümetin görüşü sorulmuş ve Hükümet, bu ko
nuda -fazla zamanınızı almayacağım, kısaca bazı bölümlerini okumak istiyorum- şöyle bir gö
rüş bildirmiş: 

"Bilindiği gibi, 657 sayılı Kanunun amacını düzenleyen 2 nci maddesi, Anayasanın 128 
inci maddesinde öngörülen hususları kapsamaktadır. Aynı kanunun 26 ncı ve 125 inci madde
sinin grev gibi eylemlere katılmak ifadesi dışındaki hükümlerinin sendikal haklarla doğrudan 
ilgisi bulunmadtğı gibi, yürürlükte olan 2821, 2822 sayılı kanunların da, teklifin gerekçesinde 
belirtilenlerin aksine, memurların sendika kurma, üye olma, grev ve toplusözleşme haklarını 
düzenlemeye açık olarak imkân vermediği düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, çalışma hayatına ilişkin yasaların Uluslararası Çalışma örgütü norm ve 
standartlarına uygunluğunun sağlanarak..." 

BAŞKAN — Sayın Başkan, burada bir yanılgı olmasın! Sayın Alınak'ın bir teklifi daha 
var. O da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) — 657... 
BAŞKAN — Sayın Alınak'ın üzerinde konuştuğu kanun teklifi Sağlık Komisyonuna git

miş; ondan sonraki, teklif olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerini Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna geliyor. Burada 
bir yanlışlık olmasın!.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, izin verirseniz okuyayım teklifi. 

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi." 

BAŞKAN — Bizim görüştüğümüz o değil Sayın Başkan; Şırnak Milletvekili Mahmut Alı
nak'ın, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun teklifini görüşoruz. 12 nci sırada yer alan kanun teklifi... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) — İzin verirseniz,.. 
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BAŞKAN — Şu anda üzerinde görüşme açtığımız teklif, gündemin "Başkanlığın Genel 
Kurula Sunuşları" kısmının 11 inci sırasında yer alan kanun teklifi, sizin bahzettigıniz 12 nci 
sıradaki teklif. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) — 2/419 esas-
numaralı kanun teklifi değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet, 2/419; ama, 12 nci sırada... Bizim görüştüğümüz, 11 inci sıradaki teklif. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) — Esas numa

rası kaç?.. = 
BAŞKAN — 2/418. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) — Neyse, ziyanı 

yok,.. 
O zaman şunu özellikle ifade edeyim : Komisyonun işleri çoktur, tabiatıyla, herhangi bir 

kastımız yok. Hükümet bize şunu ifade ediyor : "Biz, gerek Koalisyon Protokolünde, gerek 
Hükümet Programında, bahsettiğimiz gibi, memurlara da birtakım sendikal haklar vermeyi, 
grev, toplu sözleşme vesaire gibi imkânları tanımayı düşünüyoruz" diyor; bunları da Hükü
met Programında vaat etmiş. Sayın Alınak'ın dediği gibi "bırakınız kırsınlar, geçsinler, Sakar
ya Caddesinde yürüsünler, her tarafı tahrip etsinler..." olmaz! Böyle bir düzen dünyanın hiçbir 
yerinde yok. Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1994 yılı vergi 
gelirleri 470 küsur trilyon lira, bunun yarısından fazlası memurlara veriliyor, buna rağmen herkes 
gayri memnun. Bunda bir sakatlık var; ama, Sayın Alınak'ın kastettiği, ifade etmek istediği 
sakatlık yok; başka bir sakatlık var. Ümit ediyorum, sayın büyüklerimi?, devletin ileri gelenle
ri, Hükümetimiz bunları zaman zaman düşünüyor, zamanı gelince de Yüce Meclisin huzuruna 
getirir. 

Komisyonumuzun bu konuda herhangi bir kastı yoktur ve bu kanun teklifinin şu anda 
görüşülmesinin zamanı da değildir zemini de... Bu itibarla, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, 
teklifin doğrudan gündeme alınması hususundaki, Alınak arkadaşımızın bu talebinin reddi 
gerekir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Neyse, bu açıklamalarınızı öteki gündem maddesinde nazara alacağız. 
Başkan söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gündeme alınması 

kabul edilmemiştir efendim. 

6. — Sımak Milletvekili Mahmut A lınak 'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/419) doğrudan günde
me alınmasına ilişkin önergesi (4/275) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ; 

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

— 292 — 



T.B.M.M. B : 74 22 . 2 . 1994 O : 1 

Söz konusu kanun teklifimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 38 ini maddesi
ne göre, doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Mahmut Almak 
Şırnak 

İlgili kanun teklifi : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerini Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Alınak, söz istiyorsunuz. Buyurun efendim. 
Lehte, aleyhte başka söz isteyen var mı efendim? Şimdilik yok. 
Sayın Alınak, süreniz 10 dakikadır efendim. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Komisyon 

Başkanımız Sayın Ilyas Aktaş, insan olarak benim gerçekten çok sevdiğim, saydığım ve sempati 
duyduğum bir arkadaşımız; ama, belli ki, Sayın Aktaş'ın resmî görüşüyle resmî olmayan gö
rüşü birbirinden çok ama çok farklı. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Arkasından konuşma. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben arkasından konuşmuyorum, özellikle hemen sö

zümün başına aldım, Sayın Başkan buradaydı. 
BAŞKAN — Neyse, müdahale etmeyin efendim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Yani, ben Sayın Aktaş'ı, insan haklarından yana, de

mokrasiyi bir hayat biçimi olarak benimsemeye yatkın bir kişi olarak bilirim. Ancak, bence, 
Sayın Aktaş bana karşı insafsızlık yaptı; çünkü, "Sayın Alınak" 'bırakınız kırsınlar, tahrip 
etsinler* dedi." diyor, 

Değerli arkadaşlarım, ben bu kürsüde bir sıkıntı yaşadım; biliyorsunuz karga tulumba aşa
ğıya atıldım, tartaklanarak aşağıya atıldım. Ben istesem, o sırada bir yumruk da atabilirdim; 
ama, ben şiddetten yana değilim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Yalan söylüyorsun; 
sizi oradan kimse indirmedi. 

BAŞKAN -— Sayın Bakan, lütfen müdahale etmeyin... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Teşekkür ediyorum. Tamam... 
Ben yalan söylemiyorum. Siz Bakansınız; bir milletvekiline yalan söylüyorsunuz deme cü

retini nasıl gösteriyorsunuz? Bakın, televizyon kameralarıyla sabittir, ben size göstereyim; tar
taklanarak, itelenerek aşağıya atılmışım; ama, buna rağmen ben size "yalan söylüyorsunuz" 
demiyorum ve sadece bu sözünüzü size iade ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... Sayın Alınak, lütfen siz konuşmanızı yapın efendim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım şiddete hayır; şiddet olmamalı

dır, barış olmalıdır, barış ve özgürlük rüzgârları esmelidir bu ülkede diliyorum ben. İnsanlar 
kucaklaşmalıdır; ama, insanlarımızın kucaklaşmalarını, bütünleşmelerini ve özgürleşmeyi is
temeyen militarist çevreler, maalesef, toplumda kutuplaşmaya neden olacak birtakım siyasal 
ve fiilî girişimler içerisindedirler. 

Söyler misiniz bana, hangi memur kırıp geçirecek? Televizyonda izledik, günlerce de ka
muoyunun gündeminde kaldı; cebinde bir tırnak çakısı dahi taşımayan memur nasıl kırıp geçi
recek? Söyler misiniz bana, Cumhuriyetten bugüne kadar, nerede, hangi memur eyleminde ne 
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kırıp geçirilmiştir? Var mıdır bunun örneği? Oysaki, kırıp geçirilen memurun kendisidir, biza
tihi kendisidir. Coplanan kimdir? Yerlerde sürüklenen kimdir? Saçından tutularak yerlerde sü
rüklenen kimdir ve bu konuda soruşturma açamayan Hükümet ve yetkili bakanlar kimlerdir 
acaba? Bütün bunlar bu hükümetin sorumluluğu altında gelişmiyor mu değerli arkadaşlarım? 

Sayın Komisyon Başkanı "sayın büyüklerimiz bunun gereğini yaparlar" diyor. Bu Parla
mentodan büyük olan başka bir güç var mıdır söyleyin bana? Ben bu Parlamentoya sahip çık
maya çalışıyorum. Bu Parlamentoyu, bütün kurumların, bütün güçlerin; ama, her bir kişi ya 
da kurumun üstünde bir güç olarak görüyorum. Bu Parlamentonun dışında ve üstünde başka 
bir güç var mıdır? Vardır; ama, olmamalıdır diyorum. Bu Parlamento, bu ülkenin insanlarının 
ve sorunlarının çözümüne hâkim olmalıdır; halkın kaderini eline almalıdır ve bütün sorunları 
çözebilmelidir. Bu Parlamentonun buna da gücü vardır; ama maalesef, Hükümet bu inisiyatifi 
büyük ölçüde elimizden almış ve bir taraftan holdinglere, öbür taraftan da Genelkurmay en
deksli ekonomik ve siyasal politikalar yürütmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Kurulun huzuruna getirdiğim 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi, memurların 
grevli ve toplusözleşmeli sendikal haklarının önündeki yasal engelleri kaldırmaya yöneliktir. 
Bu nedenle teklifin tekniği ve içeriği üzerinde çok fazla konuşmayacağım ama, Sayın Çiller'i 
ve Sayın Karayalçın'ı, kamuoyuna verdikleri sözlerinin gereğini yerine getirmeye, vaatlerini ye
rine getirmeye çağırıyorum. Bu, onların görevidir. Bu Hükümet, bu sorunları çözmek için var
dır; Yoksa, demagojiyle, baskıyla, şiddetle bu ülkeyi yönetecekse, bu Hükümet, istifa etmeli
dir o zaman, bu Hükümetin varlık nedenleri ortadan kalkmış sayılır. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, 13.1.1994 tarihinde bütün milletvekili arka
daşlarıma mektup yazdım ve mektubumda "Ne olursunuz, Parlamento, hak ve yetkilerine sa
hip çıkmalıdır, gerçek işlevine sahip çıkmalıdır ve Parlamento, karşı karşıya bulunduğumuz 
yakıcı, acil ekonomik ve demokratik sorunların çözümü için bir süreç başlatmalıdır" dedi. Böyle 
bir sürecin başlatılması halinde bu Parlamentonun bütün sorunları aşacağına ve çözümleyece
ğine inanıyorum. Ama, bunlar yapılmazsa... Ben burada yedi yıldır milletekiliyim değerli ar
kadaşlarım, maaş alıyorum, yetimin hakkı benim cebime maaş olarak giriyor ve gerçekten çok 
-büyük rahatsızlıklar yaşıyorum, çok acı çekiyorum. Yedi yılı ben kendim için çok uzun ve kötü 
bir rüya olarak değerlendiriyorum. Çok uzun ve kötü bir rüya, kâbus dolu bir gece; ama bit
meyen bir gece olarak değerlendiriyorum. Eğer Parlamento, böyle bir süreç başlatmaz ise açlık 
grevine başlamak zorunda kalacağım, Parlamentonun bu görevlerine dikkat çekmek üzere; ama, 
tek yaprak kımıldamadı... 

Değerli arkadaşlarım, geliniz, halkın temel sorunları konusunda elbirliği yapalım. Biz, bu
raya, işte, Hükümet tarafından, bilmem şu, bu çevreler tarafından Meclise getirilen birtakım 
kanun tekliflerine ef kaldırmak için gelmedik; bunu hepiniz de biliyorsunuz. Gelin, ülkenin 
kaderini elimize alalım ve bu ülkede demokrasiyi, kardeşliği hep birlikte yaratalım. Yarın çok 
geç olabilir. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Sayın Alınak, Parlamentonun üstünde hiçbir güç yok, siz de biliyorsunuz. Buyurun, lüt

fen kürsüden iner misiniz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkan, keşke öyle olsa... 
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BAŞKAN — Buyurun, buyurun, lütfen iner misiniz kürsüden; konuşmanızı yaptınız kür
süden lütfen iner misiniz. 

Şimdi, maalesef, bu Parlamentoda bulunup da bu Parlamentonun üzerinde güç yaratma
ya çalışan birtakım arkadaşlarımız var. Bu Parlamentonun itibarını hepimiz korumak zorun
dayız; ama, birtakım insanlarımızın çıkıp da yalnız kendisinde demokrasi düşüncesi var, öte
kilerin hepsi demokrasiyi düşünmüyor... 

MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkan, siz Başkan mısınız, konuşmacı mı? 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Siz bana "oturun" diyemezsiniz, siz beni itham ede

mezsiniz. 
BAŞKAN — Ben Meclis Başkanıyım ve bu Meclisin itibarını korumak zorundayım. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Siz burada Meclisi yönetmekle görevlisiniz, benim söz 

hakkımı kısıtlayamazsınız. 
BAŞKAN — Nerede kısıtladım sözünüzü? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Siz burada Meclis Başkanısınız, Genel Kurulu yönet

mekle yükümlüsünüz, beni itham edemezsiniz. 
BAŞKAN — Nerede itham ettim sizi? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Siz burada konuşmacı değilsiniz. Eğer konuşacağınız 

bir şey varsa kürsüye iner konuşursunuz, gelin şu kürsüye ne söyleyecekseniz söyleyin. Siz o 
şekilde beyanda bulunamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen oturur musunuz? Ben size söz hakkı vermedim, lütfen 
oturun. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Söz hakkımı kısıtlayamazsınız. 
BAŞKAN — Efendim, oturun! Konuştunuz... Lütfen oturur musunuz. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Siz bu şekilde beyanda bulunamazsınız. 
BAŞKAN — Ama, siz bir Parlamentonun itibarını düşürürseniz ben de Başkan olarak 

korumak zorundayım. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Bu Parlamentonun itibarını koruyorum ben, onun mü

cadelesini veriyorum. 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Beni zan altında tutamazsınız. 
BAŞKAN — Konuşmanızda, "Parlamentonun üstünde güç var" diyorsunuz... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Ben Parlamentonun itibarına sahip çıkılması gerektiği

ni söyledim. 
BAŞKAN — Demediniz mi burada, tutanağa geçmedi mi? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Beni itham edemezsiniz. 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturur musunuz... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — O zaman, buyurun, siz konuşun... 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Neyse, siz oturun da, tutumum hakkında... 
Biraz önce yaptığınız konuşmada, "Bu Parlamentonun üstünde güç var" dediniz. Ben 

de size diyorum ki : Bu Parlamentonun üstünde güç yoktur. Burada hepimiz biliyoruz ki, 
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Parlamentonun üstünde güç yoktur; Parlamento her şeye kadirdir; Anayasayı da değiştirebilir. 
Ama, birtakım arkadaşlarımızı bu Parlamentonun üstünde bir güç yapma çabası içinde... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Hayır, öyle bir çabam yoktur. 
BAŞKAN — Ben bunu belirtmek istedim. 
önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

7. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Erzin
can, Gümüşhane ve Tunceli illerinde Vuku Bulan Deprem Afetiyle, Şırnak ve Çukurca'da Mey
dana Gelen Tahribat Hakkında Kanun Teklifinin (2/487), doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/276) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

14.10.1992 tarihinde TBMM Başkanlığına Erzincan, Gümüşhane ye Tunceli tilerinde Vu
ku Bulan Deprem Afeti ile Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Tahribata İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi Hakkındaki Kanunun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifimizin, aradan 45 günden çok fazla bir zamanın geçmiş olması nedeniyle, TBMM İçtü
züğünün 38 inci maddesi gereğince Meclis gündemine doğrudan alınmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Selim Sadak Sedat Yurtdaş 
Şırnak Diyarbakır 

BAŞKAN — önergeyle ilgili söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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

BAŞKAN — Daha önce, gündemimizin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında, Türksoy'
un Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının açık oylaması yapılmış, ancak yeterli sayı bulunmadığı için oylama bu
güne ertelenmişti. 

Daha önce verilen karar gereği, açık oylamanın, kupaların sıralar arasında gezdirilmek 
suretiyle yapılması kararlaştırılmıştı. 

Sayın milletvekilleri, yanında basılı oy pusulası olmayan arkadaşlarımız, beyaz bir kâğı
da, adını, soyadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazarak kupalara atabilirler. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

(1) 400 S. Sayılı Basmayazı 16.2.1994 tarihli 72 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Ya
pılmasına Dair öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 19 arkadaşının, para piyasalarında yaşa

nan kriz nedeniyle alınan devalüasyon kararının sebep ve sonuçlarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şe
ner'in, Merkez Bankasınca devalüasyon kararından önce piyasaya döviz sürülerek bazı çevre
lere çıkar sağlandığı ve devletin zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/167) 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 8.2.1994 tarihli ve 68 inci Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, 121 inci sıradaki, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 19 arkadaşının, para piyasala
rında yaşanan kriz nedeniyle alınan devalüasyon kararının sebep ve sonuçlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve 122 nci sıradaki, Refah Partisi Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Merkez Bankasınca devalüasyon kara
rından önce piyasaya döviz sürülerek bazı çevrelere çıkar sağlandığı ve Devletin zarara uğratıl
dığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin birlikte yapılacak öngörüşmele-
rine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Günlerdir basın-yayın organlarında yer alan haberlerden, piyasaya fazla miktarda para 
sürüldüğü, 1994 malî yılı içerisinde toplam olarak öngörülen emisyon miktarının büyük bir 
bölümünün, yılın ilk ayının ilk yarısında ihraç edildiği, bu birikimin de serbest döviz piyasası
na yansıyarak, serbest döviz kurunun, resmî kurun bir hayli üzerine çıkarak, Türk Lirasının 
büyük ölçüde değer kaybına sebep olduğu haberleri yer almaktadır. Para piyasasında yaşanan 
olaylar da bu haberleri doğrulamaktadır. 

Bir ABD dolarının, Türk Lirası karşısında bir iki gün içerisinde aşırı değer kazanması 
sonucunda, zamanında gerekli tedbirleri almak yerine, Sayın Başbakanın, "ekonomi kendi ku
ralları içinde yerini bulur.", "piyasadaki tehlikeyi aşağı yukarı saat 11.00'de hissettim.", "As
lında biz devalüasyonu perşembe günü yapmaya karar vermiştik." gibi birbirini tutmayan çe
lişkili beyan ve tutumları karşısında, bir çok vatandaşımız küçük gelirlerini dolara yatırmak 
suretiyle zarara uğratılmış, âdeta vatandaş dolar almaya mecbur edilmiştir. Sayın Başbakanın 
vaat ettiği, ama bir türlü yerine getiremediği iki anahtardan hiç değilse birine sahip olmak iste
yen vatandaşımız, bankalara, dolar üzerinden borçlandırılmak suretiyle aldığı kredi borçlarını 
ödeyebilmek için dolara mahkûm edilmiştir. Gerek piyasadaki Türk Lirası likidite fazlalığı ve 
gerekse yanlış uygulamalar sonucu vatandaşın dolara olan ihtiyacı, doların, Türk Lirası karşı
sında normal derecede değer kazanmasına sebebiyet vermiştir. Hükümet ise ne piyasadaki Türk 
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lirası likidite fazlasını çekmeye ve ne de çeşitli bankalara dolar üzerinden borçlanmış ve bu 
ödemeleri dolarla yapmak mecburiyetinde kalan vatandaşın problemine çare aramıştır. Alın
ması gerekli acil tedbirler alınmamıştır. 

Sonuç olarak, kontrolsüz kalan para piyasası patlamış ve 15 Ocaktan itibaren bir Ameri
kan Dolarının değeri, 15 000 - 16 000 Türk Lirası seviyesinde seyrederken birden bire 22 bin 
lira seviyesine ulaşması karşısında bu anormal tırmanışa zamanında müdahale etmeyerek se
yirci kalan Hükümet, birtakım faiz operasyonları ve tahvil ihracı suretiyle, bir doların serbest 
piyasada 17 000 Türk Lirası seviyesine düşmüş bulunduğu bir sırada ve devalüasyon kararının 
açıklanmasından çok kısa bir süre önce 15 800 -16 000 lira üzerinden 250 milyon doların dört 
özel banka aracılığıyla piyasaya sürüldüğü ve bu satış işleminin tamamlanmasından sonra da 
Türk parası yüzde 13,6 oranında devalüe edilerek bazı banka veya kişilere menfaat sağlandığı 
anlaşılmaktadır. 

Zira son günlerde sermaye piyasasında hisse senetlerinin hızla yükselip, hızla düşmesi kar
şısında döviz fiyatları da hızla yükselmeye başlamıştır. 17 Ocak 1994 tarihinde bir ABD doları 
serbest piyasada birden bire yükselerek resmî döviz kurunun, yüzde 10, 18 Ocak 1994'te yüzde 
13,8, 19 Ocak 1994'te ise yüzde 24'ün üzerine çıkarken, bu tırmanış karşısında sessiz kalan 
ekonomi yetkilileri, faiz ayarlamaları ve tahvil ihracı gibi operasyonlarla para piyasasındaki 
bu tırmanışı, resmî döviz kurunun yüzde 12'Ierin üzerinde oluşan bir seviyeye çekerken, bu 
kurun altında bir fiyatla piyasaya 250 milyon doları sürmüş ve hemen akabinde de yüzde 13,6 
oranında bir devalüasyonla bazı çevrelerin sebepsiz zenginleşmesinin zeminlerini hazırlamıştır. 

Bu gecikmiş ve zamansız devalüasyon dolayısıyla 300-400 milyar lira civarındaki bir meb
lağın Hükümetin aracılığı ve basiretsizliği yüzünden ve devletin sırtından kimlerin cebine gitti
ği, bu uygulama ile kimlerin korunduğu, daha gerçekçi bir ifade ile hangi dost çevrelerinin 
zenginieştirildiği Milletimizin ve Yüce Meclisin haklı olarak merak ettiği, bilmek istediği ko
nuların başında gelmektedir. 

Bütün bu sebeplerle, döviz kurlarında meydana gelen bu hızlı yükselme ve düşüşler karşı
sında ilgisiz ve sessiz kalan, böylece bazı döviz spekülatörlerinin sebepsiz zenginleşmesine se
yirci kalmakla birlikte 250 milyon doları, serbest, piyasada oluşan döviz kurlarının altında bir 
fiyatla satışa arz ederek devleti zarara sokan ve hemen akabinde yüzde 13,6 arasında devalüas
yon yaparak bazı çıkar çevrelerinin haksız kazanç sağlamalarına yol açan sorumluların belir
lenmesi ve uygulanacak ekonomik politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
(Denizli) 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 Ocak 1980 kararlarından ondört yıl sonra Türkiye'nin yaşamış olduğu devalüasyon şo
ku, basında ve kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan soruları gündeme getirmiştir. Ekono
minin yönlendirilmesinden sorumlu birimler arasındaki çelişki ve koordinasyon bozukluğunu 
ortaya çıkarmıştır. Devalüasyon krizi, daha altı ay önce göreve getirilmiş bulunan Merkez Bankası 
Başkanının istifasına yol açmıştır. Üstelik müstafi Merkez Bankası Başkanı ve Başbakanın bir
birlerini suçlayıcı, farklı açıklamalar yapmalarıyla da ilginç tartışmalara ve yorumlara sebep 
olmuştur. 
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Olayların gelişimi pek çok sorunun cevabını karanlıkta bırakmıştır. 26 Ocak 1994 günü 
Merkez Bankası, döviz piyasasına müdahalede bulunmuştur, tik açıklamalara göre 250 mil
yon dolar, daha sonraki açıklamalara göre ise 184 milyon dolar satmıştır. Söz konusu 184 mil
yon doların satıldığı 44 bankanın isimleri ve satın aldıkları döviz miktarları açıklanmıştır. Merkez 
Bankası o gün sattığı dolar karşılığında ortalama 16 634 lira almıştır. 

Merkez Bankasınca ortalama 16 634 liradan dolar satışı yapıldıktan 8-10 saat sonra ise 
devalüasyon kararı alınarak, Türk Parası yüzde 13,6 oranında devalüe edilmiştir. Böylece bazı 
banka ve kişilere menfaat sağlanmış, haksız zenginleşmelere yol açılmıştır. 

Merkez Bankasının devalüasyondan önce düşük fiyattan yaptığı döviz satışı böylece piya
saya etkisi açısından faydasız, hazine menfaatleri açısından da zararlı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. 

Bu olay bir yandan hükümetin izlediği iktisat politikalarındaki tutarsızlıkları, koordinas
yon bozukluğunu ortaya çıkardığı gibi, iş dünyasında hükümet politikalarına karşı güvensizlik 
meydana getirmiş; üstelik kimlerin hangi maksatlarla zenginleştirildiği tartışmalarına sebep ol
muştur. Ayrıca müstafi Merkez Bankası Başkanı ve Başbakanın karşılıklı suçlamalarıyla, so
rumluların kimler olduğunun tespitini de zorunlu kılmıştır. 

Böylece, haksız zenginleşmelere sebep olacak tarzda 184 milyon doları piyasada düşük 
kurdan satarak devleti zarara sokan sorumlular ile Hükümetin bu konudaki iktisat politikası
nın tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener 
RP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması önergeleri üze
rinde sırasıyla Hükümete, gruplara ve önergede imzası bulunan ilk imza sahibine veya onun 
göstereceği kişiye söz vereceğim. Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar adına 20'şer, önerge 
sahibi için ise 10 dakikadır. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ali Şevki Erek; buyurun. 
Sayın Erek, süreniz 20 dakikadır. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkanım, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Anayasamıza ve Meclis İçtüzüğüne göre, açılması istenilen araştırma konusun
da Hükümet adına Yüce Meclise bilgi vereceğim. Sözlerime başlamadan evvel Sayın Başkanı
mı ve değerli arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Her şeyden evvel, Yüce Meclise şunu ifade etmek istiyorum : Değerli muhalefet sözcüleri, 
bugün ortaya koydukları tutum ve istemleriyle çok yanlış bir kapıyı açmış bulunmaktadırlar. 
Bu yanlış kapının, ilerideki tarihlerde nasıl yanlış anlamalara neden olacağını, nasıl Türkiye 
Cumhuriyetinin temel kurumlarının başında olan Merkez Bankasının kendi özelliklerine göre 
yaptığı işlemlerdeki bir büyük standartda, mahfuziyete, gizliliğe, itibara gölge düşürücü bir-
davranış olacağını zaman gösterecektir. Biraz sonra bunu gerekçeleriyle açıklayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bizim Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyetinin temel kurumla
rından, itina ile muhafaza etmemiz lazım gelen kurumların başında Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası gelmektedir. Bu araştırmayla arkadaşlarımız, bilerek veya bilmeyerek bir kısım 
yanlışlara sebebiyet vermişlerdir. Bu yanlışlar, dilerim ki, korunmasında bir büyük titizlik gös
terdiğimiz bundan sonra da göstereceğimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının işlevine 
ve itibarına zarar vermesin. 
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Her şeyden evvel, konuşmalarımda, Yüce Meclise; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
nın itibarı ve kredibilitesi; aynı zamanda, sadece konuyla ilişkisi bakımından, orada görev gör
müş; fakat sonradan ayrılmış arkadaşların kişisel değerlendirmelerine dokunmamak pahası
na, sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyetindeki korunması lazım gelen kurumlara itina ettiği
mizi göstereceğimi beyan etmek isterim. Nereye kadar? Bir meşru müdafaa sınırına kadar, açık
lanmasında başkaca çare kalmayan noktalara kadar bu dikkâti ve itinayı göstereceğimizi Yüce 
Meclisin değerli üyelerinin bilmesini istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; bu önergelerin verilmesinde eğer belirli bir ka
sıt yoksa -ki, bu kasıt kendisini aşağı yukarı gösteriyor- Çiller Hükümetinin, ne pahasına olur
sa olsun, neye mal olursa olsun, sonucu ne olursa olsun yara alması için, ne lazım geliyorsa, 
bizim tahrip etmekte perva edeceğimiz kurum ve kuruluş olmamalı gibi bir düşünce yoksa... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Yok. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Siz yok diyorsunuz; inşallah yoktur. 
... Bu önergelerin verilmesinde arkadaşlarımızın bir büyük yanılgı içinde olduklarını be

lirtmek isterim. Hem de, özellikle Anavatan Grubunun, 1988, 1989 1990'da, bir büyük seve
cenlikle ve bir büyük atılımla sergiledikleri bir ekonomik sistemi tahrip etme pahasına, daha 
evvel söylediklerinin tersini söyleme pahasına, daha evvel uygulamaya kalkıştıkları bir ekono
mik sistem çelişkilerle bezeme pahasına bu önergeyi vermeleri karşısında, doğrusu hayretler 
içinde kaldığımı beyan etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Grubunun Anavatan İktidarının, 1988'den ve 1989'dan 
itibaren, özellikle savunulmasını istediği serbest piyasa ekonomisi ve konvertibilite denilen sis
temin gereği itibariyle, bugün, ne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurallarından ve 
Merkez Bankasının Kanunundan, ne de Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna 
dayanılarak 1988'de çıkarılmış ve 32 sayılı karardan haberlerinin olduğunu burada iddia ede
miyorum; çünkü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun ve 32 sayılı kararın içeri
ğinden haberdar olan bir siyasî partinin, hele hele serbest piyasa ekonomisini bir büyük savun
ma aracı olarak ortaya koyan bir siyasî partinin, böyle bir önergeyi nasıl verebildiğini anla
makta müşkülat çektiğimi, bu zabıtlara intikal ettirmek mecburiyetindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, merkez bankaları konusunda dünyada çeşitli sistemler var
dır; bir, merkez bankalarının mutlak olarak hükümetlere bağlı olduğu sistemler; iki, özerkliği 
önemli ölçüde ağır basan sistemler. Bizim şu andaki Merkez Bankası sistemimiz ve onun tabi 
olduğu kurallar, Amerika Birleşik Devletlerindeki Merkez Bankasının tabi olduğu kuralların 
aynısıdır ve özerkliğin ağır bastığı, özellikle serbest piyasa ekonomisinin gereklerinin ağır bas
tığı bir sistemdir. Bu sistemde, her şey kendi gerçek fiyatını bulacak, piyasa, kendi oluşumu
nun doğal şartları içinde ortaya koyacak ve bunu, kendi inisiyatifi ve kendi takdiri içinde mer
kez bankası yapacak; sadece yapmak kelimesiyle ifade edilmeyecek, merkez bankası bu husus
taki işlemlerinde takdir ve esneklik yetkisine sahip olacak. Bizim bugün tabi olduğumuz sis
tem budur. 

Lütfen, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesini açınız, bakı
nız ye lütfen, kendi çıkardığınız, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna göre 
serdettiğiniz, Resmî Gazetede münteşir ve bugün, Türkiye Cumhuriyetindeki serbest piyasa eko
nomisinin döviz ve altm kurlarının ne gibi ölçülere göre ayar edilebileceği, bu ölçüleri ve 
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usulleri kimlerin, hangi makamların ortaya koyabileceği konusundaki 32 sayılı kararın 5 inci 
maddesini açınız, okuyunuz... 

Değerli arkadaşlarım, bu maddeleri bilmeden veya bu maddeleri görmezlikten gelerek, 
bu meseleye çözüm getirmemiz mümkün değildir. 

Bununla şunu söylemek istiyorum : Yapılan işlemin haklılığı, haksızlığı; yanlış sonuç ver
diği, vermediği meselesi ayrı. Her şeyden evvel, Merkez Bankasının yaptığı uygulamada, ka
nunların ve kuralların Merkez Bankasına verdiği yetkileri kesinlikle tespit etmek mecburiyetin
deyiz. Merkez Bankası ile Hükümet ilişkilerine hayat veren, vücut veren kuralların kesin ayır-
dında olmamız gerektiğini ben burada açıkça söylüyorum. 

Nitekim, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna ve onu değiştiren kanuna 
dayanılarak çıkarılan, 1988'de münteşir 32 sayılı kararın açık hükümlerinde, Türk parasının 
döviz ve altın karşısındaki kıymetinin tayin ve takdir usullerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından tespit edileceği açık ve kesin kurala bağlanmıştır. Bu kural karşısında, Merkez 
Bankasının piyasaya ne zaman müdahale edeceği; bakınız, tekrar ediyorum; Merkez Bankası
nın piyasaya ne zaman müdahale edeceği, hangi ölçüde müdahale edeceği, Merkez Bankasının 
Türk Lirası karşısındaki döviz kıymetini hangi ölçülerde, hangi nispetlerde ve ne zaman dekla
re edeceği ve uygulayacağının takdir hakkı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilmiş
tir; böyle bir statüye sahibiz. 

Nitekim, 1988, 1989'dan itibaren yapılagelen muamelelerde, biraz sonra vereceğim örnek
lerde, eğer sizin bize karşı kullanmak istediğiniz silahı, vicdanlarımız müsaade etse de biz size 
karşı kullanmaya kalksak, Türkiye Cumhuriyetindeki siyasî sistemi de altüst ederiz, Merkez 
Bankasının itibarını ve kredibilitesini de bırakmayız. Merkez Bankasının itibar ve kredibilitesi-
nin rencide edilmesi ve zedelenmesi, sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyetine zarar iras eder, 
sadece ve sadece Türk ekonomisini zarara sokar. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Merkez Bankasının itibarını muhafaza ederek ve orada çalı
şanların kendi kanaatleri ve vicdanları doğrultusunda, devlet ve millet hizmetinde hareket et
meyi öngördüklerini peşinen kabul ederek, bir iki noktaya temas etmekte kesinlikle fayda mü
lahaza ediyorum. 

Tabiî, arkadaşlarımızın bazı iddiaları var. Esasında bu iddiaların geçerliliği olsa, sadece 
Meclis araştırmasıyla da iktifa etmemek gerekirdi ve arkadaşlarımızın, Anayasanın öngördü
ğü bir kısım kuralları kullanmaları gerekirdi. 

Ben, bugünkü Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesi ile 32 sayılı karar gereğince 
döviz ve altın piyasası karşısında, Merkez Bankasına verilen değerlendirme, kur ayarlama gibi, 
mutlak yetkiler muvacehesinde, başkaca bir şey ilave etmeye gerek görmememe rağmen; bu 
görüşmeleri yaptığımız sırada, özellikle bu konuda şu ifadeleri de -ki araştırma sonucunda bunlar 
ortaya çıkacaktır- Yüce Mecliste zabıtlara intikal ettirmekte fayda mülahaza ederim. 

Değerli arkadaşlarım, istifa ederek görevinden ayrılan Değerli eski Başkan, istifa mektu
bunda şu ibareyi kullanıyor; aynen mektubundan okuyorum : "Merkez Bankasının ne zaman, 
hangi araçlarla ve ne ölçüde piyasalara müdahale edeceği kendi sorumluluğundadır..." Açık 
ve kesin bir ibare... "Dalgalanma, yapılan operasyonlarla, başarıyla yatıştırılmıştır." Bu da, 
aynı mektuptan alınan motamo ifadelerdir. 

Nitekim, Merkez Bankasının tabi olduğu kuralları, 32 sayılı kararı Sayın eski Başkanın 
bu ifadesini ve her şeyden evvel, Hükümetin hukukî ve kanunî konum ve durumu ile Merkez 
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Bankasının hukukî ve kanunî konum ve durumunu tespit etmeden, Türkiye Cumhuriyetinde 
serbest piyasa ekonomisinin geçerliliğini kabul etmeden bu önergelerin verilmesine imkân ve 
ihtimal olmadığını, açıklıkla belirtmek isterim. 

Bakınız değerli arkadaşlarım... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — O Merkez Bankası Başkanını siz tayin ettiniz... Merkez 

Bankası Başkanından hesap soracak değiliz; tabiî ki Hükümetten hesap soracağız... 
DEVLET BAKANİ ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Gayet tabiî efendim. Onu getiren 

Hükümettir; ondan sonra, kendisi de ayrılmıştır. Biz hukukî statüleri anlatıyoruz Sayın Keçe
ciler... Gayet tabiî, sizin de bu yolda çok örnekleriniz vardır. Türk siyasî hayatında, üst düzey
den alt düzeye kadar sayısız örnekler vardır; örnekleri saymayayım. 

Yalnız, eğer bu silah lalettayin ve amacı saptırılarak kullanılırsa ve bu kapının, bu yanlış 
açılan kapının ve kesinlikle inandığım, gerçek dışı varsayımlara dayanılarak açılan bu kapının 
Türk ekonomisine zarar getireceğini kesinlikle ifade ettiğime göre, benim şunu zabıtlara geçir
memde, bir ölçüde mazur görülmemi istiyorum. 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, 31.12.1987 tarihi ile 31.12.1988 tarihi arasında, yani bir yıl
da Merkez Bankası tarafından tam yüzde 77,5 bir kur ayarlaması yapılmış. Bu kur ayarlama
larının yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 nispetinde yapıldığı da aşikâr. Sizin kullandığınız silahın ge
çerli olduğunu farz etsek, bir yıl boyunca yapılan her kur ayarlamasının öncesinde Merkez Ban
kasının dolar bazında yaptığı müdahaleye, sizin bu haksız ithamlarınıza ve haksız yaralamala
rına yer vermek işten bile değildir. 

Bundan bizim zarar görmemiz önemli değildir; benim bu iddiayla sizi zarar gördürmeye 
çalışmam da önemli değildir. Burada önemli olan Türkiye'nin muhafaza edilmesi lazım gelen 
kurumlarının ve kuruluşlarının incitilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum... 1990 senesi içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası yüzde 74 nispetinde kur ayarlaması yaptı; 31.12.1991 ilâ 31.12.1992'de de yüzde 69 nis
petinde bir kur ayarlaması yaptı ve Merkez Bankası, 1988'lerden, 1989'lardan itibaren, döviz 
satarak piyasalara müdahale etme usulünü sürdüregelen bir kuruluşumuz olarak temayüz edi
yor; daha doğrusu, böyle bir seçeneği uygulamakta fayda mülahaza ediyor. Sizin kullandığınız 
bu silah öngörüldüğü takdirde, bu kürsüden, 1987'de yapılan yüzde 77,5 ve 1990'da yapılan 
yüzde 74 nispetindeki kur ayarlamasını esas alarak, "bu kur ayarlamalarından evvel Merkez 
Bankası piyasaya ne kadar, ne ölçüde müdahale etti ve kimlere ne şekilde bir menfaat sağlan
dı?" gibi, perva tanımayan, vicdan tanımayan bir enstrümanı size karşı kullanmamız işten bile 
değildir; ama, bu hareket yanlıştır, zararlıdır. Bu hareketin zararını ve yanlışını görenler de ki
şiler değil, kesinlikle Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşları olacaktır. 

Bir iki misal daha vereyim, zabıtlara geçmesi yönünden. 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, 11 - 12 Ekim 1988 tarihinde, yani iki günde, Merkez Ban

kası, yüzde 6*ya yakın bir kur ayarlaması yapıyor; aynı gün de piyasaya 52 milyon dolarlık 
döviz sürüyor... Hem yüzde 6'ya yaklaşan bir kur ayarlaması, hem de 52 milyon dolarlık bir 
döviz satışı(l) 17 Eylül 1992'de yüzde 2'ye yaklaşan bir kur ayarlaması, 53 milyon dolara yak
laşan bir döviz satışı; 27 Mart 1991'de yüzde 1,5'e yaklaşan bir kur ayarlaması ve 45 milyon 
dolara yaklaşan bir alım... 

Ben, şu veya bu şekilde bir suizan, bir kötü zan için bunları söylemiyorum. Ben, bununla, 
Türkiye Cumhuriyetinin, titizlikle korumaya çalıştığım ve çalışmaya da devam edeceğim Mer-
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kez Bankasının hatalı davrandığını da ifade etmek istemiyorum. Sadece; saniyeyle yarışan, ek
ranlarda göründüğü anda müdahale edilmesi gerekli bulunan saat üzerine, dakika üzerine, gün 
üzerine, piyasanın oluşum şartlarına göre kur ayarlamalarım yapmaya yetkili bulunan Merkez 
Bankası görevlilerinin, hangi tarihlerde buna benzer muameleleri olduğunu, Yüce Meclisin za
bıtlarına geçiriyorum. Eğer ben bu silahı kullanacak olsam, "iki günde yüzde 6'lık kur ayarla
ması yaptığın bir ortamda, niye aynı iki günde 50 milyon doların Üzerinde döviz satarak piya
saya müdahale yaptın?" diye bir soruyu açmam lazım... Merkez Bankasının doğal işlemlerini, 
doğal işlevini, doğal görevini -hele hele serbest piyasa ekonomisinin şartları içinde- bir muahe
ze konusu yapmak ve bunu Hükümete raci bir sorumluluk olarak göstermek, yanlışların en 
büyüğüdür. 

Nitekim, bu yanlışlar değerlendirilebilir, konunun isabetliliği, isabetsizliği değerlendirile
bilir -buradaki nüansa dikkat etmek lazım- yapılan hareketin isabetliliği, isabetsizliği değer
lendirilebilir; ama, bu önergelerde amaçlanan hedef, doğrultu yanlıştır; atılan ok sadece... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakika daha süre veriyorum. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ALt ŞEVKİ EREK (Devamla) — Nitekim, Anavatan Partisinin ver

diği önergede, hedef, bütün çıplaklığıyla ortada. Bir defa rakamda yanlışlık var; "250 milyon 
dolar piyasaya sürülerek ild üç kuruluş zengin edilmiş" gibi bir söz var. Esasında, bugün, Merkez 
Bankasının, bizim, araştırmaya mahal veren İçtüzüğümüzün maddesinin, Bankalar Kanunu
nun, bu tip konularda pervasız hareket etmeyi önleyici kuralları vardır; ama, muhalefetin, bu 
yalan yanlış saldırısı karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, gerçekleri, bütün çıplaklı
ğıyla ortaya dökmek zorunda, bir meşru müdafaa yapmak zorunda bırakılmıştır. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Bizim rakamlar doğru Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Gayet açıklıkla, 1993 yılı içinde kim

lerin döviz aldığını, bu olayla kimlerin döviz aldığını, aradaki farklılıkları, 1993'teki sıralama
yı, 26 Ocaktaki sıralamayı kamuoyuna açıklamak mecburiyetinde kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel söylediğim bu açık misaller karşısında, biz, bu silahın, 
bu enstrümanın, bu yanlış kapının, bu şekilde kullanılmasını katiyen uygun görmediğimizi be
lirtmek isteriz. 

Mademki muhalefetteki arkadaşlarımız istiyor, müsterih olsunlar, Cumhuriyet Hükümeti 
de, Meclis araştırmasını uygun görmektedir; yeter ki, kurumlar zarar görmesin, yeter ki, uygu
lamalarda Türkiye Cumhuriyetinin yararları haleldar olmasın. 

Burada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, serbest piyasa ekonomisi kuralları içinde, 
sahip olduğu yetkileri ve takdir hakkını kullanmıştır. Bunun ötesinde, Cumhuriyet Hükümeti
nin, kendisine, şu veya bu şekilde herhangi bir müdahalesi olmamıştır, olamaz da. Eğer Mer
kez Bankası, 1994 yılının 26 Ocak tarihinde, bir ölçüde, döviz satışıyla piyasaya müdahale et
mek imkânını uygun görüyorsa, takdirini bu yönde kullanıyorsa ve biraz evvel okuduğum gi
bi, Merkez Bankası eski Başkanı, beyanatında, "Merkez Bankası, ne zaman, hangi şartlarda 
dövize ve kura müdahale etme takdir ve yetkisini haizdir" diye, bu kur ayarlamasından sonra 
yaptığı yazılı açıklamada kamuoyunu tenvir ediyorsa; bu konu karşısında, muhalefetteki arka
daşlarımızın ileri sürdüğü fikirlerin ve kanaatlerin, düpedüz bir saptırma, düpedüz bir yarala
ma, bu yaralama pahasına Türkiye Cumhuriyetinin kurumlarını zedeleme olduğunu açıkça 
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ifade etmekte bir beis görmüyorum. Nitekim, aynı Merkez Bankası, Kasım 1993*te 1 milyar, 
Ocak 1994'te de 1,2 milyar dolar nispetinde bir döviz satışını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle, değerli arkadaşlarımın, hükümeti bu konuda ilzam edecek veyahut onun so
rumluluğunu gerektirecek -zaten öyle bir iddia da söz konusu değil, öyle olsaydı herhalde ar
kadaşlarımız normalde gensoruyu ihtiyar etmeleri gerekirdi- araştırma önergesinin öğelerinde, 
unsurlarında, kurumların yetkilerini, takdir haklarını, serbest piyasa ekonomisinin işleyiş tar
zını, bu işleyiş tarzındaki Merkez Bankasının görevlerinin esnekliğini ve mutlak takdir hakkım 
göz ardı etmelerini anlamak mümkün değildir. 

önerge yanlıştır, önergedeki ithamlar yanlıştır. Hükümet, bu önergelerde, haksız, yalan 
ve yanlış bir biçimde itham edilmek istenmektedir. Araştırmaya, Hükümet olarak "evet" di
yoruz; yalnız, muhalefetin.çaldığı bu kapının yanlışlığını, muhalefetin açtığı bu çığırın Türkiye 
Cumhuriyetinin serbest piyasa ekonomisine kâr değil bir büyük zarar getirdiğini, getirmeye 
de devam edeceğini bildiriyor; Sayın Başkanıma ve Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SHP Grubu adına, Sayın Nami Çağan; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA NAMİ ÇAĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

sizleri şahsım ve Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Hasan Korkmazcan ve Refah Partisi Grup Baş-

kanvekili Sayın Abdüllatif Şener ve arkadaşları tarafından, 26 Ocak 1994 tarihinde yapılmış 
olan devalüasyon nedeniyle devletin zarara uğratıldığı, bazı çevrelere çıkar sağlandığı, haksız 
kazanç sağlandığı gerekçeleriyle ve Hükümetin ekonomi politikasının saptanması amacıyla, 
Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılması istenmiştir. 

26 Ocak 1994 günü, Merkez Bankası, devalüasyon kararı almadan önce, 44 bankaya 184 
milyon dolar tutarında döviz satmış, karşılığında, dolar başına ortalama 16 634 lira almıştır. 
26 Ocak akşamı yapılan devalüasyonun oranı yüzde 13,6'dır, Devalüasyonla doların değeri 17 
250 liraya yükseltilmiştir. Bu noktaya nasıl gelinmiştir, ne yapıldı, ne yapılması gerekirdi, bun
dan sonra ne yapılacak; bu konulardaki görüşlerimizi ana hatlarıyla açıklamaya çalışacağım. 

24 Ocak 1980 kararlarıyla yapılan son devalüasyondan sonra, ülkemizde, 1981'den itiba
ren serbest döviz sistemine geçildiğinden, günlük kur ayarlamaları dışında, 26 Ocak 1994 tari
hine kadar devalüasyon yapılmamıştır. 26 Ocak 1994 tarihinde yüzde 13,6'lık devalüasyon ya
pılmasını gerekli kılan nedenler ve ortaya çıkan para, döviz bunalımı üzerinde çok kısaca dur
mak istiyorum. 

Son beş yıldır, Anavatan Partisi hükümetleri ve Birinci ve ikinci Doğru Yol Partisi - Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu Hükümetleri dönemlerinde, ekonominin kronik enflas
yon içindeki dengesi, düşük kur politikası temeline dayandırılmıştır. Bu beş yıllık dönemde, 
Türk Lirası yüzde 30'un üzerinde değerlenmiştir. Bunun sonucu, ithalat sürekli bir artış eğili
mine girmiş, ihracat ise beklenen gelişmeyi gösterememiştir. Bu, izlenen temel politikanın bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Konsolide bütçe açığına ve toplam kamu kesimi açığına rağmen, bu politika, 1994 yılı ba
şına kadar, istikrarlı olmayan, dalgalanan bir büyüme oranıyla sürdürülebilmiştir; ancak, bu 
politikanın sürdürülemeyeceği, 1993 yılı ortalarından itibaren anlaşılmıştı... Çünkü, gittikçe 
artan kamu açığı ile dış ödemeler dengesi açığı ve cari işlem açığı birleşmişti. 
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Dış ödemeler dengesi açığı 1993 sonunda 14 milyar doları, cari işlem açığı ise, başlangıçta 
öngörülenin 4 kat üzerinde artarak, 5 milyar dolar düzeyini aştı. 1993'te, dışsatımın dışalımı 
karşılama oranı yüzde 52'de kalırken, konsolide bütçe açığı, yıl sonunda çıkarılan ek bütçe 
hedefini de aşarak -ki, bu hedef 122 trilyon liraydı, 7 trilyon lira daha aşarak- 129 trilyon lira 
olarak gerçekleşti. Toplam kamu açıkları da 320 trilyon liraya ulaştı. Kamu kesimi borçlanma 
gereğinin gayri safi millî hâsılaya oranı ise yüzde 16'yı aştı. 

1994 Malî Yılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesi görüşülürken, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak, artık, uygulanmakta olan politikanın sürdürülemeyeceğini; bütçe açığını 
kapatmaya, kamu kesimi borçlanma gereğini azaltmaya yönelen köklü önlemler alınması ge
rektiğini ve bu önlemlerin ciddî bir para ve borçlanma programıyla desteklenmesi gerektiğini 
belirtmiştik. Bunların yanı sıra, gerçekçi kur ve faiz politikasına da yönelmek gerekliydi. 

Bu eleştirilerin, Koalisyonun özeleştirisi olarak kabul edilmesi gerekir. Esas itibariyle bu 
tür eleştirileri, Hükümet, kendisine de yöneltmektedir. 

Alınması gereken önlemlerin başında gelen vergi yasasının, bu anlamda, en azından 1994 
yılı açısından çok başarılı sayılmadığını da biliyoruz. Bu alanda yeni düzenlemelere gerek ol
duğu düşüncesini taşıyoruz. Bir yandan, vergi ödeme gücü yüksek olan kesimler üzerindeki 
dolaysız vergiler artırılmalı, değer artışı kazançları, rant gelirleri vergi kapsamı içine alınmalı; 
öte yandan da, tüketimi ve talebi kısıcı ek dolaylı vergiler konulmalıdır. Sistemin bütününün 
ihtiyacı buralardadır. Bu önlemlerin, vakit geçirilmeden alınması gerekmektedir. Orta sınıfa 
fazla yüklenmeden, bu anlamda, bir istikrar programının tamamlayıcısı yeni vergi düzenleme
lerine gerek olduğunu düşünüyoruz. 

t 

26 Ocak günü yapılan devalüasyonun ve ortaya çıkan bunalımın temelinde, Türk parasına 
karşı duyulan güvensizlik, mevduat faizi oranlarının enflasyon karşısındaki düşüklüğü ve Ha
zinenin, 1994 yılının ilk haftalarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kısa vadeli avan
sına, yani emisyona aşırı yönelmiş olması vardır; yani, temeldeki bu olgular, 26 Ocak günkü 
istikrarsızlığın özünü oluşturmaktadır. 

Aynı günlerde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksinin de artık doyum noktasını 
aştığı inancıyla piyasada yönünü arayan likidite, aşırı biçimde döviz piyasasına yönelmiştir ve 
bu piyasada o güne kadar alışılmadık ölçüde bir talep patlaması yaratmıştır. 

Döviz piyasasına 184 milyon dolarlık müdahalenin yapıldığı gün devalüasyon kararı alın
ması ise, kanımızca, bir yandan ekonomi yönetimindeki eşgüdüm eksikliğine, diğer yandan 
da Merkez Bankasının, kendisini, karar alırken bağımsız hissetmemesine dayanmıştır. Bir eş
güdüm eksikliği açık, ortadadır, diğer yandan da Merkez Bankası, kendisini bağımsız hisset
miyor; bu iki olgu birleşmiştir. Fakat, biz daha iyi niyetli bir yaklaşımı da benimseyebiliriz; 
eğer böyle iyi niyetli yaklaşımı benimsersek, müdahalenin umulan etkiyi yaratmamasının de
valüasyon sonucunu doğurmuş olması da düşünülebilir. Yani, konuya daha iyi niyetli bakar
sak, "müdahale yapıldı, fakat ona rağmen piyasalar bu müdahaleye tepki vermedi; o halde, 
derhal gerekli önlemi almak gerekir" biçimindeki bir düşünce tarzı da, çok aykırı bir düşünce 
tarzı değildir. Her durumda, biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, hiçbir politikacının, hiçbir 
bürokratın ya da Merkez Bankası yetkilisinin, ülke ekonomisinin çökertilmesi pahasına, ken
disine ya da yakınlarına bir çıkar sağlayabileceğini, vatan ihaneti içine girebileceğini düşünmü
yoruz, düşünmek bile istemiyoruz. 

26 Ocak günü kendilerine döviz satışı yapılan bankalar, böyle bir açıklamanın olağan ka
bul edilmemesine rağmen, yapılan satış tutarlarını açıklamışlardır. Bu açıklama olağan de-
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gildi, fakat politikacıların ve bürokratların töhmet altında kalmamaları açısından da gerekliy
di; yani, olağan bir açıklama olmamakla beraber, gerekli hale gelmiş bir açıklamaydı ve görül
dü ki, satışlarda, belli bankalara bir yoğunlaşma yoktur. 

Artık konunun bu noktada kapanması gerekiyordu. Şu anda bunun Meclisteki görüşül
me sırası, çok güncel olmadığı bir zamana rastlıyor; ama, ben, Sayın Bakanın görüşünün aksi
ne, bir Meclis araştırması açılmaması gerektiğini düşünüyorum ve bu konunun üzerine daha 
fazla gitmemek gerektiğini düşünüyorum. 

Bununla beraber, bu krizden alınması gereken çok sayıda ders vardır. Her şeyden önce, 
alınması gereken ilk ders, hükümet içinde bir bakanın, ekonomide eşgüdümle görevlendiril-
mesidir ki, bu ders alınmıştır, derhal alınmıştır; bunun gereği yapılmıştır ve bir sayın bakan, 
ekonomide eşgüdümle görevlendirilmiştir; kendisinin başarılı olacağına inanıyoruz. 

İkinci olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yasal, hatta anayasal bir düzenlemeyle, 
özerk yapıya kavuşturulmalıdır. Merkez Bankasının, ulusal paranın değerini koruması, para 
politikasını hükümetle eşgüdümlü, fakat ondan özerk olarak belirlemesi, açık piyasa işlemleri 
yapması görevleri, yeniden ve açık olarak tanımlanmalıdır, tik bakışta ve yazında böyle bir 
önerme, "yeni sağ" adı verilen ekonomi ve siyaset ekolünün önermesidir; ancak, yeni sağ ola
rak bunu bu şekilde önerirken, ekonomide sadece para politikasının uygulanmasını gerekli gö
rerek önermektedir. Oysa, şu anda Türkiye'de maliye politikasına da, para politikasına da, pa
ranın değerli tutulmasına da ihtiyaç vardır. Yani, bunu, ideolojik bir önerme olarak değil, Türk
iye'nin ihtiyaçları açısından gerekli bir önerme olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti yapmakta
dır. Ülkemizin kronik enflasyondan ve artık kriz boyutuna ulaşan dalgalanmalardan kurtula
bilmesi için, maliye politikasıyla eşgüdümlü bir para politikasının ve borçlanma programının 
uygulanması gereklidir. 

Çok yüksek reel ve bir gecelik faizlerle dövizin değerinin yükselmesi belki birkaç hafta 
engellenebilir; ancak, bunun sürekli bir politika olarak sürdürülebileceğine inanmıyoruz; yani, 
faizi sürekli yüksek değerde tutarsak, bu sefer yatırımlar tamamen duracaktır; onun için, eko
nominin yeniden raya sokulması zorunluluğu ortadadır. 

Merkez Bankasının Hazineye açtığı kısa vadeli avanslar -ki, bu avanslar, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesine dayanmakta ve oranı da genel bütçe gider
lerinin yüzde 15'idir- ya kaldırılmalıdır ya da en azından daha sınırlı olarak uygulanmalıdır. 
Tahkim yoluna başvurularak yeni avans limiti ise hiç yaratılmamalıdır. Tahkim yoluna başvur
duğumuz zaman, mevcut borçlar silineceği için, yeniden, bütçe giderlerinin yüzde 15'i kadar, 
kısa vadeli avans olanağı açılmaktadır ki, bu da, tabiî, emisyonun daha da artması anlamına 
gelmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gecikmeden, 1994 yılından başlayarak, bir 
para programı yaparak uygulamaya koymalıdır. 

Kamu harcamalarında önümüzdeki dönem için sınırlandırma önerileri geliyor; fakat, ba
kıyoruz, bütçede sınırlandırılabilecek kalemler çok az. O nedenle, bu önermeyi ben, sadece 
savurganlığın sınırlandırılması olarak anlıyorum. Savurganlığı bir miktar sınırlandırabiliriz; ama, 
bundan da, sihirli bir etki beklenmemelidir. 

Dar ve sabit gelirli orta sınıfı ezmeyen, özverimin adaletli dağıtıldığı, talebi ve tüketimi 
kısmaya yönelen bir istikrar programı üzerinde çalışılmalıdır; ama, bu istikrar programı, şu 
anda içinde bulunduğumuz siyasal koşullar altında, hiçbir şekilde 24 Ocak politikasına benze-
memelidir; çünkü, 24 Ocak politikasının özünde, gelir dağılımını bozarak, iç tasarrufu artır
mak vardır ve o nedenle de özellikle dışa açılma açısından belli ölçüde başarılı olmuştur; an
cak, şu andaki siyasal koşulların buna elverişlî  olduğu kanısında değilim. 

c 
— 306 — 



T.B.M.M. B : 74 22 . 2 . 1994 O : 1 

17 sayılı karara dönülmemelidir; ancak, 32 sayılı karar da yeniden ele alınmalıdır. Kambi
yo işlemleri üzerindeki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin artırılması düşünülebilir. 

Ekonomik kararlarda çok sık değişiklik yapılmaması gerekir. Bir istikrar programının par
çası olarak önerilen özelleştirmenin beklenen etkiyi yaratabileceğini hiç düşünmüyorum; çün
kü, şu anda elden çıkarılacak olan, yani likit olan KÎT'ler, kârlı olan KİT'lerdir. Kârlı olan 
KİT'lerin özelleştirilmesiyle belki birkaç aylık önlem alınabilir; ama, daha sonra, daha büyük 
kamu kesimi açıklarıyla karşılaşılacaktır, özelleştirmeyi, daha soğukkanlı olarak, verimliliği 
artırmaya yönelik olarak ele almak gerekir; ancak, özelleştirmeyi, ideolojik olarak ele alma
mak gerektiğini düşünmekteyiz; yani, küreselleşmeyle bağlantılı olarak ele almamamız gereki
yor diye düşünüyoruz. Türkiye, henüz, küreselleşmenin önkoşulu olan ve belli bir bölgeselleş-
me ekonomik bütünleşme içinde değildir. Ulusal devleti, ulusal ekonomiyi zayıflatacak proje
lerden kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Ekonominin telekominikasyon, enerji gibi ana 
sektörlerinin işletilmesinin uluslararası şirketlere devredilmesi, ulusal devlet yapısını zayıflatıcı 
yönde olacaktır. O nedenle, özelleştirmenin bu önergemeleri kapsayan bölümüne belli itirazla
rımız sürmektedir. 

Para kriziyle ilgili olarak -Sayın Bakanın büyük bir içtenlikle kabul etmesine rağmen -
Meclis araştırması açılmasını, ben, Merkez Bankasının uluslararası piyasalarda yıpranmaması 
bakımından gerekli görmediğimizi, bunu da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Meclis 
araştırmasına konu olmaması bakımından gerekli gördüğümüzü belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağan. 
ANAP Grubu adına, Sayın Hasan Korkmazcan; buyurun. 
Sayın Kormazcan, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri arkadaşlarım; bizim, döviz krizi üzerine verdiğimiz araştırma önergesi, gerçek
ten, bugün, sadece Hükümetin algıladığı anlamda değerlendirilirse, güncelliğini kaybetmiş gö
rünüyor. 

Halbuki, tonu, 26 Ocak günü ortaya çıkan belirtilerle ilgili değildir. Bizim önergemizin 
talep cümlesi, alınacak ekonomik tedbirlerle ilgili, Meclisin yapabileceği hususların araştırıl
masını kapsamaktadır. Biz, Merkez Bankasının sattığı dövizin miktarıyla ilgili değiliz, Merkez 
Bankasının bu kararının nasıl oluştuğu hususuyla da ilgili değiliz; önergemizde asıl mesele, 
bu kriz vesilesiyle ortaya çıkmış olan ekonominin duvara dayanmışUgının tedbirleri üzerinde 
Meclisin bir şeyler yapmasını temin etmektir. Meclis, Türkiye ekonomisiyle ilgili ciddî bir araş
tırmayı bugün yapmayacaksa, ne zaman yapacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bugün Sayın Başbakanın Grupta yaptığı bir 
konuşma var. Sayın Başbakan, 50 nci Hükümetin, yedi ay boyunca sabahtan akşama kadar 
sadece ekonomiyi bozmakla uğraşsa bile, ekonomiyi bugün içinde bulunduğu duruma getire
meyeceğini söyledi. Sayın Başbakan diyor ki, "bugün ekonomimiz öyle kötü bir noktaya gel
miştir ki, bir hükümet, her türlü işini gücünü bıraksa, yedi ay boyunca uğraşsa, bu noktaya 
getiremezdi." 

Şimdi, bir Başbakanın bunu söylediği ortamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ekonomi
nin gelişimiyle ilgili şartları, bizim verdiğimiz ve Refah Partisinin verdiği araştırma önergeleri 
münasebetiyle ele almalı, değerlendirmeli ve uzmanlardan oluşan bir Meclis araştırması ko
misyonu derhal kurulmalıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, biraz önce Sosyaldemokrat Halkçı Parti Sözcüsü arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, bugünkü ekonomik politikaların bugünkü şartlarla sürdürülmesi imkânı yok
tur. Bugünkü şartlarla sürdürmeye kalkışırsanız ve 26 Ocakta ortaya çıkan krizi, sadece "dö
viz fiyatları frenlenmiştir, artık kriz bitmiştir" şeklinde değerlendirirseniz, önümüzdeki gün
lerde meydana gelebilecek bir kıyameti önleme imkânı yoktur. Türk demokrasisi, Türk ekono
misi S.O.S verir noktadadır; buna Meclisin duyarsız kalmaması gerekmektedir. 

Şimdi, devalüasyonla ilgili, 26 Ocaktaki krizle ilgili tartışmalara girmeden evvel, Hükü
met adına yapılan konuşmadaki bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Sayın Hükümet Sözcüsü, muhalefetin, bu önergeyi vermek suretiyle yanlış bir yol seçtiği
ni ve âdeta, Merkez Bankasının dünya kredi çevrelerindeki itibarına zarar verme niyeti yoksa 
dahi, sonuç itibariyle buraya doğru götürecek bir hadiseyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etti. 

Şimdi, Sayın Bakanın Merkez Bankasıyla ilgili gelişmeleri, ekonomi politikalarıyla ilgili 
gelişmeleri değerlendirme düzeyini biliyoruz. Sayın Bakan, krizin en kritik günlerinde, "döviz 
krizine, döviz büfeleri sebep oldu" demişti, döviz büfelerinin yaptıkları mütevazi ticaretin bu 
işte en önemli faktör olduğunu ifade etmişti. Aynı kavrayış düzeyini, bizim önergemiz karşı
sında da, Sayın Bakan burada sergiliyor. Biz, Merkez Bankasının sorunları, Merkez Bankası
nın karar oluşumuyla ilgili bir konuyu Meclise getirmedik. Biz... 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Ben öyle birşey demedim, şimdi ifade 
edeceğim. Gazete haberlerine dayanarak lütfen konuyu saptırmayın ve yalan söylemeyin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
Sayın Bakan, siz konuştunuz; lütfen, müdahale etmeyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ben yalan söylemiyorum; zaten gazeteler yazı

yor; yalanlamanızı gazetelere yapacaksınız Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — ben tekzip ettim. Gazete kupürlerine 

dayandırma bu kadar önemli bir konuyu... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Gazetelere siz o yalanlamanızı yapacaksınız; ara

dan onbeş gün geçmiş, yirmi gün geçmiş, yirmibeş gün geçmiş... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Yapıldı bütün yalanlama; siz okuma

dıysanız, bize kusur bulamazsınız., 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, Sayın Bakan durmadan müdahale 

ediyor; lütfen... 
BAŞKAN — Efendim, ben, müdahale etmemesi için ikaz ettim; bunun dışında başka bir 

gücüm var mı? 
Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bizim, Merkez Bankasının itibarıyla oynamak 

gibi bir kastımız yok. Sayın Bakanın, hem oturduğu yerden hem de burada kürsüden konuşur
ken son cümlesinde ifade etitiği o "yalan" kelimelerini, herhalde içinden gelerek bana yönelt
mediği kanaatindeyim! • 

Şimdi, Çiller Hükümetini tahrip etme kastımız mı var, Sayın Bakan bir de onu arıyor. 
Bizim hükümet tahrip etmek gibi, bir kastımız olamaz. Bir hükümetin, bir iktidarın nasıl tah
rip edildiğini ve sadece tahrip kastıyla hareket edildiğini 1991 seçimleri ortaya koymuştur. Şim
di, o seçimlerde devralınmış olan Türkiye'nin içine sokulduğu şartlar mukayese edilirse, bu
günkü İktidarı oluşturanların, iktidar olarak hizmet verme maksadıyla değil, sadece iktidarı 
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ele geçirme maksadıyla neler yapmış oldukları, 1989'dan itibaren hangi usullere itibar ettikleri 
çok daha iyi anlaşılmıştır. Bizim, hükümet tahribi gibi bir niyetimiz de yok. Hükümet zaten 
ortada var mı ki!? Kendi kendisini tahrip etmiş, yok etmiş. Bir hükümet olsa, değerli arkadaş
larım, biraz önce yirmi yirmibeş dakikalık konuşmasını bitirip kürsüden inen Sayın Bakandan 
sonra, bu Hükümete destek veren gruplardan birinin sözcüsü gelip, onun taban tabana zıt gö
rüşlerini söyleyip bu kürsüden inebilir miydi?! Sayın Bakan, şimdi bana gösterdiği tepkiyi, bi
raz önce, o grup sözcüsüne göstermeliydi. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Hasan Bey, demagoji yapıyorsun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yani, söylediğiniz, savunduğunuz, İktidar ola

rak savunduğunuz ekonomik politikaların birbiriyle en ufak bir yakınlığı var mı? Böylesine 
birbirinden uzak iki kanadın savunduğu bir ekonomi politikası olabilir mi, bir siyaset olabilir 
mi, bir hükümet olabilir mi? Siz, uzatmaları doldurmaya çalışan bir paylaşım heyetisiniz, baş
ka hiçbir şey değilsiniz. Onun için, yani tahrip etmeye filan bizim uğraşmamıza gerek yok. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Erek, serbest piyasa ekonomisini bize öğretmeye kalkışıyor, 
"serbest piyasa ekonomisini savunuyordunuz; nasıl, şimdi, Merkez Bankasının kendi kanunî 
yetkileri çerçevesinde aldığı kararı eleştiriyorsunuz?" diyor. Biz, devalüasyon kararını eleştir
medik, devalüasyon öncesi satılan dolarlarla ilgili bir eleştiri de ortaya koymadık, sadece 
"araştırılsın" dedik. Hele, devalüasyon kararının eleştirilmesi gibi bir şeyi söyleyebilmek için, 
bizim, daha önce Hükümet tarafından alınmamış kararlarla ilgili, Hükümetin müdahaleci tu
tumuyla ilgili görüşlerimizi hiç dinlememiş olmak gerekir. Hükümet, serbest piyasa ekonomi
sine sahip çıkıyor görünüyor burada; ama, Hükümetin keyfî, müdahaleci tutumu, her aşama
da ortadadır. 

Şimdi, bu devalüasyonun Hükümet tarafından vasıflandırılma biçimi eğer bugünkü gi
biyse, yani Sayın Şevki Erek'in burada ifade ettiği gibiyse mesele yok. Merkez Bankası, kanun
ların kendisine verdiğiyi yetkiyle 26 Ocak tarihinde bir karar almıştır, paranın değerini yüzde 
13,6 oranında düşürmüştür. Bu konuda hiçbir kimseye hiçbir şey sormaya, bundan dolayı gen
soru vermeye, soruşturma yapmaya hiç kimsenin hakkı olamaz; ama, değerli arkadaşlarım, 
hadise böyle midir; yani Sayın Şevki Erek'in ifade ettiği gibi sadece ve sadece 26 Ocak günü 
Merkez Bankası tarafından alınan karardan mı ibarettir? Evvela, bu kararın devalüasyon ol
duğunu, sizin Başbakanınız kabul etmiyor. Başbakan, "bu, bir ayarlamadır, kur ayarlaması-
dır, devalüasyon değildir" diyor. Yani siz, Hükümeti bugün burada temsil eden Sayın Şevki 
Erek, daha düne kadar ekonomik koordinasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak, 
"devalüasyon" kelimesinde bile Başbakanınızla mutabık değilsiniz henüz; evvela bir mutabık 
kaim, ondan sonra biz, eleştirilerimizi hangi ölçüde, hangi dozda yapacağımızı bilelim! 

Aslında bu kriz, devalüasyon filan değildir; bu kriz, beceriksiz bir iktidarın yarattığı eko
nomik bir skandaldir. Eğer devalüasyonu Merkez Bankası yaptıysa, Sayın Çiller, neden "bu 
devalüasyonu ben yaptım" diye ortaya çıktı; yalan mı söylüyor Başbakan? 

İşte, burada Hürriyet Gazetesinin bir kupürü: Ertuğrul özkök ile Sayın Başbakan konu
şuyor; çok büyük bir siyasî kahramanlık yapmış Sayın Başbakan, "ben seçim kaybetmeyi bile 
göze aldım" diyor!.. Hani siz, "Merkez Bankası Başkanı devalüasyon kararını verdi" diyor
dunuz, "26 Ocak günü verildi" diyordunuz?! Benim bu söylediğim kupür, daha önceki tarihe 
ait Hürriyet Gazetesinin bir kupürüdür. Sayın Başbakan "ben, önceki gün çok kritik bir karar 
aldım; ya kontrollü ekonomiye devam edecektik ya da serbest piyasanın kurallarının işle-
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meşine izin verecektik; biz, serbest piyasayı işletmeye karar verdik. Bu karar, 1989'dan beri ge
len bir yığılmanın sonucudur. 1989 yılından bu yana döviz kurları sunî olarak hep enflasyo
nun altında tutuldu, şimdi bunu düzeltiyoruz" diyor, hatta şunu söylüyor Sayın Başbakan: 
"Birçok arkadaşım, bu kararı seçim sonrasına ertelememi istediler. Ben, kontrollü ekonomiyle 
gitmeyi tercih etseydim, belki bir seçim kazanırdım, ama bu, ülke için çok kötü olurdu." Bu 
mu sizin özerk Merkez Bankanız Sayın Bakan?! 

Dürüst olalım arkadaşlar. Kürsüde konuşan hatibe, yerinden, "yalan söylüyorsun" de
mek, dürüstlüğe sığmadığı gibi, gerecekleri de değiştirmez. Ben, sizin önünüze belge getiriyo
rum. Ya siz yalancısınız ya Genel Başkanınız, Başbakanınız yalancı. Buyurun. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — O konuşmayı tahrif ediyorsun, saptırı
yorsun. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Tahrif edecek bir şey yok. Ortada... Belge 
okuyorum. 

Sayın Çiller sadece burada kalmadı; bu, kararın alınmasından sonra meydana gelen iyim
ser hava üzerine ortaya konulmuş bir görüşüydü Sayın Başbakanın; ama, daha sonra krizin 
önlenemediği ortaya çıkınca, Sayın Başbakan kabahati yıkacak bir yer aradı, ondan sonra, "Mer
kez Bankası özerk olarak bu işi yapmıştır" dedi! İkinci bir teori de, Merkez Bankasının yaptı
ğı! Siz bugün onu tekrarlıyorsunuz, ama arada olup bitenleri değil. 

Üçüncü bir şey : Sayın Başbakan, 13 Şubat tarihinde TRT'de özel bir toplantı yaptı... 
Hani, şimdi, Merkez Bankasıyla ilgili olarak, bizim önümüzde, Merkez Bankası Kanunu

nu okuyan, Anayasada Merkez Bankasının yerini okuyan ve bunun özerk bir kuruluş olduğu 
için yıpratılmaması m isteyen Hükümete bir hatırlatma yapmak istiyorum : özerklik yönün
den, Merkez Bankasıyla TRT arasında bir fark var mı? Sayın Başbakan, aynı TRT'yi babası
nın çiftliği gibi kullanıyor; sadece kendisi kullanmıyor, eşi de, kameraman şefi gibi, yerine göre 
faaliyette bulunuyor. TRT kameramanlarını yönlendirmeye çalışıyor!.. Bunlar da biliniyor. 

Sayın Başbakan, 13 Şubat 1994 tarihinde TRT'de özel bir toplantı yaptı; bu toplantıda, 
Merkez Bankasının almış olduğu kararı unuttu, kendisinin aldığı kararı unuttu, "bu işi piya
salar yaptı" dedi!.. Üstelik, tarafsız, özerk olan TRT'nin imkânlarını, bu yalanı söylemek için 
•kullandı. 

Şimdi, TRT'nin, 1991 yılından beri kötü kullanıldığını biliyoruz ama, insafınız varsa, bu 
özerk kuruluşta 60 milyon vatandaşın gözü önünde yapılan kanunsuzluk, yasa dışı uygulama, 
elbette Merkez Bankasında da yapılıyor. İtibarı biz kaldırmıyoruz ortadan, Merkez Bankası
nın itibarıyla oynayan sizlersiniz; bütün kurumların itibarını alt düzeylere indiren sizlersiniz. 
En uygunu, en açığı, milletin gözü önünde olanı da, TRT'deki uygulamanız. 50 dakikalık ha
ber programının 35 dakikasında hükümet yalanlarını söyleyeceksiniz, muhalefete 2 dakikalık 
zamanı ya vereceksiniz ya vermeyeceksiniz. Ne yapalım; bu, özerk TRT'nin uygulaması" diye
ceksiniz!.. Aynı şeyi Merkez Bankası için de söylediğinizi herkes bilmiyor mu Sayın Bakan?! 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Merkez Bankasının üçüncü başkanı bu... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Merkez Bankasının beş altı tane başkanı var; Mer

kez Bankasının amirleri arasında, banka batırma sabıkası olanlar da var; o haberler de tekzip 
edilmedi; yani, bu banka batırma sabıkası olanların ellerini Merkez Bankasından çekin, işleri
ne burun sokmalarına mani olun; şahsiyetli hükümet önce bunu yapar. Onu yapmadığınız müd
detçe, bizim verdiğimiz önergeler değil, sizin uygulamalarınız Merkez Bankasının itibarını iki 
paralık yapacaktır. Merkez Bankasını herhangi bir döviz büfesi düzeyine indirecektir. 

— 310 — 



T.B.M.M. B : 74 22 . 2 . 1994 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Hürriyet Gazetesinden Sayın Ertuğrul özkök'ün habe
rinden okuduğum kupüre, Sayın Bakan, yerinden, itirazda bulundu; onu saptırıyorsunuz, Sa
yın Başbakan böyle söylememiştir demek istedi. Size bir şahit daha sunuyorum : O iddia, Sa
yın Başbakanın, döviz kurları üzerindeki operasyonu, kendi başına yaptığı ve seçim kaybetme
yi göze alarak kahramanca yaptığı şeklindeydi. Şimdi bu kahramanlıktan(I) payını almak iste
yen bir başka kişi çıkmış; Koalisyon Hükümetinin ikinci ortağı Sayın Karayalçın da -bu da 
7 şubat tarihli bir gazete kupürü- "Hükümet ortağıyız; sorumlulğu birlikte taşıyoruz... Bu ka
rar alınmamalıydı diye hiç kimse bir şey söylemedi; kimisi az buldu, kimisi 'geç kalındı* dedi. 
Aslında, geç kalınma bir iki hafta meselesi değil, geç kalınma olayını dört beş yıldanbu yana 
ele almak gerekiyor -vesaire- bu kararı biz birlikte aldık, sorumluluk ortaktır" diyor. Sayın 
Karayalçın da, Merkez Bankası falan demiyor, sizi yalanlıyor Sayın Bakan, "kararı beraber 
aldık" diyor; yani, buradaki kahramanlığı sadece sizlere bırakmıyor. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Cevap vereceğim" müdahale ediyor" 
diyeceksiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Cevabı verme sırası var. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen müdahale etmeyin... 
DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Tokat) — Bana bakarak konuşuyorsunuz; ama, 

söz alıp kürsüden cevabını vereceğim. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen, Genel Kurula hitap edin eendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —• Değerli arkadaşlarım, konuya bile giremedim; 

çünkü, Sayın Bakan, burada, gerçekleri saptıran bir açıya oturttu meseleyi, onları cevaplama
ya mecburum. 

özer Çiller'in, bu kararların alındığı toplantılara katıldığı herkesçe biliniyor; basında da 
çıktı, tekzip de edilmedi, özer Çiller, Türkiye'deki böyle önemli bir para operasyonuna hangi 
sıfatla katılıyor? Ve bu, Merkez Bankasının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Türk eko
nomisinin dünyadaki saygınlığını artıracak bir uygulama şekli midir? Siz, benim tanıdığım, 
25 yıldan beri tanıdığım, demokrasiyi bilen, halkın temsilciliğinin ne demek olduğunu bilen 
bir Bakan olarak bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz? Biraz sonra cevabını verin, bekliyorum. 

DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Tokat) — Benim katıldığım hiçbir toplantıya ka
tılmadı. Yalan söylüyorsun, yanlış söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... Arkadaşlar lütfen... Rica ediyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Bakan, cevabını burada açıklayın efendim. 

Ben sizin bulunduğunuz toplantıda... 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir dakikanızı rica edeyim... 
DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Tokat) — Ayıptır!.. Lütfen kendine gel. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bakın, biraz önce siz konuştunuz, kimse müdahale etmedi. 

Lütfen, rica ediyorum... Burada karşılıklı konuşulursa, müzakere olur mu efendim? 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Tokat) — Sayın Konuşmacı bize dönerek soru

yor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... gerekirse cevap verirsiniz; ama, yerinizden hakkınız yok. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkan, benim bir milletvekili olarak, Hü

kümetin her üyesinden soru sorma hakkım, parlamenterlik görevimin birsonucudur. Ben so
rumu sorarım, Sayın Bakan saygılıca dinler ve zamanı gelince, çıkar cevabı verir. 
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Bir kere, ben "Sayın Bakanın da içinde bulunduğu birtoplantıya katıldı" demedim, özer 
Çiller'in katıldığı toplantının nerede, ne zaman olduğunu ben takip etmiyorum; ama, hiçbir 
sıfatı olmayan bir kişinin, devletin önemli ekonomik kararlarına karışmasına, bir Bakan, sa
dece kendi bulunduğu toplantılarla sınırlı olarak mı tepki gösterir? Yoksa, Anayasadaki görevi 
gereği, bunu haber aldığı zaman buna mani olucu tedbirlere mi başvurur? Onu da Yüce Heye
tin takdirlerine sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bir başka teoriye göre, devalüasyonu yapan, Çiller veya Merkez Bankası filan değil; bunu 
ANAP yapmış. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Size de 5 dakika veriyorum Sayın Korkmazcan. Çünkü, önemli bir konu 

olduğu için, grupların hepsine, en geniş şekilde düşüncelerini dile getirebilmeleri için büyük 
tolerans gösteriyorum. 

Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başbakan, ANAP'ın bu devalüasyonu yap

tığını ifade ediyor. Hem de -birçoğunuz belki görmüşsünüzdür- Show TV'de, bir özel prog
ramda, meseleyi açık artırmaya çıkararak yapıyor. Gazetecilere soruyor: "4 aylık Hükümet dö
neminde Anavatan Partisi Genel Başkanı -herhalde kastettiği kısa vadeli avansların kullanıl
masıdır veya emisyon hacminin artırılışıdır; hangi ölçü olursa olsun- bunu acaba yüzde kaç 
artırmıştır? Yüzde 100 mü, yüzde 200 mü, yüzde 1 000 mi, yüzde 20 000 mi?...*' Tabiî, bu ka
dar yüksek bir yüzdeyi kimse bilemiyor ve neticede, "Sayın Mesut Yılmaz'ın 4 aylık Hükümeti 
döneminde yüzde 28 000 artırdığını" ifade ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, ticaret lisesinde ekonomi dersine yeni başlayan çocuklara söylese
niz bilirler. Emisyon hacmiyle veya kısa vadeli avansların kullanımıyla ilgili, karşılıksız para 
basımıyla ilgili bir konuda herhangi bir işlem yapılırsa, bu, enflasyon oranlarına, çok fevkala
de tedbirler alınmadıkça, neredeyse bire bir oranında yansir. Bütün bunları bilen Türk halkı
nın önünde, emisyon hacminde yüzde 28 000 artış olduysa, herhalde enflasyon patlaması gö
rülürdü. Yani, ekonomi profesörü, en azından bunu bilmek durumundaydı. Onu da bilmiyor; 
ama, yeter ki bir ucu muhalefetin görev yapmasına mani olacak bir fırsat olsun, eline böyle 
bir fırsat geçsin; onu değerlendiriyor ve "Yüzde 28 000 artırmışlardır, ondan sonra da bırakıp 
kaçmışlardır" diyor. 

Şimdi, bu yüzde 28 000'i, evvela Sayın Başbakanın haysiyetine havale ediyorum; onuru 
varsa, gelsin, bize, Meclise, bu yüzde 28 000 nedir izah etsin. Başbakanın onuruna kefil olan
lar, bakanları, kendileri gelsinler, ispat etsinler; nedir bu yüzde 28 000? Milletten özür dilesin
ler; çünkü milletin huzurunda gerçeği söylememişlerdir. 

Şimdi ben size söyleyeyim; o dönemde ne olmuştur: Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı 
döneminde emisyon hacmindeki artış sadece yüzde 4'ten ibarettir, 5'i bulduğunu söyleyen, gelsin 
bu kürsüde söylesin. Kısa vadeli avansların kullanım oranındaki artış da yüzde 30'dan ibaret
tir, 31 olduğunu söyleyen gelsin bu kürsüden söylesin; hodri meydan! 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, diyeceksiniz ki, cehalet tahsille elde edilir; ekonomi profesö
rünün de böyle küçük bilgisizlikleri olabilir, çok yüksek tahsili dolayısıyla; ama, onun bir de 
ortağı var, Sayın Karayalçın; o da bir teyp sadakatıyla, ustasının söylediği o 28 000 hadisesini 
tekrarlıyor gene ve 7 Şubat günü; "1991 yılında Yılmaz Hükümeti zamanında kısa vadeli borç
lanma oranı yüzde 28 000 artırılmışsa, bu bir facia" diyor. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, ekonomi bilgileri bu düzeyde olan cehalet ekibiyle Türkiye 
nereye gidebilir? Böyle bir tablo karşısında, hiçbir sebep olmasa dahi, Meclisin, Türkiye'nin 
ekonomik gidişine el koyma zorunluluğu yok mudur? İşte, biz bu zorunluluğa işaret olarak 
önergemizi getirdik; Meclis bir araştırma komisyonu kurar ve bu araştırma komisyonunun ça
lışmalarıyla, ekonominin bundan sonra -biraz önce Sayın Nami Çağan'ın da ifade ettiği gibi-
alınması gereken tedbirleri üzerinde serinkanlılıkla düşünme imkânı buluruz. Yoksa, birbiri
nin cehaletini tekrarlamaktan başka marifeti olmayan bu ekibin elinde Türk ekonomisi, bir 
daha tamiri imkânsız hale gelecek noktalara sürüklenebilir. 

Değerli Başkanım, son verdiğiniz süre de dolmuş gibi görünüyor; ama, zannediyorum önerge 
sahibi olarak da 10 dakikalık bir sürem daha var. 

BAŞKAN — O süreyi sonra vereyim efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Konuşmamın bütünlüğü içerisinde onu tamam

layacağım. 
BAŞKAN — Sayın Korkrnazcan, önce Hükümete, sonra gruplara, daha sonra da önerge 

sahiplerine söz vereceğimizi ifade ettim, özür dilerim, yoksa, ben de aynı müsamahayı göste
rirdim. O süreyi size sonra vereyim efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Önerge sahibi 
olarak söz hakkımı daha sonra kullanacağım. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Gruplar adına üçüncü söz sırası, Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener'in. 

(RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Şener, konuşma süreniz 20 dakika. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Refah Partisi Grubu adına heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bildiğimiz gibi, 26 Ocak 1994 günü meydana gelen devalüasyon kararı ve buna bağlı ola

rak uygulanan politikalar münasebetiyle, Türkiye'de Hükümetin izlemiş olduğu ekonomik po
litikalar tekrar tartışma gündemine girmiştir. Bu nedenle, Anavatan Partisi Grubu ve Refah 
Partisi Grubu olarak verilen iki ayrı araştırma önergesi münasebetiyle söz almış bulunuyorum. 

Bildiğimiz gibi, Hükümetin izlemiş olduğu ikibuçuk yılı aşkın süredir devam eden politi
kalar sonucunda, bugün gerçekten Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri ekonomidir ve 
ekonominin içerisinde bulunduğu durum, bu ülkede yaşayan bütün insanlarımızı ve sorumlu 
mevkide bulunan kişileri kaygılandırır boyutlara ulaşmıştır. Başbakanlık bile, gazetelere verdi
ği ilanlarla, âdeta ekonominin iflas noktasına geldiğini ilan eder olmuştur. 

Bu gelişmeler içerisinde, bir taraftan, kamu açıkları artık kapatılamaz düzeylere ulaşmış, 
bütçe açıklan normal kamu gelirleriyle finanse edilemez duruma gelmiş, bunun dışında, dış 
ve iç borçların ulaştığı boyutlar ise, Türkiye'nin siyasî ve ekonomik bağımsızlığını tehdit eder 
boyutlar ve özellikler sergilemeye başlamıştır. 

Son ay içerisinde ortaya çıkan Merkez Bankası operasyonuyla birlikte de, yine Türkiye'de 
para politikaları tartışma zeminine ulaşmıştır. Ancak, görünen odur ki, 24 Ocak 1980 kararla
rından itibaren, dışa açılma ve serbest piyasa ekonomisi erdemlerinden söz edilirken, nihayet 
gelinen nokta, Türkiye'nin iktisadî bağımsızlığının bile tartışılabilecek olduğu bir noktadır. 
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Bir ülkenin bağımsızlığının en açık göstergesi, parasıdır. Hatta, tarih kitaplarında okudu
ğumuz kadarıyla, geçmişte, bir sultan padişahlığını ilan ettiği zaman, adına sikke bastırmak 
suretiyle istiklalini ve saltanat gücünü elinde tuttuğunu ifade ederdi. Gerçekten, böylesine bir 
bağımsızlık ifadesi olan paranın, Türk Parasının, bugün piyasalardan gittikçe silinmeye başla
dığını görmekteyiz. 

Dünyada para sistemine baktığımızda, iki farklı özellikte paraların yeryüzünde bulundu
ğunu görüyoruz. Bir grup ülkelerin paraları uluslararası piyasalarda geçmişte; dünyanın her 
yerinde tedavül edilebilmektedir; ancak, diğer birkısım ülkelerin paralan ise, sadece, yalnızca 
ulusal sınırlar içerisinde geçebilmektedir, işleyebilmektedir. Sadece kendi ulusal sınırları içeri
sinde geçerli olan paralardan biri de, bildiğimiz gibi, Türk parasıdır. Amerikan Doları gibi, 
uluslararası piyasalarda geçerli paralara sahip olan ülkeler, sırf bu para mekanizması vasıtasıy
la, bütün dünyanın az gelişmiş ülkelerindeki kaynakları ve imkânları kendi ülkelerine transfer 
edebilme imtiyazına ve avantajına sahip bulunmaktadırlar. 

Amerikan Banknot Matbaasının basmış olduğu paraların üçte ikisi Amerika Birleşik Dev
letleri sınırları dışında tedavülde bulunmaktadır. Dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri sı
nırları dışına giden ve bir daha dönmeyen bu paralar, bu kâğıt parçaları, doğrudan doğruya 
bu ülkeye dünya kaynaklarını karşılıksız olarak, kâğıt parçaları karşılığında aktarma imkânını 
vermektedir. Bunu, kendi parası uluslararası piyasalarda geçmeyen ülkeler açısından değerlen
direcek olursak, açıkça ifade edebiliriz ki, parası uluslararası piyasalarda geçmeyen, az geliş
miş ülkelerde bulunan döviz stoklarının miktarı ve bu ülkelerin kendi aralarında tedavül eden 
para miktarı kadar kaynak, karşılıksız bu ülkelere akmış demektir. 

24 Ocak kararlarından sonra, yabancı paraların az gelişmiş ülke piyasalarına hızla girişi 
sağlanmış ve kaynak transferi gelişmiş ülkelere doğru artırılmıştır. Ancak, görünen odur ki, 
dünya ekonomisi yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Bu yeni aşamada ise, paraları ulusal sınırlar içe
risinde geçerli olan ülkeler, artık kendi paralarını kendi ülkelerinde bile tedavülde tutamaz ko
numa girmişlerdir; yani, millî paralar kendi ülkelerini bile terk etme noktasına gelmiştir ve ar
tık dolar, mark gibi gelişmiş ülkelere ait paralar, o ülkelerde tedavülde bulunan aslî para hüvi
yetine kavuşma yoluna doğru sokulmuştur. 

Bu gelişmenin anlamı şudur : Malî açıdan, iktisadî açıdan, Türkiye başta olmak üzere, 
benzer ülkelerin bağımsızlıklarını yitirmeye başladıkları ve gelişmiş ülkelere aktarılan kaynak
ların miktarında korkunç boyutlara doğru ulaşmaya yüz tuttuğudur. 

Bu genel çerçeveyi belirledikten sonra, üzerinde tartıştığımız son devalüasyon olayıyla il
gili olarak bazı spesifik değerlendirmeler yapmak istiyorum. 

öncelikle, son devalüasyon krizinin ortaya çıkış biçimi hakkında bir bilgi sunmak istiyorum. 
Bildiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kendi gişelerinde uygulanmak üze

re tespit ve ilan ettiği Amerika Birleşik Devletleri Doları döviz satış kuruyla, bankalararası dö
viz piyasalarında oluşan dolar döviz satış kuru arasındaki marjın yüzde 2 ilâ 2,5'ten fazla açıl
masına izin vermemekteydi. Marjın, bu aralığın dışına çıkma eğilimi gösterdiği durumlarda 
ise, Merkez Bankası, piyasalara müdahale ederek, durumu kontrol altına almaya çalışmakta
dır. Söz konusu müdahale için, döviz ve faiz enstrümanları kullanılıyor ise de, genellikle döviz 
enstrümanı kullanılmıştır. Ancak, 13 - 14 Ocak 1994 tarihlerinden itibaren, Merkez Bankası
nın piyasalardaki gelişmeler karşısında, alışılagelmiş davranışı dışında, bir davranış biçimi ser
gilemeye başladığı görülmüştür. 
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14.1.1994 günü ortaya çıkan belirsizlik ve aynı tarihte Moody's'ın kredi notumuzu düşür
mesiyle birlikte, marj, yüzde 2,5 seviyesinden ani bir sıçrayış göstererek, o günkü piyasalar yüzde 
5,3 marj ile açılmış ve aşağı yukarı aynı seviyelerden kapanmıştır. Normal koşullarda Merkez 
Bankasının müdahale etmesi gerekmektedir; ancak, Merkez Bankası, piyasanın beklentilerine 
cevap vermemiştir. Bunun üzerine, devam eden günlerde piyasada belirsizlik daha da artmış 
ve 19.1.1994 günü marj, yüzde 11 seviyesine yükselmiştir. Hatta, piyasanın kapanmasına doğ
ru, çok kısa birsüre için de olsa, yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkmıştır. 

Tüm bu gelişmeler sonucunda, serbest piyasada Amerika Birleşik Devletleri Doları 21 bin 
- 22 bin TL. seviyesine fırlamıştır. Bankaların, özellikle döviz büfelerinin önünde uzun kuy
ruklar oluşmuş, hatta bir ara döviz büfeleri, döviz yokluğundan kapılarını müşterilerine ka
patmışlardır. Merkez Bankası, herhalde bir şeyler yapılması gerektiğine inandığından, 20.1.1994 
günü Türk Lirasında faiz oranını yükseltmek suretiyle piyasalara mUdalıaleye başlamıştır. Yüzde 
150'ye varan faiz oranı artırımıyla yapılan bu müdahaleleler, 25.1.1994 gününe kadar devam 
etmiştir. Piyasalardaki likiditenin azımsanamayacak bir bölümünün sistemden çekilmesine rağ
men, döviz üzerindeki baskı bir türlü giderilememiştir. Zira, sistemden, çok kısa vadeyle liki
dite çekilmiş olup, piyasa, söz konusu likiditenin bir iki gün içerisinde daha da artmış olarak 
tekrar sisteme geri döneceğini bilmiştir. 

O gün, açılışta yüzde 11 seviyesinde olan marj, kapanışta yüzde 17 seviyesine yükselmiş
tir. 26.1.1994 tarihine kadar dövizle müdahaleden kaçınan Merkez Bankası, o gün dövizle tek
rar müdahaleye başlamıştır. Hükümet tarafından da açıklandığı üzere, bu müdahalede 184 milyon 
dolar satılmıştır. Üzerinde en çok konuşulan ve çeşitli spekülasyonlar yapılan bu müdahale
den sonra, 26.1.1994 akşamı, Merkez Bankası, kendi gişe döviz kurlarını yayımlamakta gecik
miştir. Herkes birşeyler olduğunu veya olacağını düşünmeye başlamıştır; nihayet, aynı gün, ge
ce saat 11.00 sıralarında, tüm bankacılık kesimiyle birlikte ülkemiz, Türk lirasının yüzde 13,6 
oranında devalüe edildiğini öğrenmiştir. Söz konusu devalüasyona rağmen, piyasalardaki dal
galanmalar yatışmamış, belirsizlik ortamı giderek kronikleşmiştir, bu ortamda, Merkez Ban
kası, döviz müdahalelerini sürdürmüştür. Ekonomideki bu çalkantılara paralel olarak, Hükü
metle Merkez Bankası ve Hükümetle muhalefet arasında, yapılan devalüasyonun sorumlusu 
ve bundan çıkar sağlayanların kimlikleri hususunda yoğun tartışmalar başlamıştır. 

Başbakan,devaIüasyonun, Merkez Bankası sorumluluğunda olduğunu ifade ederken, Mer
kez Bankası Başkanı, 31 Ocak 1994 tarihli Genel Sekreterlik Basın Duyurusuyla, devalüasyon 
kararının, bir Hükümet tasarrufu olduğunu, 26 Ocak 1994 günü Başbakanlık konutunda, saat 
14.30'da başlayıp, aynı gün saat 23.20'ye kadar süren bir toplantıda alındığını ifade etmiştir. 

Yapılan müdahalenin zamanlaması konusunda, basında yanlışlık yapıldığı şeklinde eleşti
riler çıkmış, Hükümetin bazı kişilere haksız kazanç sağladığı hususunda yoğun eleştiriler ya
pılmıştır. Arkasından, Merkez Bankası Başkanı, 31.1.1994 günü Hükümete uyarılarda buluna
rak, istifasını sunmuştur. Takip eden günlerde olay, Hükümetçe Bakanlar Kurulu toplantısın
da tartışılmış ve 1993 yılı içerisinde yapılan tüm müdahalelerle, eleştiri konusu yapılan, 26.1.1994 
günkü yapılan müdahalenin detayları açıklanmıştır. Söz konusu müdaheleyle, 184 milyon do
ların satıldığı açıklanmış ve ifade edilmiştir. Bununla beraber, bu açıklamalarda bizim dikkati
mizi çeken bir husus vardır, o da şudur : Merkez Bankasının müdahale yöntemi, gerek basında 
çıkan yazılarda ve gerek 31.1.1994 tarihli Merkez Bankası Genel Sekreterlik Basın Duyurusun
da açıklanmıştır. Bu açıklamalara göre, Merkez Bankası, hedeflediği kurdan önemli sapmalar 
olduğu durumlarda, yani marjın yüksek olduğu hallerde, bankaların yer aldığı rueters sistemi 
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sayfalarındaki en yüksek fiyatlardan başlamak üzere bankalara, her defasında 500 milyon do
ları satarak, piyasadaki genel fiyat düzeyini hedeflediği fiyat seviyesine indirmeye çaba gösterir. 

Hükümetçe açıklanan ve basında yer alan habere göre, 26.1.1994 günü yapılan müdahale
de, örneğin Finansbanka 16.493,50 ortalama kurdan 12 milyon dolar, Koçbanka 16.566,16 or
talama kurdan 15 milyon dolar, Chase Manhattan Banka 16.737,50 ortalama kurdan 16 mil
yon dolar satılır iken, Toprakbanka 17.166,66 ortalama kurdan sadece 1,5 milyon dolar ve Halk 
Bankasına da 17 bin ortalama kurdan 1 milyon dolar satılmıştır. 

Merkez Bankasının, yukarıda açıklanan müdahale yöntemi dikkate alındığında, örneğin 
Chase Manhattan Banka 16 milyon doların 500 bin dolarlık lotlar halinde 32 kerede satılabil
mesi gerekmektedir, "fâni, Merkez Bankası, Chase Manhattan Bankın kapısını 32 kez çalar iken, 
Halk Bankasının kapısını sadece 2 kez çalmıştır ve Halk Bankasına daha yüksek fiyattan dolar 
satmıştır. Daha fazla miktarda dolar sattığı Chase Manhattan Bankasına ise, daha düşük fi
yattan 32 kez satış yapmıştır, bunun açıklamasının yapılması gerekmektedir. 

Krizin nedenleri açısından olay değerlendirildiğinde de, söylenecek bazı sözler vardır. 
Gerçekten, buraya kadar anlatılanlar bir sonuçtur ve Türk ekonomisinde, söz konusu çok 

kısa zaman aralığında ne gibi değişiklikler yaşanmış da, böyle bir durum ortaya çıkmıştır? Bu 
gelişmeler ekonominin takip ettiği seyrin tabiî bir sonucu olarak mı ortaya çıkmıştır, yoksa 
birileri veya toplumun belli bir kesimi tarafından sunî bir durum yaratılarak, kendi lehlerine 
diğer kesimlerden servet transferi mi sağlanmıştır? Sonuç olarak, çıkan durumdan kimler ya
rar sağlamış ve kimler kaybetmiştir? Bu ve benzeri sorular, toplumumuzun tüm kesimlerinde 
sorulmaktadır. 

Kendisini likidite sorunu olarak ortaya koyan problem, zannedildiği gibi, 14 Ocak 1994 
günü birdenbire ortaya çıkmamıştır. Sorun, uzun zamandan beri uygulanmakta olan yanlış po
litikaların birikimi olarak ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere, hükümetlerin bir ekonomik takvi
mi vardır. Bu takvime göre, hükümetler belli bir dönemde gelir ve gider kalemlerinin neler ol
duğunu tespit ederler ve ortaya çıkan duruma göre gerekli planlarını yaparlar. Bu açıdan 1994 
yılının ilk üç ayına bakıldığında, piyasada gerçekten bir likidite fazlası olduğu görülüyor. 

17.1.1994 günü memurların Ocak ayı maaşı Ödeneceği için piyasaya çıkan toplam likidite 
17 trilyon liradır. Yine, 1994 Mart ayı soruna kadar ödenmesi gereken yaklaşık 75 trilyon lira
lık devlet iç borcu vardır. Bunlara ilaveten, şubat ve mart ayı maaş ödemeleri tutarı 35 trilyon 
uradır, önceki aylardan gelen likidite fazlasıyla birlikte ocak-mart döneminde toplam fazla 
likidite, 135-140 trilyon lira civarındadır. Bu ölçekteki bir likidite fazlasını kontrol altında tuta
bilmek kolay olmayacaktı, nitekim olmamıştır da. 

Neler yapılabilirdi : 
1. Merkez Bankası, döviz satmak suretiyle piyasalara müdahale edebilirdi. 
2. Faiz oranlarını artırarak, tnterbank veya açık piyasa işlemleri yapabilirdi. 
3. Hazine, iç borçlanmaya giderek, bono ve tahvil satarak, piyasadan para çekebilirdi. 
Bu seçenekler incelendiğinde, karşımıza çıkan manzara şudur: 
Resmî Gazetede yayınlanan Merkez Bankası blançolarına göre, 1992 yılı sonunda 6.2 mil

yar dolar olan resmî rezervler, yıl içerisinde fazla bir azalış göstermemiş, 1993 yılı sonunda 
aynı seviyesini korumuştur; ancak, yine haftalık yayınlanan bilançolardan görüleceği üzere, 
yılbaşından itibaren rezervler hızla erimeye başlamış, krizin başlamasından önceki haftanın 
sonunda 5.6 milyar dolar seviyesine inmiştir. Ayrıca, söylendiğine göre, bu tutarın yaklaşık 
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1 milyar dolar kadarı Almanya'da çalışan işçilerin hesaplarının karşılığı olup, hemen Merkez 
Bankası kullanımında değildir. 

öyle zannediliyordu ki, fazla likiditenin boyutunu göz önünde bulunduran Merkez Ban
kası rezervlerinin kritik bir seviyeye indiği bu aşamada belli olmuştur ve bu likidite fazlasına 
rağmen, Merkez Bankası politikalarında Hükümetin tedbirli davranmadığı ve bu tedbirsiz tu
tumu sonucunda da, bahsedilen yanlış kararların ortaya çıkmasına ve piyasada döviz kurları
nın hızlıca yükselmesine ve birkısım insanların bu kaynaklardan gelir sağlamalarına, rant ge
lirleri elde etmelerine sebebiyet verilmiştir, Bunların tedbirinin, öncelikle Hükümet tarafından 
alınması gerektiği halde, maalesef Hükümet böylesine bir tedbiri, bilinçli bir politikayı önce
den uygulamamış, gerekli tedbirleri almamış ve bazı zümrelerin ve spekülatif kazanç peşinde 
koşanların, rant gelirleri elde etme peşinde koşanların kasalarına ilave kaynaklar ve imkânlar 
akıtmıştır. 

Böylesi bir durumda, gerçekten, ekonominin genel dengelerinin bozulduğunu ve bozulan 
bu dengelerin kısa zamanda tamir edilmesi gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. 

Çözüm önerisi olarak da olaya bakıldığında; her şeyden önce, 1980 sonrasında her iş başı
na gelen hükümetin, öncelikle kamu açıklarının kapatılması ve enflasyonu aşağıya çekme id
dialarının gerçekleştirilmesi lazımdı; fakat, görünen odur ki, mevcut Hükümet de aynı uygula
mayı takip etmektedir; ne enflasyonu indirme kaygısı ve çabası içerisindedir, ne de kamu açık
larını kapatma telaşı ve endişesi içerisindedir. 

1994 yılı hedefleri de dikkate alındığında; mevcut İktidarın da böyle bir kaygısı ve endişesi 
bulunmadığı açıkça görülmektedir. 192 trilyon lira olarak hedeflenen bütçe açıklarının daha 
şimdiden 300 trilyon lirayı aşacağı belli olmuştur, ortaya çıkmıştır. Bu tablo karşısında, 1994 
yılı içerisinde enflasyon oranının son iki yıldaki seviyesini bile... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, size de 5 dakika daha veriyorum, lütfen, süreye dikkat edin. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)... 1994 yılı içerisindeki gözlenecek enflasyonun, son 

iki yıldaki yüzde 70'li seviyesini bile koruyamayacağı anlaşılmış bulunmaktadır. Hatta, 1994 
yılı enflasyon oranının üç rakamlı hanelere, üç rakamlı boyutlara ulaşacağı da açık seçik gö
rülmekte, bu, gerçekten ekonomimizin geleceği açısından büyük bir endişeyi ifade etmektedir. 

Aynı şekilde, döviz ihtiyacının da her geçen gün arttığı, kamu açıklarına ilave olarak, dış 
ticaret açıklarından anlaşılmaktadır; çünkü, 1993 yılı itibariyle 14 milyar dolar dış ticaret açığı 
vermiş olan Türkiye'nin, bu açıkları kapatmak için sürekli dış borçlara ihtiyaç duyacağı ve dış 
borç miktarı sürekli arttıkça da, Türkiye'deki Türk Lirasının mevcut tedavül gücünün bile git
tikçe kaybolacağı anlaşılmaktadır. 

Böylesi bir görüntü ve ortaya çıkan böylesine bozuk bir ekonomik yapılanmanın, IMF 
ve Dünya Bankası reçeteleriyle çözülemeyeceği, IMF ve Dünya Bankası reçetelerinin, Türkiye'
yi her geçen gün daha karanlık bir ekonomik tabloyla karşı karşıya bırakacağını belirtir, saygı
lar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Gruplar adına son konuşmayı, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Tunç Bilget'e ve

riyorum. 
Buyurun Sayın Bilget. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, salonda bulunup da, oyunu kullanmayan arkadaşlarımız lütfen oy
larını kullansınlar. 

Sayın Bilget, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA TUNÇ BİLGET (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bu önergenin verilmiş olması, bu önergeyi verenler, Yüce Meclis ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası için büyük bir talihsizliktin özellikle, ANAP'ta ekonomik kurmay geçinenlerin 
bu önergeyi nasıl içlerine sindirdiklerini merak ediyorum. Gerçi, iki değerli arkadaşımız, Sayın 
Korkmazcan ve Sayın Şener, kazı çevirmeye çalıştılar, "haksız kazanç suçlaması yaptık filan; 
ama, esas itibariyle onunla ilgili değir' dediler. Neyle ilgili? "Efendim, ekonomi politikasıyla 
ilgili." 

Değerli milletvekilleri, 6 zaman, bu gruplarımız, bu arkadaşlarımız, bu önergeleri çeksin
ler, ekonomi politikasıyla ilgili önergeleri versinler, bir taraftan Refah'in ekonomik politikala
rını tartışalım, bu millet eğlensin, bir taraftan da nasıl... 

ALİ OĞUZ (istanbul) — Siz kendi halinize bakın; eğlenilecek haldesiniz. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Açın da onları bir tartışalım. Kara mizah konuşusunuz, 

kara mizah... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Oturun da halinize ağlayın siz. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Diğer taraftan da, nasıl oldu da ANAP, 1987*den sonra, 

kur - faiz makasını açıp, sıcak para getirmek için, bu ülkenin başına bu düzeni bela etti; bunu 
konuşalım. Daha önce konuştuk, yine konuşalım. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sizi konuşalım, sizi. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Şimdi, Sayın Başkan, aslında, bugün sadece konuşulacak 

şey, bu iki önerge ve oradaki iddialar; ondan ibaret, ona cevap vereceğiz. Yoksa, geri çekin. 

Bu önergeler, zaman israfının, Meclis denetim - yönetim yöntemlerinin suiistimalinin öte
sinde, milletvekillerinin ve partilerin asla partizan ellerini uzatmamaları gereken çok önemli 
bir devlet müessesesinin itibarının -o itibara çok muhtaç olduğu günlerde- yıpratılmasına yol 
açacağı için talihsizliktir. Tabiî, genel mahallî seçimlerin öncesinde muhalefet Hükümeti yıp
ratmak isteyebilir, doğal hakkıdır, bu kürsüyü kullanır; ama, devlet müesseselerini yıpratma-
maya çalışmak muhalefetin görevidir. Kaldı ki, şu veya bu konuda bir Meclis araştırma komis
yonu kurulabilmesi önergesi verebilmesi için bazı arlcadaşlarımızın, bu önergenin sağlam bir 
gerekçesi... 

HASAN KÖRKMAZCAN (Denizli) — Vaz mı geçiyorsunuz? 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Dinleyeceksiniz; ben grup adına konuşuyorum, Hükümet 

adına konuşmuyorum. 
HASAN KÖRKMAZCAN (Denizli) — Vaz mı geçiyorsunuz efendim, onu söyleyin? 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Tabiî, tabiî, cevap vereceğim size. 
BAŞKAN — Sayın Körkmazcan, lütfen... Biraz önce konuştunuz... Müdahale etmeyin; 

rica ediyorum... 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — önergenin sağlam bir gerekçesi olacak ve eğer iddialar, devlet 

görevinin suiistimaliyle ilgiliyse, bu iddianın çok somut kanıtlarının da olması gerekecek... 
HASAN KÖRKMAZCAN (Denizli) — O, soruşturma önergesi; bize mi öğreteceksin? 
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TUNÇ BtLGET (Devamla) — Ve aynı zamanda çok dikkatli dil kullanılacak. Kalkıp, 
ANAP önergesinde olduğu gibi, devalüasyonu hem gecikmiş hem de zamansız olarak nitelen
direceksiniz!.,. Bir şey, gecikmişsc, zamansız değildir; zamansızsa, gecikmiş değildir. Böyle şeyler 
olmayacak. 

Bunlar olmazsa, buna rağmen, önerge verirseniz, o devlet müessesesi, yani Merkez Ban
kası, hiçbir sağlam gerekçeye dayanmaksızın, Yüce Meclisin itimadını kaybetmiş hale düşer, 
dış itibarı da ağır darbeler yer; tabiî, böyle olunca da, Yüce Meclis itibarından bir şeyler kay
beder, başka şeyler de olur. 

Değerli milletvekilleri, soruyorum sizlere: Bu önergedeki iddia ve suçlamalar neyle ilgili? 
Merkez Bankası döviz işlemlerinden doğan haksız kazanç iddiası, kanıtsız ve medya tanık gös
terilerek ileri sürülüyor. Peki, kim neyle suçlanıyor? Herhalde Merkez Bankası, döviz alım sa
tımında bulundu diye suçlanmıyor. Aksi halde, önerge sahipleri gülünç hale düşerler. Niye? 
Çünkü, döviz alım satımı merkez bankalarının aslî görevleri arasındadır; bırakınız Merkez Ban
kası Kanununu, IMF Statüsünün 4 üncü maddesine göre, merkez bankaları, temel ekonomik 
verilere uygun istikamette olmak kaydıyla, döviz hareketlerini günden güne, haftadan haftaya 
ve aydan aya yumuşatmakla görevlidirler, yükümlüdürler, tddia bununla ilgili olamaz. Neyle 
ilgili olacak : Acaba, iddia, alım ve satımda -bu durumda satışta- Merkez Bankasının kambiyo 
zararına uğramış olmasıyla mı ilgili? Bununla da olamaz. Çünkü, alım varsa, rezerv vardır; 
satış varsa, rezerv azalır. Her alım satımda bir kâr doğar, bir zarar doğar. Merkez bankalarının 
satıştaki kaybı, birilerinin kârı olur, alıştaki kârı birilerinin zararı olur; tabiî bunlar bir süre 
sonra ortaya çıkar veya tam aksi de olabilir. Demek ki, iddia bununla da ilgili değil. 

Peki, acaba bu önergede Merkez Bankası, satışta kurun tırmanışını tamamen durdurama-
yınca, piyasa kurunu aşağı yulcan kabul etmekle; yani, amiyane tabirle, resmî kuru devalüe 
etmekle mi suçlanıyor? Eğer isnat buysa -kusura bakmayın ama- serbest döviz piyasası ne, bu 
piyasada bir dalgalanma halinde merkez bankaları hangi alet ve yöntemlerle müdahale eder, 
müdahaleden sonra ne yaparlar Önerge sahipleri bunlan yeni keşfetmiş demektir; yani, Sayın 
özal'ın getirdiğini iddia ettikleri sistemin nasıl işlediğini yeni keşfetmişler demektir. Eğer, ser
best piyasada döviz yükseliyorsa ve bu yükselme de yapısal göstergelerle çelişmiyorsa, merkez 
bankaları olaya bir noktaya kadar müdahale etmez; kurla ilgili bir karar verir, bekler. Kur o 
karara geldiğinde küçük satışlarla test eder veya masif satış yapar; ancak, o kararın aksettirdi
ği kuru da kabul eder. Eğer, aksini yaparsa; yani, eski kuru gerçekçi olmayan şekilde koruma
ya kalkarsa, milyarlarca dolar satmak zorunda kalır, o kuru orta vadede koruyamaz, tşte asıl 
o zaman Merkez Bankasının muhakeme ve becerisi kuşku altında kalmalıdır. Son olayda, Merkez 
Bankası, kuru, masif satışla değil, küçük satışla durdurdu. Öyle zannediyorum ki, Türkiye 
için masif satış miktarı 700-800 milyon veya 1 milyar dolar gibi bir rakamdır. 

Değerli milletvekilleri, kaldı ki, bu, şu parti veya bu parti meselesi değildir. Yirmi yıldır 
yabancı merkez bankaları bu işlemleri yapıyorlar. OECD merkez bankaları milyarlarca dolar
lık rezerv kaybına, yüz milyonlarca dolarlık, bazen de milyarlarca dolarlık kambiyo zararına 
uğruyor. Bir gün, bir parlamentonun bu konuda bir soruşturma komisyonu kurduğunu duy
dunuz mu siz? Eğer bu soruşturmayı açarsanız, Merkez Bankasının dış itibarına ağır bir darbe 
vurursunuz. 

Geriye bir şey kaldı; o da, acaba Merkez Bankası döviz satarken birilerini kolladı mı, biri
lerine haksız kazanç sağladı mı konusudur. Şimdi, ben size bunun tekniğini anlatacağım. 
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BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — O önemli işte. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Tekniği anlatmadan önce bir şey söyleyeyim: Böyle bir id

dia varsa kanıtlayınız. Böyle olmadığına dair -her türlü makul kuşkunun ötesinde- ortaya ka
nıt koyunuz. Nerede kanıt? Kanıt yok; peki ne var? 

Değerli milletvekilleri, hukuk düzeninde iddia makamı ispat makamıdır. Beyyine külfeti, 
yani ispat ona aittir. Ben hükümete çamur atayım "ne kadar temizlese duvarda izi kalır" diye
bilirsiniz; ama, dikkat ediniz, bu, devlet müesseseleriyle ilgili olmasın. 

Şimdi, bu durumda Merkez Bankası ne yapar ve o gün ne yaptı onu arz edeceğim: 
Merkez Bankası piyasayı bilgisayarlardan izler. Bir tane değil; ekranlarda her an alıcıların 

ve satıcıların istem sunum (arz ve talep) fiyatları, yani işlem fiyatları vardır. Piyasaya müdaha
le edersiniz veya etmezsiniz... Ama edeceksiniz, önce en yüksek miktar ve fiyatlardaki istem
den, talepten başlayarak döviz talebini karşılarsınız. Alıcı kimdir ona bakmazsınız. 

Değerli milletvekilleri, ekonomi bürokrasileri aynen adalet gibi, kör olmak zorundadır, 
kör gibi davranmak zorundadır; özel veya tüzelkişinin kimliğini hesaba katan bürokrat o gö
revde kalamaz. Her ekonomik karar birilerine yarar, birilerine zarar sağlar. Ekonomi bürokra
sisi için ve bütün bürokrasiler için, hatta Hükümet için kural; korkusuz ve iltimazsız davran
maktır. Hemen söyleyeyim, bazen hata da yaparsınız. Daima hatasız karar alan kimse yoktur. 
Kimliklere göre değil de, piyasa kural ve kriterlerine göre hareket ettiğinizde; bazen, bazı adamlan 
veya kuraldışı oynayan örgütleri, bankaları zengin ederken, bazı masumları da cezalandırmış 
olursunuz. Yalnız, bu ayırım, ekonomi bürokrasisinin, özellikle Merkez Bankasının o kriz gü
nündeki işi değildir. Malî sektörde, kanunların ruhuna aykırı hareket edenler varsa, onları saf-
dışı etmek başka bürokrasilerin başka bir zamandaki işidir, Hazinenin işidir. 

Değerli milletvekilleri, ne olmuş o gün? Merkez Bankası piyasaya müdahale etmiş -doğru, 
yanlış- döviz satmış; peki. Banka, satışta, ekrandaki piyasa verilerine göre hareket etmiş. Piya
saya girenleri seversiniz sevmezsiniz; bu konunun Merkez Bankasıyla ilgisi yok. 

Şimdi, Merkez Bankasında o gün ne oldu ve bundan sonraki günler ne olacak, onu arz 
edeyim. Zaten onun için bu önergeler yanlış. Şöyle bir düşününüz; gitmişseniz biliyorsunuz
dur. Bir sürü ekran, bunların başında onbeş yirmi tane dealer, alıcı, satıcı teknisyen. Devlet 
memuru bunlar. Bir üst düzey yönetici gelir. Diyelim ki, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. 
Bu arkadaşlara bir tek şey söyleyebilir : "Şu kadar -100, 150, 250, 300, neyse- milyon dolar 
sat." O anda o onbeş yirmi dealer birbirlerinden de habersiz, ekrandaki verilere göre, 500 bin 
dolarlık dilimler halinde satışa başlarlar, bitene kadar sırayla satarlar. Orada o talimatı verdik
ten sonra ister Merkez Bankası Başkanı olsun, Başkan Yardımcısı olsun, Başbakan olsun, Cum
hurbaşkanı olsun kimse müdahale edemez. Bu iş böyledir. Kime ne satılacağını ekran tayin eder. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Altı saat evvel satılmaz ama. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Bir şey daha söyleyeyim. "Müdahale edersiniz, etmezsiniz" 

demiştim. Devalüasyon gereğinin varlığından, yokluğundan ve şiddetinden bahsediyor. Bu ko
nuda çok çeşitli spekülasyonlar var. Bu konu, aslında, pek kişisel değerlendirme falan kaldır
maz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Reel efektif kur hesabında, Türkiye'nin 1,5 milyar dolar ca
rî işlemler açığı verdiği 1986 yılından 1.6 milyar lira fazla verdiği 1988 yılının tam ortasını ala
caksınız; 1987 yılını. Bu başlangıcı alırsanız, sizdeki enflasyon ile ticaret ortaklarınız olan ül
kelerdeki ticaret ağırlıklı enflasyon arasındaki fark, 1991 yılı sonu itibariyle yüzde 28,5 idi. 
O şekilde sıcak parayı çekti ANAP. Sayın Erdem, buyursun, aksini söylesin; o biliyor. De-
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mirel Hükümeti, bu gereği yavaş yavaş -maalesef yavaş yavaş- 1992 sonbaharında yüzde 9'a 
indirdi; aslında ağustos sonunda... J993 yılı sonunda bu ihtiyaç yüzde 32'ye yükseldi. Merak 
edenler Merkez Bankasına sorabilirler. Bunun hesabı var. IMF belgelerine bakın, OECD bel
gelerine bakın. Çok teknik bir hesap da değil; kendiniz de yapabilirsiniz. 1993 sonunda olay 
buydu. 

Değerli milletvekilleri, biz, ekonomide yıllardır bir kumar oynadık, oyun kayıpla bitti. Kimse 
kimseyi suçlamasın. Bence, geleceğe bakalım. 

Partilerimizin böyle gayri ciddî bir iddiayla böyle ciddî ciddî iki önerge vermelerinin baş
ka bir nedeni var mı? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Var. 
TUNÇ BÎLGET (Devamla) — Tabiî var, onu da arz edeceğim. 
Değerli milletvekilleri, bu önergenin alternatifi nedir? O, ekonomik durumun tartışılma

sıdır; ancak, o takdirde ANAP da güç durumda kalır. (ANAP sıralarından gürültüler) Refah 
ise, kusura bakmasınlar, ekonomik reçeteleri kara mizahtan... (RP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Niçin ANAP güç durumda... 
TUNÇ BÎLGET (Devamla) — Verin önergeyi, tartışalım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Siz verin, hemen oy veriyoruz. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — 1991 seçim kampanyasında söylediklerinizin hepsi 

gazetelerde... 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Verin, tartışalım. 
BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale etmeyin arkadaşlar. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Ederiz. 
BAŞKAN — Nasıl edersiniz? Susun canım lütfen... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sen etmiyor muydun? Senden öğrendik. 
BAŞKAN — Efendim, sen beni taklit etme, sen otur yerine! 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Kötü, emsal olmaz; ama, senden öğrendik kötüyü. 
BAŞKAN — Tamam. Lütfen... Benim kötü olup olmadığımı sen takdir edemezsin. Lüt

fen susun! 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Kötüyü senden öğrendik. 
BAŞKAN — Benden öğrendiysen, bundan sonra benden iyiyi öğren. Tamam mı? 
BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Senin iyiyi öğretme mizacın yok. 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu Parlamento da hükümet etmiş, 

devleti yönetmiş hiçbir parti, son yirmi yılda, en azından onbeş yılda görev almış hiçbir parti 
bir ekonomi politikası tartışmasından ak kaşık gibi çıkamaz. 

öyle ya, son ondört yılda yüzde 56 enflasyon. Hani enflasyonist kalkınma olacaktı? Sa
dece yüzde 4.7 büyüme hızı. Son beş yılda, yatırımlar yılda ortalama yüzde 4 artmış. 1988-1992'de 
ithalat yılda yüzde 15 artmış, yüzde 6.5 ihracat artmış. 1993'e gelmişiz, bir satmışız iki almışız. 
Dış dünyaya dönmüşüz, demişiz ki "gerisini finanse et" ve aynı zamanda, iş kesiminde vergi 
almamak için borçlanıp, bütçeyi tıkamışız. Onun için, "iyisi mi böyle bir önerge verilir; muha
lefeti, medyadaki ve iş kesimindeki dostları alışverişte görür. Böylece, Hükümeti, dişli siyaset
çileri suçlamak yerine işin kolayına kaçarız, bürokrasiyi hedefleriz. Yapılan da budur. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Siz hedef saptırıyorsunuz. 
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TUNÇ BtLGET (Devamla) — Bence, -ki, bu noktada kendi adıma konuşuyorum- Hükü
metin yaptığı vahim bir hata, alıcı listesini, o listeyi ilan etmesiydi. O liste var ya... Merkez 
Bankası bürokrasisine çok ayıp ettik; anlattım niye olduğunu, işin tekniğini anlattım. Burada 
yanlış hareket ettik. Soruyorum sizlere; bundan sortra bir müdahale gereği doğduğunda -
doğabilir- döviz alım satımıyla ilgili bu teknisyenler ne düşünecekler, ne yapacaklar? 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Çok güzel, bravo(t).. 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Siz olsanız ne yaparsınız?.. 
Yanlış... Medyanın lafıyla ülke yönetilmez. 
TC Merkez Bankasının uluslararası itibarını tesis için yıllar harcadık; düşününüz, kaç hü

kümet harcadı, siz de harcadınız. Bu listenin açıklanması, müessesenin dış itibarını, şu anda 
zedeledi. Bu önergeyi kabul edersek, bunu iyice tahrip ederiz. 

Demek ki, önergenin içeriğiyle ilgili, verilip verilmemesini tayin edecek birtek sual var; 
o da şu : TC Merkez Bankası, o gün ve o dakikalarda piyasadaki verilere göre hareket etti mi? 
O verilerden saptığıyla ilgili olarak, önerge sahiplerinin elinde bir kanıt var mı? Yok, satış tek
niği buna imkân vermiyor. 

Bir şey daha var; değerli milletvekilleri, eğer olsaydı bile, bu soruşturma için tek yol, gizli 
oturumdu. Biz, milletvekilleri olarak, devleti, kendi kurallarımıza uyduramayız; biz de, devle
tin evrensel kurallarına uymak zorundayız; biz de, devletin dört müessesinden -veya üç 
müessesesinden- birisiyiz. 

Kaldı ki, bu tür önergeler verilirken, siyasî partilerimizin, Türkiye'de, kamuoyu adına, med
yaya çığlık atanların, ne ölçüde kamuoyunu ve ne ölçüde kendi çıkarlarını yansıttıklarına dik
kat etmeleri gerekir. Türkiye'de, medya patronları, çıkar çelişmesi içindedirler, başka işlere sa
hiptirler, dövizle borçlanırlar, döviz işlemi yaparlar. Bu konularda, ekonomik konularda, med
ya patronları, halktan tamamen kopmuşlardır. Bilmem anlatabiliyor muyum? O nedenle, hiç
bir ekonomik olaya, medyayı tanık olarak göstermemeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu, tabiî bu nedenlerle, tereddütsüz şekilde, 
bu önergenin aleyhinde oy kullanacak; ancak, o önemli değil. İstirham ediyorum, bütün mil
letvekilleri -önerge sahipleri dahil- bu önergenin aleyhinde oy kullanınız. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının itibarıyla daha fazla oynamayalım. Ekonomik konuları tartışmak istiyor
sak, tartışalım. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunç Bilget. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
önerge sahibi olarak Sayın Hasan Korkmazcan, buyurun efendim. 
Bir dakika, Sayın Korkmazcan... 
Sayın milletvekilleri, salonda olup da 400 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde oyunu kullan

mayan var mı? Yoksa kupayı kaldıracağız. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 
Sayın Korkmazcan, süreniz 10 dakikadır. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

önce, Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsü arkadaşımızın, önergemizin mahiyeti hakkındaki yan
lış değerlendirmesini düzeltme ihtiyacındayım. Bizim, önergemiz, Meclis araştırması önergesi
dir, Meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkindir. Hiçbir surette soruşturma önergesi 
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mahiyetinde değildir; hiçbir kurumu -siyasî, gayri siyasî- kişiyi, suçlayıcı mahiyette değildir; 
ama, ortada bir olay var, toplumda bir ekonomik deprem meydana gelmiş, bir sosyal deprem 
meydana gelmiş, yüzbinlerce insanın hayatı bu karar sonunda kararmış. Üstelik, toplumun ka
fasında, insanların kafasında bir güven bunalımı doğmuş. Bunların Meclis tarafından araştı
rılması zorunluluğu var. Merkez Bankasının itibannı koruyalım, gerekçesiyle araştırma öner
gesini Yüce Meclis reddederse, işte o zaman Merkez Bankası, hem içeride hem dışarıda güveni
lirliğini tamamen kaybedecektir. Aslında, 26 Ocak kararları öncesinde ve sonrasında cereyan 
eden olaylar, bu saygın kuruluşumuzun itibarına büyük darbe indirmiştir. Acaba bunda Mer
kez Bankasının kurum olarak sorumluluğu var mı, yok mu onu araştıracağız. Belki araştırma 
komisyonunun bulgularıyla yapılan yanlışlıkların sadece siyasî otoriteye ait olduğu, Hüküme
te ait olduğu ortaya çıkacak, Merkez Bankasının sorumsuzluğu anlaşılacak. Eğer, Hükümete 
ait bir sorumluluk varsa, zaten araştırma önergesinin sonuçları olarak biz soruşturma önerge
siyle, gensoruyla onun takipçisi oluruz; ama, kurum üzerine de gölge düşüren çok çeşitli bo
yutları olan bir olayı burada örtbas etmek gerçekten Türkiye'de olduğu kadar, yurt dışında 
da birtakım soru işaretlerinin yeniden doğmasına sebep olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu önergeyi Anavatan Grubu olarak kendiliğimizden vermedik, 
bu önergeyi Sayın Kıratlıoğlu, Doğru Yol Partisinin Genel Başkanlığı adına yaptığı açıklama
da davet etti "bu konu araştırılsın" dedi; beyanları ortada. SHP Grubu temsilcilerinin -başta 
Başkanı olmak üzere- beyanları ortada, hatta biraz önce grup sözcülüğü yapan Sayın Nami 
Çağan'ın, belki maksadını da aşan bir beyanıyla "bu, vatan hainliğidir, bu araştırılsın" dedi. 
O grup da kabul etti. Ben hatırlıyorum, Hükümet, Bakanlar Kurulu toplantısından çıktıktan 
sonra, Sayın Hükümet Sözcüsü Yıldırım Aktuna "bir araştırma yapılsın" dedi. Hükümet ola
rak araştırma önergesini destekleme kararı aldılar. 

NECMt HOŞVER (Bolu) — Yani onlar veremez de, onların yerine siz mi veriyorsunuz? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Eğer, Yüce Meclis bu taleplere rağmen, yani ik

tidar gruplarının ve Hükümetin talebine rağmen araştırma önergesini kabul etmez ise, bu, aynı 
zamanda Hükümete güvensizlik anlamı da taşır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bir Hükümet 
İçendi işlemlerinin tertemiz olduğunu, hiçbir sorumluluğu olmadığını, ekonomik politikasının 
da sağlam olduğunu ve yaptıkları para operasyonuyla hiç kimseye haksız kazanç sağlamadığı
nı iddia ediyor, muhalefete meydan okuyor, "hodri meydan verin araştırma önergesini, açalım" 
diyor Bakanlar Kurulu kararıyla, siz onu reddediyorsunuz. Böyle bir çelişkiyi hiç kimseye izah 
etmek mümkün olmaz. 

Ben şimdi yavaş yavaş anlıyorum neden Hükümet adına burada konuşan Sayın Bakan ve 
gruplar olayı sadece Merkez Bankasıyla sınırlandırmaya çalıştılar; sanki biz, Merkez Bankası 
Başkanı ve yönetimi yanlış bir işlem yapmış, bu işlemi araştırıyormuşuz, soruşturuyormuşuz 
gibi bir noktaya getirmeye çalıştılar. Kaçıyorlar, bu araştırma komisyonunun kurulmasından 
kaçıyorlar. Peki, şu kadar süre içerisinde ne değişti? 26 Ocaktan bugüne kadar geçen yaklaşık 
bir aylık süre içinde ne değişti? Ben size değişen şeyi söyleyeyim değerli arkadaşlarım. 

Biraz önce bize ekonominin, Merkez Bankasının işleyişinin kurallarını öğretmeye kalkı
şan arkadaşımız önce bunları Sayın Başbakana öğretsin. Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu 
toplantısı sonrasında "Merkez Bankası o gün kimlere döviz satmış, bunu araştırmak lazım" 
demedi mi? Arkasından şunları da söylemedi mi: "Acaba kimler şimdiye kadar Merkez Ban
kasından döviz almadıkları halde bugün almışlar, onlara da bir dikkat etmek lazım. Daha ön
ce 22 nci sırada olan birtakım bankalar kalkmışlar bugün yüksek miktarda döviz almışlar, bunlar 
açıklansın". Diyen sizler değil misiniz? 
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AHMET SAYIN (Burdur)— Açıklandı... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — O zaman niye tenkit ediyor sözcünüz? "Yanlış 

yapıldı" diyor, "Merkez Bankasının itibarıyla oynandı" diyor, "ileride bir operasyon yapma 
imkânı bırakmadı" diyor. 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Yanlışlık yapılmışsa, düzeltilir. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yanlışlık yapılmadı. Beyefendi, burası deneme 

tahtası değil, ülke yönetiliyor. Yanlışlık yapıldı, neyin yanlışlığı yapıldı?.. Hangi yanlışınızı dü
zelteceğiz? (ANAP sıralarından alkışlar) Hangi yanlışınızı düzelteceğiz? 

BAŞKAN — Sayın Hoşver, lütfen karışmayın. Sayın Hoşver lütfen susar mısınız. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu yanlışsa, peki, Sayın 

Başbakan sürçü lisan etti diyelim, Hükümet Sözcüsü Yıldırım Aktuna, gazetecileri başına top
layıp da "Birtakım bankalar haksız kazançlar sağlamışlar. Biz, bunları araştıracağız ve 
açıklayacağız" demedi mi? 

Bir başka husus : Sayın Başbakan, Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Bülent Gültekin'i 
itham ederek, "Ben, kendisini hangi bankalara satış yapıldığı konusunda sıkıştırdım, kaçtı" 
demedi mi Sayın Gültekin istifa ettiği zaman? 

ENGtN GÜNER (istanbul) — Dedi. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, böylesine bir Başbakanın, 

bir Başbakan Yardımcısının, bir Hükümet Sözcüsünün, bir müesseseyi didik didik ettiği yerde, 
bu müesseseye Meclisin sahip çıkması zorunluluğu vardır. Bizim kuracağımız araştırma ko
misyonu, Merkez Bankasına sahip çıkacak; ama, buradan borsa, döviz kuru ve piyasa oyunla
rıyla milyarlar vuranları ortaya çıkaracaktır; ondan sonra nasıl soruşturma yapılırmış göre
ceksiniz. 

Şimdi, bu açıklamaların aslında neden yapıldığını biz biliyoruz. Bu açıklama, Tekstil Bankın 
o listede görülmesi dolayısıyla, Tekstil Bank ortakları arasında da Turgut Yılmaz adında bir 
vatandaşın görülmesi dolayısıyla yapıldı, 

Bir hükümet düşününüz değerli arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu toplanıyor, ticaretle uğ
raşan bir vatandaş hakkında engizisyon mahkemesi kuruyor. Mafya usulleriyle, "acaba bu kişi 
hakkında ne yapabiliriz?" diye devletin Bakanlar Kurulu toplantısında konuşmalar yapılıyor, 
tutanakları basına yansıyor. Yani serbest ticaretten, serbest ekonomiden bahsediyorsunuz, bir 
işadamının yasa çerçevesinde yaptığı bir işlemi, Hükümetin araştırması, suçlamaya kalkışması 
ve bunun için Merkez Bankasının kanunlarını da bir kenara iterek açıklama yapması doğru 
mudur? Açıklama yapıldı, umduklarını bulamadılar. 

Size söyleyeyim şimdi : Turgut Yılmaz, acaba bu operasyonda kaç para kazanmıştır? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz söyleyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Başbakana sorun, ben niye söyleyeyim? 
Bu, o kadar mühim ki, Başbakan, Turgut Yılmaz adındaki vatandaşı, Bakanlar Kurulu 

toplantısının gündem maddesi yapıyor, "Acaba Merkez Bankasından tüyoyu nasıl aldı?" di
yor. Demek ki, Merkez Bankasından birtakım işadamlarına tüyolar veriliyor. 184 milyon do
larlık bir satış yapılmış, bunun 7,5 milyon doları Turgut Yılmaz'ın ilgili olduğu gruba gitmiş. 
Eğer tüyo varsa, öbürlerinin araştırılması lazım; ama, Turgut Yılmaz'ın üstüne gelemiyorlar; 
çünkü, onun Tekstil Banktaki hissesi yüzde 0,9'dan ibaret. Turgut Yılmaz'ın, bütün bundan 
aldığı kâr olsa, eline geçecek para 25 milyon liradan ibarettir. "26 milyon" diyene "hodri 
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meydan" diyorum, namusluysanız ispat edin. Bakan olarak, Hükümet Sözcüsü olarak, Baş
bakan olarak itham ettiğiniz Turgut Yılmaz'ın eline teorik olarak 26 milyon lira geçeceğini ispat 
ederseniz, Hazinenin zararını ben karşılamayı tekeffül ediyorum; ama, bundan Merkez Ban
kasının, serbest ekonominin uğradığı zararın tazminini kim yapacak? 

Değerli arkadaşlarım, suçlu bulmuşlar ve "Turgut Yılmaz'ı ortadan kaldıralım" diye sal
dırıya geçmiş bir hükümetin yüzünü televizyonun video kayıtlarından hatırlıyorum. 

Sonuç böyle olsa ve bir muhalefet milletvekili gelip "Hodri meydan, bunun zararını ben 
tazmin edeceğim, karşı zararı da siz tazmin edin" diyerek meydan okuduğunda Hükümetin 
yapacağı iş, istifa etmektir. Biz bu işleri bilmiyoruz ve biz, bu işleri yürütecek ahlak düzeyin
den de yoksunuz demektir. Çünkü, ahlaklı insanlar, ellerindeki yetkiyi vatandaşlara karşı böy
le kullanmazlar, haysiyetli insanlar böyle kullanmazlar. 

NECMt HOŞVER (Bolu) — Bu kelimeler ağzına yakışmıyor. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Benim ağzıma yakışır. 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyler misiniz? 
Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bunun cevabını sizden istemiyorum. 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Neyi istemiyorsun? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bunun cevabını Başbakan versin; çünkü, ithamı 

yapan odur. Ben, ondan hesap soruyorum. Milletvekilinden bir şey sormak gibi usulsüzlük 
zaten yapmam değerli arkadaşım. 

Değerli arkadaşlarım, ülkenin çıkarları açısından değil de, sorumlulukları üstüne alma
mak, sorumlulukları eski hükümetlere yıkmak, sorumlulukları medyaya yıkmak, sorumluluk
ları gazete patronlarına yıkmak gjbi kişisel kaprislerle ve usullerle idare etmeye çalışan bir Hü
kümetin elinde, altından kalkılabilecek bir konumda mı Türk ekonomisi? 

Şimdi herkes biliyor ki, bir gecede yıllık faiz yüzde 125, yüzde 130, över night faizin yıllık 
bileşik tutarı yüzde 265'tir. Bu rakamlarla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen sözünüzü tamamlayın efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu rakamlarla çıkmaza sokulmuş, duvara çar

pılmış ekonomiyi, böylesine gayri ciddî, böylesine sorumluluk duygusundan yoksun, hak duy
gusundan yoksun bir hükümetle düzeltmek mümkün mü? Niye Türkiye'ye zaman kaybettiri
yoruz? Türkiye'ye zaman kaybettirmeden bu işin çaresini bulmak lazım. Bu çarenin bulunma
sına Meclisin kuracağı bir araştırma komisyonu katkı sağlayabilir. Bu amaçla önerge verdik; 
hiç kimse önergemizin arkasında başka maksat aramasın. Hadise gayet açıktır ve sizleri, İkti
dar partisi gruplarını, daha önce kamuoyu önünde verdiğiniz sözü tutmaya çağırıyorum, baş
ka bir şey söylemiyorum. 

Hepinizi saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, Ana

vatan Partisi sözcüsü Sayın Korkmazcan, konuşması içerisinde, "bu Hükümet mafya usulüyle 
çalışıyor" dedi. Türkiye Cumhuriyetinin 50 nci Hükümetinin ve onu seçen Yüce Meclisin mafya 
ile ilgisi yoktur; lütfen, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Efendim, siz cevap verdiniz; sözü geri alma usulümüz yoktur; zaten söylen
miştir... 
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TARIM VE KÖYtŞLERt BAKANI REFAtDDtN ŞAHtN (Ordu) — Bu bize hakarettir 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vallahi, o kendi takdir hakkınız; eğer hakaret olarak görüyorsanız kendisini 
mahkemeye verirsiniz. Yani, şimdi söz tutanağa geçmiş, ben nasıl geri aldırayım? 

DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Tokat) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bizim usulümüzde cevap yoktur. Biliyorsunuz, Hükümet ko

nuştu, gruplar konuştu, önerge sahibi konuştu müzakereler bitti. 

VIII. —' SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakam Ali Şevki Erek'in, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, ileri 
sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Tokat) — Benim söylemediğim bir sözü söylemi
şim gibi kullandı; o konuda cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Hangisi efendim? 
DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Tokat) — "Bu kur ayarlamasının müsebbibi dö

viz büfeleridir" dediğimi, ifade etti. Bu konuda cevap vermem lazım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Gazetelerde çıktı Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim; 5 dakika süre veriyorum. 
Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupayı kaldırınız. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Tokat) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla

rım; Meclis araştırması konusunda... (DYP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen yerlerinize oturur musunuz... Sayın Hoşver, lütfen yerini

ze oturur musunuz... 
TARIM VE KÖYtŞLERt BAKANI REFAtDDtN ŞAHİN (Ordu) — Bu mübarek günde 

tahrikçilik yapıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen oturur musunuz... Sayın Hoşver, lütfen yerinize oturur 

musunuz?.. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Eşkiya Meclise indil.. (DYP ve ANAP sıralarından 

gürültüler, ayağa kalkmalar) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen oturalım... Lütfen, arkadaşlar, oturur musunuz... 
TARIM VE KÖYtŞLERt BAKANI REFAtDDtN ŞAHtN (Ordu) — Böyle tahrikçilik olur 

mu mübarek günde... (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
Arkadaşlar, lütfen oturur musunuz... (Kürsü önünde toplanmalar gürültüler) 
Sayın idare Amiri, lütfen arkadaşları oturtur musunuz... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Bu kadar da tahrik olmaz ki... 
BAŞKAN — Sayın Hoşver, lütfen... Rica ediyorum... (Gürültüler) 
Sayın idare Amiri, lütfen arkadaşlarımızı oturtun... Lütfen arkadaşlar, yerinize oturur 

musunuz... 
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BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Sayın Başkan, "seni burada vururum" diye tehdit etti. 
BAŞKAN — Sizden öğrendi herhalde de onun için... Siz de Meclis nizamını korumu

yorsunuz... 
Buyurun Sayın Bakan. (Gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKt EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla

rım; bu Meclis araştırması üzerinde ben Hükümet adına burada konuşma yaptım; arkasından, 
parti sözcüleri konuşmalarını yaptılar; Allahtan ki -tabiî doğru olarak- kimin ne söylediği Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına geçti. Artık o zabıtları silmek mümkün değil, bugünkü 
konuşmaları silmek mümkün değil. Kimin ne söylediği, kimin neyi tahrik ettiği, kimin hangi 
kurumu incittiği incitmediği ortaya çıktı. 

Ben, zatı âlinizin müsaadesine çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı bildiriyorum. Bura
da birkısım saptırmalar oldu. Biraz evvel yaptığım konuşmayı tekrar edecek değilim; orada 
meseleye açıklık getirdim; ama, saptırmalar konusunda bir iki cümle söylemek zorundayım. 
Bu müsaadeyi bana verdiğiniz için de tekrar teşekkürlerimi sunarım. 

Sayın Başkanım, her şeyden evvel, gerçekten, verilen önergeyle konuşmaların niteliği ara
sındaki irtibatı kurmak mümkün değil. Bakınız, verilen önergede, Hükümete yöneltilen iddia, 
250 milyon doların, 4 kuruluş aracılığıyla, menfaat sağlama yolunda harcandığıdır. Bu yalan, 
bu iftira karşısında, Cumhuriyet Hükümeti, Merkez Bankası Kanununun kendisine verdiği yetkiyi 
kullanarak kamuoyuna açıklama yapma mecburiyetinde kalmıştır; bir meşru savunma içinde 
kalmış olduğunu söylemiştim. Onun için, kendi verdiğiniz ve Meclis zabıtlarına geçen önergeyi 
inkâr etmeyiniz. Yönelttiğiniz eleştirinin nereleri tahrip ettiğinin şuuruna lütfen varınız. 

Ben, Anamuhalefet Partisi Sözcüsünün söylediği gibi, "kur ayarlamasının kusuru döviz 
büfelerindedir" demedim. Eğer zahmet edip de, o haberin çıktığı gazetenin başlığının altında
ki haberin içeriğini arkadaşımız okusaydı, orada, kur ayarlamasına Türkiye Cumhuriyeti eko
nomisini hangi olayların getirdiğini izah ettiğimi görecekti. Orada saydığım sayısız sebebin ara
sında, ben, döviz büfelerini şu anlamda kullandım, öyle bir saptırma var ki, gazete haberinin 
başlığını okuyor, içeriğini okumuyor. Basınımızın meşhur huyu; ben o zaman gazete haberini 
okur okumaz, o beyanatı benden alan gazeteci arkadaşıma, "yanlış yapmışsınız, yanlış şekilde 
yönlendirmişsiniz; benim istihdaf ettiğim mana bu değildi, lütfen bunu düzeltiniz" dedim; onu 
da düzelttiler mi düzeltmediler mi bilmiyorum; ama, arkadaşımın esas yanlışlığı şurada: Gaze
tenin attığı başlıkla, aynı başlığın altındaki haberin içeriğini okusaydı, benim, döviz büfeleri
nin kur ayarlamasının sorumlusu olduğunu söylemediğimi görecekti; ama, işine öyle geliyor, 
burada yanıltmayı ve saptırmayı bir marifet biliyor, bunları söylüyor; söylediği söz saptırma
dır, burada, bizi itham ettiği konularda, Meclisi yanlış yola sevk etme amacını taşımaktadır. 

Yerimden söyleme mecburiyetinde kaldığım sözler, cevaplar için Yüce Meclisden özür di
liyorum, kendisinden özür dilemiyorum; çünkü, bu tarafa dönerek bana yönelttiği sorulara 
cevap vermek mecburiyetindeyim. Burada kişileri incitmek istemiyorum, itham önergesine biz 
burada gerekli cevabı verdik. Verilen önerge itham önergesidir. 

Ekonomik politika Türkiye'yi bu noktalara nasıl getirdi? Türkiye'de tatbik edilen politi
kaların neresi yanlış, neresi doğru? Bu politikaları üç günlük Hükümet mi, altı aylık Hükümet 
mi, iki yıllık Hükümet mi ortaya koydu? Türkiye Cumhuriyetinde serbest piyasa ekonomisi 
nedir? Buna, kim, ne ölçüde riayet etmiştir? Kur ayarlamasının da, develüasyonun da, bütçe 
açıklarının da, cari gider açıklarının da sebebinde yatan gerçek nelerdir, hangi ekonomik poli
tikalardır? Bu konularda lütfeder bir araştırma önergesi verirseniz, biz onları da araştırırız. 
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Yüce Meclis bir hürriyet platformudur. Sizin verdiğiniz önergede açıkça ve netçe Hükümet it
hamı vardır. Sadece Hükümet ithamı değil, zedelenmemesi gereken kurumların zedelenmesi 
ve incitilmesi vardır. Gayet tabiî ki, Hükümet, kendisine yöneltilen suçlamalara cevap verecekti. 

önergeniz açık; 4 unsuru söylüyorsunuz. Söylediğiniz rakam yanlış, verdiğiniz miktar yanlış; 
biz gerçekleri açıklama konusunda kanunların verdiği hakkı belki bir ölçüde zorladık. Değerli 
arkadaşlarım, bu konular Yüce Meclisin kürsüsünde her zaman söylenir. 

Bu arada çok değerli arkadaşımız Refah Partisi Sözcüsünün bir büyük yanlışına, mesele
nin anlaşılmadığını ifade etmek yönünden bir yanlışına parmak basmak isterim. Eğer biz ser
best piyasa ekonomisinin kurallarını bilmezsek, eğer Merkez Bankasının işleyişini bilmezsek 
-Allah rızası için- 32 sayılı kararın içeriğini bilmezsek bu kürsüde hangi meseleyi ne şekilde 
halledebiliriz? 

Sözcü Sayın Şener, "Halk Bankasının kapısını Hükümet iki defa çaldı da bilmem hangi 
bankanın kapısını 32 defa çaldı" diyor. Sayın Bilget Merkez Bankasının işleyiş tarzını izah et
ti. Routers'in ekranlarında geçer teklifler, yani talepler sırayla geçer. Merkez Bankası, orada 
gördüğü ortalama veya üst teklife parmağını kaldırır, yani kabulünü bildirir; alım böyle olur. 
Orada Halk Bankasının talebi veyahut (x) bankasının veya herhangi birinin talebi bir belirli 
ölçüde geçmişse, bunu buraya getirmeyi, "Halk Bankasının kapısı 2 defa çalınmış, öbür ban
kanın kapısı 32 defa çalınmış" gibi bir sözün burada söylenmesini, meselenin içeriğiyle kabili 
telif görmüyorum ve bu konuların Meclis kürsüsünde didik didik yapılmasını, ağızlara sakız 
edilmesini, "bu konuları ele alalım; ama, Çiller Hükümeti yara alsın" diye bir görülmemiş 
tahrik kampanyasına Yüce Meclis üyelerinin kapılmamasını sevgi ve saygılarımla arz ediyor. 

Bana bu müsaadeyi verdiğiniz için, sevgili Başkanım, size şükranlarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sataşma var. 
BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar... Heyecanlanmayın... 

2. — İstanbul Milletvekili Nami Çağan'ın, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, ileri 
sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

NAMt ÇAĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, bana atfedilen bir sözü düzeltmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, 5 dakika da size süre verelim. (ANAP sıralarından gürül

tüler) her arkadaşımız açık açık fikirlerini söylesin arkadaşlar, kızmayın... 
NAMt ÇAĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Korkmazcan ba

na atfen bir beyanda bulundu. Ben şimdi zaptı istettim, tekrarlamakta kendi adıma yarar gö
rüyorum. 

Aynen şöyle söylemişim : "Her durumda, biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, hiçbir 
politikacının, hiçbir bürokratın ya da Merkez Bankası yetkilisinin, ülke ekonomisinin çökertil
mesi pahasına, kendisine ya da yakınlarına bîr çıkar sağlayabileceğini, vatan ihaneti içine gire
bileceğini düşünmüyoruz, düşünmek bile istemiyoruz." 

Ben sadece zaptı tekrarladım. 
Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağan. 

3. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in, ileri sürmüş 
olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
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Buyurun Sayın Şener?.. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Efendim, ismimi zikrederek... 
BAŞKAN — Ne dedi efendim?.. 
Sayın Şener, "Halk Bankasının kapısını 2 defa çalmışlar; ama, başka bankaların kapıları

nı çok çalmışlar" dediniz, Sayın Bakan da... Bakın, sizin konuşmanızı gayet iyi dinledim... 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Açıklanma ihtiyacı olan bir nokta var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, siz de içinizi dökün, buyurun. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan biraz 

önce yapmış olduğu konuşmada "kapı çalma" kelimesini, somut, anlaşıldığı biçimiyle, lügat 
anlamıyla değerlendirerek, benim ne demek istediğimi saptırmaya çalıştılar. 

öncelikle, konuşulan sözlerin yeterince anlaşılması lazımdır. Ben, o konuyu anlatırken net 
bir şeyi ortaya koydum. Biraz önce, cevap verilirken, "teklif miktarına göre satış yapılır" de
nildi. Sayın Bakan kendisi bunu ifade etti. Ben de, diyorum ki, Halk Bankası daha yüksek 
bir teklif verdiği halde, 17 bin liradan dolar istediği halde sadece 1 milyon dolar satmışsınız; 
fakat, Chase Manhattan Bankası daha düşük bir teklif verdiği halde -16 737 lira teklif verdiği 
halde-16 milyon dolar satmışsınız... Neden daha düşük teklif verene daha fazla satıyorsunuz, 
daha yüksek teklif verene daha az satıyorsunuz? Burada bir usulsüzlük var diyorum. Burayı 
iyi anladıkları için... (RP sıralarından alkışlar) Burada neyi anlattığımı iyi anladıkları için ve 
rahatsız oldukları için, bunu saptırarak burada ifade etmeye kalktılar. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmemiştir. 

VI. ~ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

7. — Türksoy 'un Kuruluş ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/624) 
(S. Sayısı : 400) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türksoy'un Kuruluşu ve Faaliyet tikeleri Hakkında An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonuçla
rını açıklıyorum: 

Katılan : 161 
Kabul : 157 
Ret : 1 
Çekinser : 2 
Geçersiz : 1 
Bu şekilde, yasa tasarısı kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, daha önce alınan karar gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere, 

birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.44 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Abbas Inccayan (Bolu) 

e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Daha evvel alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

V. - - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞ
LER (Devam) 

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

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

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

ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN — Belediye Kanununa Bir Madde eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görü

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

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

nın görüşülmesine başlıyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
15. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134) 
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
16. — Doğu A nadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak

kında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gttr-
kan'm Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile 
İçel Milletvekili İstemi/tan Thlay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754,2/745) (S. Sayısı: 356) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekillerinin Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun 
Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
75. — // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde

ler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/553) (S Sayısı : 391) 

BAŞKAN — ti tdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
19. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 

İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tbsarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/355) (S Sayısı : 66) 

BAŞKAN — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. • 
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20. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazi Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

21. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 

BAŞKAN — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

22. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

BAŞKAN — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

23. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Tîmzm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 

BAŞKAN — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
24. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 
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BAŞKAN — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

26. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve TUrizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) 
(S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

22. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İş
lemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayı
sı : 337) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî 
İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve İl
gili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 
100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

28. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanunu Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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29. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
KaHun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 

BAŞKAN — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

30. — yedi fide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN — Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

31. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

BAŞKAN — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporunun görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

32. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize 
Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Ay
kırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski 
Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil 
Çiçek, Tarım ve Köy işleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 
üncü maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruş
turması Komisyonu Raporu (9/16) (S Sayısı : 373) 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülke
mize Gelen Soydaşlarımızın tskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunla
ra Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet 
Eski Bakanlan Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve 
Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı 
Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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33. — 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Ka
nunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Ka
nun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.1U985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Ser
maye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hak
kında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin 513 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/599) (S. Sayısı: 545) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 15 inci sırasında bulunan 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 
Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması 
ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu 
tktisadt Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine tlişkin 
513 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlarının Görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporu
nun okunmasinı kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunmaması kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde grupları ve şahısları adına söz isteyenler?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 
Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 
Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piya
sası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddeleri
nin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Ka
nuna Ek Maddeler Eklenmesine tlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka

bulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28.5.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Ya
tırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 Ta
rihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 
1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu ik
tisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanun"a aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

(1) 545 S. Sayılı Basmayazı 16.2.1994 tarihli 72 nci Birleşim Tlıtanağına eklidir. 
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EK MADDE 1. — Türkiye Elektrik Kurumunun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu 
oluşacak teşebbüslerinin özelleştirilmesine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının önerisi ile 
Bakanlar Kurulunca; Kurumun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak müessese, bağlı 
ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine ise yine Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının önerisi ile Yüksek Planlama Kurulunca karar verilir. 

Bu şekilde özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iş
tirak, işletme ve işletme birimleri tamamen özelleştirilinceye kadar 233 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye göre Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgileri devam eder. 

Bunların hisse ve varlıklarının satılmasına ilişkin işlemler 3291 sayılı Kanun Hükümlerine 
göre Kamu Ortaklığı İdaresince yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyenler?.. Yok. 
Kişisel olarak Sayın Hacaloğlu söz istemiştir. 
Buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte 

olan 545 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyo
rum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu yasa tasarısının geneli üzerindeki görüşmeler sırasında gruplarımızın hiçbirinin söz al
mamış olmasını yadırgayarak 1 inci madde üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Belli ki, özelleştirme, Parlamentomuzu oluşturan 4 grubun koşulsuz olarak ittifak ettiği 
bir konu haline gelmiş bulunuyor. Özellikle Sosyaldemokrat Halkçı Partinin bu Iconuda kendi 
grup görüşlerini belirtmek üzere söz almamış olduğunu da çok yadırgadığımı belirtmek istiyo
rum. Esasında, özelleştirme, ideolojik olarak ele alınmaması gereken bir konu. Gerek genel 
yönetimde; yani kamu iktisadî teşebbüslerinde, gerekse yerel yönetimler düzeyinde; yani bele
diyelerin iktisadî teşebbüslerinde -yani BİT'Ierde- verimlilik, etkinlik, rasyonellik ve gerekli ol
mayan alanlarda kamunun yer almaması, bugün Cumhuriyet Halk Partisinin de kabul ettiği 
bir prensip, bir kural. Ancak, 24 Ocak Kararlarından 14 yıl sonra ekonominin gelmiş olduğu, 
getirilmiş olduğu açmazlarının günah keçisi olarak tümüyle kamu iktisadî teşebbüslerini gör
mek ve bu kuruluşları, bugünkü iktidarın gününü kurtarabilmek için özelleştirme mantığı al
tında, bütçe açıklarını kapatmaya yönelik, ilkelerini belirginleştirmeden, kendi içinde siyasî ka
rarlılığa ve uzlaşmaya varmadan ve halkımızın bu konuda mutabakatını sağlamadan, yetkileri 
Bakanlar Kuruluna veya Yüksek Planlama Kuruluna devrederek bu konuda geliştirdiği bu ta
sarıyı, bu genelde eleştirilmeden Meclisten hızla geçirilmesini çok yadırgadımı da ilave etmek 
istiyorum. 

Bugün, Türkiye, kapasite kullanımının en yüksek düzeylere tırmandığı bir ortamda en yük
sek işsizliği yaşamakta. Bugün, Türkiye, dış ticaret açığı ile carî açığın rekor düzeylere ulaştığı 
bir zaman kesitinde, ekonomisini birçok açıdan bağlayan darboğazlarla karşı karşıya ve bugün 
KİT'ler ve BİT'ler, maalesef, partizan, dar siyasî amaçların kadrolaşma mekânı olarak kulla
nıldığı kurumlar haline getirildi. Ama, bir şeyin altını çizmek istiyorum; bütün günahı KİT'
lerde aramayınız. Günah, bu ekonomiyi düzlüğe çıkaramayanlarda; günah ve kabahat, bu eko
nomiyi dün de bugün de yönetemeyenlerdedir. (CHP sıralarından alkışlar) Bu açıdan, biz, Cum
huriyet Halk Partisi olarak, özellikle kamusal hizmet üreten ve stratejik mal üreten kurumla
rın özelleştirilmesinden yana olmadığımızı belirtiyoruz. Diğer alanlara da tabiatıyla ideolojik 
bakmıyoruz. 
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Bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ek madde 1 üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtim. 
... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 2'de ararız; hakkınız kaybolmaz. 
EK madde 2'yi okutuyorum : 
EK MADDE 2. — özelleştirmesine karar verilen teşekkül, müessese, kuruluş, iştirak, bağlı 

ortaklık, işletme ve işletme birimleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
diğer kanunlardaki şartlar aranmaksızın anonim ortaklığa dönüşmüş sayılır. 

Sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar kuruluşları, faaliyetleri, or
ganları, yönetimi, denetimi, sermaye miktarını tespite, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri al
maya, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. 

Türkiye Elektrik Kurumunun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak teşekkül, 
kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesi ile il
gili masraflar düşüldükten sonra elde edilecek gelir, oranları Yüksek Planlama Kurulu tarafın
dan tespit edilmek suretiyle Elektrik Enerjisi Fonu ile elektrik üretim, iletim ve dağıtım yatı
rımlarında kullanılmak üzere bu alanda faaliyet gösteren teşebbüslere Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı tarafından tahsis edilir. 

Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının 
Elektrik Enerjisi Fonunda toplanmak üzere sektör altyapı giderlerine katkı paylarını, bunların 
enerji satış tarifelerinin % 10'unu geçmeyecek şekilde tespite, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Hasan Korkmazcan. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; bu akşamki çalışmamızda, Türkiye Elektrik Kurumunun özelleşti
rilmesiyle ilgili bazı sorunların çözümü bakımından, Hükümet tarafından ihtiyaç duyulan ka
nun değişikliğini görüşüyoruz. Bu görüşmelerde, grupların, gerek tasarının tümü üzerinde ge
rekse maddeleri üzerinde görüş beyan etmeleri, eğer kendi düşüncelerini yeniden kamuoyuna 
duyurma ihtiyacı varsa, getirilen tasarıda temel görüşlere aykırı hususlar varsa, bir zorunluluk 
haline gelir; ancak biz, Anavatan Partisi Grubu olarak böyle bir zorunluluk görmedik. Gerek 
tasarının bu akşamki gündem çerçevesinde ele alınması hususunda, gerekse ihtiva ettiği temel 
felsefe itibariyle tasarıya karşı çıkar bir tutumumuz yok; onun için tümü üzerinde de herhangi 
bir görüş beyan etmedik; ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Hacaloğlu'nun, 
grupları görüş beyanına davet eden konuşması, bizim, bu Hükümetin özelleştirmeyle ilgili gö
rüşlerine sanki itirazsız yeşil ışık yakıyormuşuz gibi, bazı yorumlar doğurması şeklinde değer
lendirdiğini gördükten sonra, bu konuşmayı yapma ihtiyacını duydum. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisinin, özelleştirme konusundaki temel fikirleri belli
dir. Biz, devletin aslî fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, ekonominin verimlilik esasına 
göre yürütülebilmesi için, her türlü kamu iktisadî teşebbüsünün özelleştirilmesinden yanayız. 
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Sadece devlet elindeki KİT'lerin değil, belediyelerin elindeki BİT'lerin ve yerel yönetimler elin
deki, özel idareler elindeki işletmelerin de özelleştirilmesinden yanayız. Daha da ötesi, dün açık
ladığımız "Yerel Yönetimler Reformu" ile ilgili düşüncelerimizde şunu açıklıkla ortaya koy
duk; özel kesim tarafından yerine getirilebilmesi imkânı olan bütün belediye hizmetlerini de 
özelleştirme kararlılığı içindeyiz. Yani, Meclis çatısı altında, özelleştirme konusunda, Anava
tan Grubu kadar kararlı ve Anavatan Grubu kadar bunu temel bir ekonomik prensip edinmiş 
herhangi bir siyasî parti yoktur. 

Bununla beraber, Hükümetin bugünkü özelleştirmeye ilişkin yaklaşımlarına katılamadı
ğımızı da bu vesileyle ifade etmek ihtiyacındayım, 

Bu Hükümetin, aylardan beri, Türkiye Elektrik Kurumunun özelleştirilmesi, PTT'nin T'si-
nin satılması konusunda bir yaklaşımı var. Diyorlar ki: "Biz, PTT'nin T'sini süratle dış para 
piyasalarında satacağız ve bunun sonucu olarak elde ettiğimiz döviz girdileriyle bütçe açıkları
nı kapatacağız, şu anda bozulmuş olan dengeleri kurtaracağız." Yani, bir bakıma Hükümet, 
bugün, özelleştirmeyi, borç ödeyebilmenin bir aracı olarak, memur maaşı ödeyebilmenin bir 
aracı olarak görmektedir. Bu yaklaşım, özelleştirmenin amaçlarına en ters olan yaklaşımdır. 
Bir siyasî parti çıkıp da, bugünkü şartlar altında, "Biz özelleştirmeye karşıyız" veya "özelleş
tirmek için öncelikle Kamu İktisadî Teşebbüslerinin rehabilitasyonunu istiyoruz, zamanı he
nüz gelmemiştir" dese, bunu anlayışla karşılayabiliriz; ama Hükümetin ifade ettiği gibi, "Eli
mizde iki gelir kaynağımız vardır, birisi vergi gelirleridir, ikincisi özelleştirme gelirleridir" de
nilirse, bu, özelleştirmeye en ters olan yaklaşım tarzıdır; çünkü, dünyada yapılan bütün özel
leştirme uygulamalarında, özelleştirmeden elde edilen gelirler, daima bir topluluk halinde bu
lunan kamu işletmelerinin rehabilitasyonu için kullanılmıştır, ekonomik verimliliğe kavuştu
rulması için kullanılmıştır. Yani, bu kuruluşların, toptan toplumun sırtında bir yük teşkil et
mesine mani olmak için yola çıkan iktidarlar, kârlı olanlarını, kolayca satılabilecek olanlarım 
öncelikle satıp, onlarla cari işlemlere geçip, ellerindeki bu imkânları bitirdikten sonra, geride 
kalan zarar eden işletmelerle, her yıl bütçeye yük getiren teşebbüslerle karşı karşıya kalmak 
gibi yanlış bir yola girmemişlerdir. Bu yola girildiği takdirde, zaten özelleştirmeyi başarmak 
da mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin, özelleştirme anlayışıyla mutabık olmadığımız ikinci bir 
konu var, o da şudur: Sayın Hükümet, bugünlerde, TOFAŞ'taki kamu hisselerinin satışından 
bahsediyor. Bu satışlar yoluyla da bir özelleştirme yapacaklarını söylüyorlar. 

Bir kere, TOFAŞ, dünya Ölçekleri içerisinde, dünyadaki her türlü özel kesim işletmesinin 
çalışma koşulları içerisinde çalışan bir kuruluştur; orası bir kamu işletmesi değildir. Kamu iş
letmesi olmayan bir kuruluşun neresini özelleştireceksiniz?.. Devletin orada sadece bir menkul 
değeri vardır, hissesi vardır, kıymeti vardır. Bu menkul kıymetin satılması, bunun paraya tahvil 
edilip memur maaşlarına götürülmesi, özelleştirmeyle, uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iş
lemdir, yanlış bir işlemdir. Bu, olsa olsa, altın yumurtlayan tavuğun kesilmesidir. TOFAŞ'taki 
hisselerinizi satarsınız, bugün zorunlu gördüğünüz bazı harcamalar gönderirsiniz; ama, buhar 
olur bu para. Veya birtakım batacak teşebbüslere verirsiniz* batık kredi şekline dönüşür. Veya
hut da birtakım belediyelerin talepleri üzerine, ödeyemedikleri borçlarından belediyeleri kur
tarmak üzere verirsiniz, gene paralar buhar olur ve oradaki kamu gelirlerinden de, bundan 
sonra gelecek gelirlerden de kamuyu mahrum edersiniz. Bunun, özelleştirmeyle falan alakası 
yok. Özelleştirmede birinci adım, kamu işletmelerindeki hantal yönetim tarzını ortadan kal
dırmaktır; kamu iktisadî teşebbüslerine, iştiraklerine doğrudan doğruya ekonomik verimlilik 
anlayışını getirmektir; onları birer çiftlik gibi, birer arpalık gibi yönetilmekten kurtarmaktır. 
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Kendi şartlan içerisinde, hissedarlarının çoğunluğunun kurduğu, rasyonel yönetimlerle yö
netilen, TOE\Ş'taki, Arçelik'teki, şuradaki buradaki kamu hisselerini satmanın, özelleştirmeyle 
ilgisi olmadığı gibi, bugünkü güncel ihtiyaçlar için Merkez Bankasında para basılmasından dahi 
daha tehlikeli sonuçlar doğurur; borçlanmadan daha tehlikeli sonuçlar doğurur; çünkü, ka
munun, otuz yıldan beri gelir getiren bu birikimini bir anda feda etmiş olursunuz. Onun için, 
özelleştirme mevzuunda, hem satılacak hisselerin önceliklerinin tespiti konusunda, hem de el
de edilecek gelirlerin, kaynakların, tahsis edileceği, kullanılacağı alanlar konusunda bugünkü 
Hükümetle müşterek düşünmüyoruz. 

Bu kanunun çıkması, elbette iktidarın oylarıyla mümkün olacaktır; bizim buna oy verme
miz bahis konusu değildir; ama, kanunun çıkışı üzerinde etraflıca görüş beyan etmemiş olma
mız, zannedilmesin ki, bugünkü Hükümetin özelleştirme politikasını aynen benimsiyoruz(l) 
Bu, o anlamda yorumlanmasın. 

Bu sebeple, Hükümetin uygulamalarıyla ilgili olarak endişelerimi dile getirdim ve bu yan
lışlıkların, iktidar grupları arasında yapılacak değerlendirmelerle düzeltilebileceği umudu içe
risinde görüşlerimi ifade ettim. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Refah Partisi Grubu adına Ahmet Derin konuşacak 

efendim... 
BAŞKAN -— Buyurun Sayın Derin. 
RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının ek 2 nci maddesi üzerinde Refah Partisi Gru
bu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 1984 -1990 yılları arasında Anavatan İktidarları
nın devamlı gündemde tuttuğu; 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra da, önce Demirel Hüküme
ti, daha sonra da Tansu Çiller Hükümeti tarafından yapılan özelleştirme çalışmalarından ve 
bugün de özel bir kanun şekliyle TEK'in özelleştirilmesinden bir nebzecik bahsetmek istiyorum. 

1986 yılında, Anavatan Partisi İktidarı zamanında çıkan özelleştirme Yasasına gerekçe ola
rak, sermayenin tabana yayılması, devletin ekonomideki rolünün azaltılması, küçültülmesi, iş
letmelerin rasyonel ve optimal yaklaşımlarla verimliliğinin artırılması gibi konular ileri sürüle
rek kanun metni hazırlanmış ve bu, Parlamentoda kabul edilmişti. 

Bugün gerçekleştirilen özelleştirmelerde, bu gerekçelere riayet edilmediği, sermayenin ta
bana yayılması düşünülürken, bu işletmelerin büyük bir bölümünün satışının halka arz sure
tiyle değil de blok satışla yapıldığı, tekel durumunda olan bu kamu iktisadî teşekküllerinin 
devlet tekelinden özel tekele dönüşümü şekliyle yapıldığı, hatta birçok kuruluşun özelleştiril
mesinde, o kuruluşların, işçilerine satılması yönündeki sendikaların taleplerine cevap bile ve
rilmediği; dünyada yapılan özelleştirmeleri örnek aldıklarını ifade eden iktidarların, bu özel
leştirmeler altında, yaptıkları ve gerçekleştirdikleri veyahut da yapmak istedikleri özelleştirme
lerin altında, devleti küçültmek değil, verimliliği artırmak değil, sermayeyi tabana yaymak de
ğil; devlet tekelinden özel tekele dönüştürecek, belli holdinglere, borcunu ödeyemez duruma 
gelen iktidarın, borcuna mahsuben yabancı sermayeye peşkeş çekmesinden başka hiçbir icraat 
bugüne kadar sergilenmemiştir. (RP sıralarından alkışlar) 
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Burada da, aslında, TEK'in özelleştirilmesine ya da yeniden yapılanmasına biz karşı deği
liz; fakat, bugüne kadar yapılan tüm özelleştirmelerin ve her hükümet döneminde de âdeta 
konsensüs sağlanmış olan bu özelleştirmenin bir türlü gerçekleşememesinin sebeplerinden bi
risi ve en mühimi, örnek aldığımız Avrupa ülkelerindeki altyapının bizde henüz oluşmadığıdır. 

1980'lerden sonra başlayan Özelleştirmeden ve 1986'da kanun metnin şekliyle kabul edilen 
özelleştirmeden bugüne kadar, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği özelleştirmeler var, sendi
kaların karşı çıktığı özelleştirmeler var, Parlamentodaki iktidar ortaklarının karşı çıktığı özel
leştirmeler var; çünkü, altyapısı tamam değil, işsizlik sigortası oluşmamış, sermayenin tabana 
yayılması için Türkiye'de henüz sermaye birikimi meydana gelmemiş. "Dünyada Devletin fonk
siyonları değişti deniliyor;" ama, bizde devletin fonksiyonları değişmemiş; kalkınmada önce
likli yöreler kapsamına aldığımız 24 ilde dahi, bir tek özel sektör -vergi muafiyeti tanımamıza 
rağmen- gidip de orada yatırım yapmıyor. Sermayenin tabana yayılması noktasındaki bir satış 
şekli kabul edilecekken, âdeta, belli holdingler tarafından, "bu kuruluşu bize tezgâhlayabilir-
seniz satın alabiliriz" tarzındaki bir özelleştirme gerçekleştiriliyor ülkemizde. 

Burada, Hükümetin, Afşin - Elbistan, Ankara - Çayırhan ve Muğla'daki Yatağan TKÎ iş
letmelerinin TEK'e devri noktasındaki teşebbüsleri gerçekleşmeyince; önce TEK'in özelleştir
mesini gerçekleştirecekler, Aktaş Elektrik örneği önümüzde mevcut iken, altyapı tamamen ha
zırlanmamışken, antikarter yasası çıkmamışken, tüketiciyi koruma yasalarına işlerlik kazandı-
rılmamışken, işsizlik sigortası oluşmamışken, iktidarın bu noktadaki acele edişi, TEK'in özel
leştirilmesinin altında da bazı düşüncelerin, Meclisten saklanan bazı gerçeklerin olduğunun 
vehimlerini, şüphelerini bizde yoğunlaştırmaktadır. 

Devlet tekelindeki bir kuruluşu özel tekele satmakla, devletin fonksiyonu mu değişecek, 
verimlilik mi artacak?., önümüzde, 1974 Kıbrıs Harekâtındaki ATAŞ Rafinerisi örneği var. 
Yabancı sermayeli bir özel sektör olan bu kuruluş, Kıbrıs Harekâtı başladığında, "bakım 
yapacağım" diye üretimini durdurdu. Bugün, Türkiye'nin en stratejik kuruluşu mahiyetinde 
olan bu TEK'in dağıtımını veya üretimini biz özel sektöre nasıl satacağız?.. Burada gaye, sade
ce özelleştirmek değil, verimliliği artırmak değil. Bunun, siyasî iktidara lazım olan paranın te
mini noktasında, müşteri çıkan TEK'e kılıf hazırlamaktan başka mana ifade etmediği düşün
cesindeyiz. 

Bugün, enerji sektöründe özel teşebbüse yatırım yapma imkânı sağlanmışken, özel sant-
rallar kurma imkânı sağlanmışken; hele 1996 yılına kadar nüfus artışımızın en az iki katı ora
nında bir elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiremediğimiz takdirde, 1996'da dışarıdan enerji sa
tın almak mecburiyetinde kalacağımız da bizzat Bakanlık tarafından da bilinmesine rağmen, 
TEK'in özel sektöre devrini yadırgıyoruz. Bu noktada, tüm imalat sektörüne, ısınma sektörü
ne elektrik satan ve aydınlanmayı üzerine almış olan TEK'in özel sektöre devrine karşı olduğu
muzu ifade eder; hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle, bu Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığı günden beri kamuoyunda da 

bir hayli tartışıldı; ancak, burada bazı yanlış anlamalar var, onları açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. 
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Birincisi, 513 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya bu önümüzdeki metin, TEK'in 
özelleştirilmesini sağlayan bir düzenleme değildir, özelleştirme, bilindiği gibi, 3291 sayılı Ka
nun hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu Kanuna göre de -aynı, buradaki ek 1 inci maddede 
belirtilen usullerle- eğer bir KİT'in kendisi özelleştiriliyorsa, Bakanlar Kurulu kararıyla; eğer 
bağlı birimlerinden bir tanesi özelleştiriliyorsa, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla... 

Burada getirilen bir istisna vardır. Sayın Algan Hacaloğlu'nun ifade ettiği gibi, burada 
bir yetki devri söz konusu değildir; zaten bunlar 3291 sayılı Kanunda mevcuttur. Uygulamaya 
burada istisna getirilmektedir. Getirilen istisna da şudur : Elektrik sektörü büyük bir sektör
dür, her yıl yüzde 10 oranında artmaktadır, yeni yatırımlarla desteklenmesi gerekmektedir. Ya
ni, devamlı plan ve koordinasyon içindedir. Ayrıca, elektrik hizmetlerinin yürütülmesi için, 1986 
yılında çıkarılan 3096 sayılı Kanunla da, diğer metotlarla da bu uygulamanın birleşmesi gerek
mektedir. Burada getirilen istisna, eğer TEK özelleştirilecekse, bu teklifi Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı yapacaktır. Bunun dışında, ek 1 inci maddede başka bir düzenleme söz ko
nusu değildir. Yoksa, Bakanlar Kurulu, bu düzenleme olmasa dahi, TEK'in tamamını özelleş
tirme kararını almaya yetkilidir; ama burada, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi 
getirilmiştir. 

Gene, ek 1 inci maddede getirilen diğer bir husus şudur : 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, bütün yetkiler Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından kullanıla
caktır. Böyle olmadığı takdirde, hepinizin bildiği gibi, özelleştirme kararı alınan kuruluşlar Kamu 
Ortaklığı idaresine bağlanmaktadır. Kamu Ortaklığı idaresi bir ihtisas kuruluşudur; ama, ne
yin ihtisası?., özelleştirmenin ihtisasını bilmektedir ve uygulamaktadır. Halbuki, elektrik enerjisi, 
biraz evvel de söylediğim gibi, bir bütündür; bu yetkileri tamamen oraya terk ettiğiniz zaman, 
mutlaka enerji darboğazına girilmesi söz konusudur. Bu nedenle bu düzenleme yapılmış bu
lunmaktadır ve biraz evvel kabul edilen ek 1 inci maddeyle de bu iki istisna getirilmiştir. 

Ek 2 nci maddede, Sayın Korkmazcan'ın temas ettiği gibi, özelleştirmeden elde edilen ge
lirlerin kullanılmasıyla ilgili düzenleme yapılmaktadır. Yani, TEK'te yapılan özelleştirmeler
den elde edilecek gelirler, gene elektrik altyapısında kullanılacaktır; gerek dağıtım hizmetle
rinde gerek üretim hizmetlerinde gerekse iletim hizmetlerinde kullanılacaktır; bu madde bu
nunla ilgili birtakım usulî düzenlemeler getirmektedir. Ondan önce, bu gelirler tamamen Ka
mu Ortaklığı İdaresine intikal etmekte ve o idare tarafından kullanılmaktaydı. Halbuki, şim
di, Sayın Korkmazcan'ın da savunduğu gibi, aynı doğrultuda bir düzenleme yapılmaktadır; 
ama istisnaî olarak TEK'le ilgili olarak yapılmaktadır. O bakımdan, 3 üncü maddede gene sa
tışla ilgili usulî düzenlemeleri ihtiva etmektedir. 

Bir de burada Önemli olan, ek 5 inci madde vardır. Bilindiği gibi, 3096 sayılı Kanun 1986 
yılından beri özel sektöre birtakım elektrik yatırımlarını yapma yetkisini vermektedir. Bu yetki 
kullanılırken, BOT, yani "yap-iştet-devret" modeliyle birtakım barajların yapılması veya Ak-
taş örneğinde olduğu gibi, Kayseri civarı Örneğinde olduğu gibi ve daha önce imtiyazlı şirket 
olan ve daha sonra bu kanuna tabi olan Çukurova Elektrik ve Kepez örneklerinde olduğu gibi, 
mevcut elektrik dağıtım hizmetlerinin özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Ancak, 
Danıştay tarafından, bunlar, imtiyaz sözleşmesi kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye, yıllık, en az, ihtiyacı olan 1 800 - 2 000 megavat 
yeni kurulu güç tesis etmesi gerekmektedir. 1 000 megavatlık bir tesis de yaklaşık 1 milyar do
lara mal olmaktadır. Yani TEK'in, sadece artan elektrik ihtiyacını karşılamak için 2 milyar 
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dolarlık yatırım yapması gerekmektedir. Buna, eskiyen şebekelerin yenilenmesi, iletim hatları
nın yenilenmesi, sisteme yeni giren üretim tesislerinin iletim hatlarına olan bağlantılarının ya
pılması için gereken yatırım miktarlarını da ilave edersek, ülkemiz kaynaklarının buna yeterli 
olmayacağı gayet açık görülecektir. Eğer biz, imtiyaz şekliyle uzun süre yaptığımız yap-işlet-
devret anlaşmalarını Danıştaya sevk ettiğimiz takdirde, buna para yatıran, gerek yerli gerekse 
yabancı sermayenin uzun müddet beklemesi söz konusu olamaz. O bakımdan, ek 5 inci mad
de, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek yatırımlara kolaylık getirmekte; bunun da dev
lete getirdiği yıllık yük 2 milyar dolar, yaklaşık olarak da 40 trilyon Türk Lirası karşılığı ol
maktadır. 

Ben, gene, bu istisnaî düzenlemeyi getirmemizdeki son bir hususu da arkadaşlarıma açık
lamak istiyorum. Bugün, TEK'in tamamını özelleştirdiğiniz zaman, Sayın Derin'in ifade ettiği 
tekel tehlikesi ortaya çıkar. Yani, bugün TEK'in, üretim tesisleriyle, dağıtım tesisleriyle tama
mını tek bir kuruluş gibi, özelleştirirseniz, işte o zaman ortaya bir tekel tehlikesi çıkar, tşte bu 
kanunun amacı, TEK'in tamamını, bütününü satmak değil, üretim birimlerini gerektiğinde 
tek tek devretmek, dağıtım birimlerini gerektiğinde tek tek devretmek; devreye gerektiğinde 
birbirine rakip olabilecek birçok firmayı sokmak, dolayısıyla tekelleştirmeyi ortadan kaldır
maktır. Bununla ilgili olarak, fiyat tekelini de önlemek için, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının Teşkilat Kanununda da, çıkarılan kanun hükmündeki bir kararnameyle zaten bir deği
şiklik yapılmış ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, enerji satış fiyatlarında taban ve ta
van fiyat koyma yetkisi verilmiştir. 

Burada, saklı ve gizli olarak yapılan herhangi bir şey yoktur. Esasen, elektrik sisteminin 
özelleştirilmesiyle ilgili olarak esasen var olan yetkilere istisnaî birtakım düzenlemeler getiril
miştir. Takdir Genel Kurulundur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Burada, maddeler üzerinde söz alırken, konuşmuş olmak için, kürsüye çıkmak için söz 

almadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. 
Çok önemli bir yasa tasarısını, çok az sayıda milletvekilinin izlediği bir oturumda geçir

mekteyiz ve bir suskunluk içinde geçirmekteyiz. Esasında, kanaatimce, Koalisyon Hükümeti, 
ekonomide girmiş olduğu açmazlar karşısında şaşkınlık içindedir; durumu ve iktidarını kurta
rabilmek için özelleştirmeye bel bağlamıştır. (CHP sıralarından alkışlar) 

özelleştirme, Türkiye'nin kurtarıcı simiti değildir ve olamaz. Ülkenin birikimini, mal var
lığını satarak günü kurtarmayı düşünebilirsiniz; ama bu, ekonomiyi düzlüğe çıkaramaz. 

Elektrik üretiminde ciddî yatırımlara ihtiyaç var. Evet, BOT ile, yani yap-işlet-devret ile 
yıllardır bu yetkiler verilmiştir. Bu yetkilerin önüne geçen mi vardır?.. Ülkede, "özel sektör 
enerji sektörüne yatırım yapmasın" diyen mi vardır?.. Ülkede elektrik üretimini artırmak için 
muhakkak TEK'in elindeki tesisleri devretmek mi lazımdır?.. TEK'in elindeki tesisleri devede-
rek, siz, mevcut elektrik üretim kapasitesine yeni bir kapasite mi eklemiş olacaksınız?.. 

Sizin yapmak istediğiniz, bunları devrederek, içinde bulunduğunuz kaynak açığını, kay
nak sorununu, gündelik, haftalık, aylık bazda aşmaya çalışmaktır. 
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ALt OĞUZ (İstanbul) — Faiz borçlarını... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel değinildi, ben de 

değineceğim. TÖFAŞ'ın özelleştirilmesinden bahsediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi, 1979 yı
lında, daha hiçbir hükümet, hiçbir parti bu konularda irade beyan etmezken, TOFAŞ ve ben-
zeri.kamunun azınlık hisselerinin devredilmesi için Yüksek Planlama Kurulunda karar için ge
rekli girişimlerde bulunmuştur. O siyasî iradeyi Cumhuriyet Halk Partisi, bundan onbeş yıl 
evvel beyan etmiştir. Siz, gerek ANAP gerekse Doğru Yol, yıllardır özelleştirme lafını ediyor
sunuz, bunca zamandan beri, hâlâ, kamunun iştiraklerini dahi bir yük olarak kamunun sırtın
dan atamadınız. Onu yapamayan İktidar, kalkmış, en kritik sektör olan elektrik sektöründe 
yeni kapasite yaratmak yerine, onun, BOT veyahut başka yöntemlerle -mevcut kuruluşların-
satılmasını, özelleştirilmesini sağlayacak yasa tasarılarıyla önümüze geliyor. 

Doğru Yol Patisinin bu konuda üç yıldır yaptığı farklı beyanlara rağmen, bugüne kadarki 
çok farklı beyanlarına rağmen geldiği noktayı anlayışla karşılıyorum; ama, SHP'li arkadaşla
rımın bu konudaki tavrını anlamakta büyük zorluk çekiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı bir bütündür. O bütünlük için
de kaliteli, sürekli... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Efendim* 4 dakika olmuş; 5 dakika değil miydi? 

(DYP sıralarından "Yeter" sesleri) 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Efendim, izin veriniz, 4 dakika oldu, henüz 5 da

kika dolmadı; hakkımı kullanayım... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Zaten bir şey anlaşılmıyor. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Olabilir, olabilir; anlayan anlar t.. (CHP sıraların

dan alkışlar) Sizin anlamanızı beklemiyorum. Bunu, anlamak istemeyenler için söylüyorum; 
ama, bu Mecliste sağduyulu, her partiden milletvekili arkadaşımın olduğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, zamanın kısıtlı olduğu için hemen son cümleye geçiyorum. Biz, Cum
huriyet Halk Partisi olarak, devletin para tahsilatı yapmasından yana değiliz; ama, TEK'in 
bünyesindeki üretim, iletim ve para tahsilatı dışındaki dağıtım hizmetlerinin bir bütünlük için
de yapılmasının kesinlikle zorunlu olduğuna inanıyoruz. 

Bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Sayın Dinçerler, buyurun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben, teknik bir 

konuyu bilgilerinize arz etmek istiyorum. 
Biraz evvel Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının da belirttiği gibi, 3291 sayılı Kanun ve 

233 sayılı kamu iktisadî teşebbüsleriyle ilgili Kanun Hükmündeki Kararnamenin dışına çık
mak için hazırlanmış bir metinle karşı karşıyayız. Bu, tabiî, Sayın Bakanın ve Sayın Hüküme
tin takdiridir ve Yüce Meclisin de bu takdiri onaylaması meselesidir; ona bir şey demiyorum; 
ancak, yapılan muamelenin zorluk getireceğini, burada zabıtlara geçirmekte fayda görüyorum, 

Hasbelkader 3291 sayılı Kanunun, en azından taslağının hazırlanmasında emeği geçmiş 
bir arkadaşınız olarak iddia ediyorum; o kanun, bütünlük sağlayan bir kanundur, yani, hükü
metlerin -hangi Hükümet olursa olsun- özelleştirme programlarının, bir ana plan çerçevesin-
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de, çeşitli prensipler tahtında ve bir düzen içinde yapılmasını sağlıyor ve büyük bir koordinas
yon getiriyor. Şimdi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını, bu takipten ve koordinasyondan is
tisna ederseniz, bunu tutamazsınız; arkasından diğer kurumlar gelir ve bütünüyle, özelleştir
meyle ilgili meselelerde ipin ucunu kaçırırsınız. Bu birinci nokta. Bunu, çok bsa olarak arz 
ediyorum. Zaten kabul göreceğini zannetmiyorum; ama, zabıtlara geçsin, bir gün lazım olur. 

İkinci nokta, bence çok önemli bir nokta. Türkiye'de, siz, devletin bütün KİT'lerini, bü
tün kamu iktisadî teşebbüslerini bir anda bir günde ve çok kısa bir zamanda özelleştirmek iste
yebilirsiniz; ancak, bütün dünyada yapılan özelleştirmelerde ve bütün dünyanın tatbikatında 
bilinen bir şey var; o da şu : Her ülkenin bir alım kapasitesi vardır; yani, Türk sermayesiyle, 
hatta hatta yüzde 100 yabancı sermayeli Türk şirketleriyle dahi özelleştirmeyi yapmaya kalksa
nız, bunun bir kapasitesi, bir ölçüsü, bir hududu, bir tavanı vardır. Bu tavan birçok yerde öl
çülmüş ve özelleştirme yapan bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin kimisinde 500 milyon do
lar/yıl, kimisinde 1 milyar dolar/yıl olarak tespit edilmiştir. Türkiye için de bu hesaplar vardır. 
Ben, şimdi rakamları telaffuz etmek istemiyorum; ancak, TEK'in özelleştirilmesi meselesinde, 
başka hiçbir kurumu özelleştirmeseniz bile,.Türkiye'deki yerli sermaye ve yerli alıcılar -küçük 
sermaye dahil- TEK'i özelleştirmeye yetecek kadar sermaye bulamayacaktır. Bunun sonunda, 
TEK'in özelleştirilmesi yabancılara kalacaktır; yani, isteseniz de istemeseniz de, beğenseniz de 
beğenmeseniz de, farkında olarak veya olmayarak sonunda TEK'i yabancılara satacaksınız; 
çareniz yok; ister borsa yoluyla, ister blok satışla, ister hisse satışıyla... Yani, sizin şu anda ge
tirdiğiniz özelleştirme, TEK'in yabancılaştırmasının, münhasıran Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı eliyle yapılmasını sağlamaktan başka birşey değil. 

Takdir sizin... Yaparsınız; ama, biz de burada sözümüzü söyler, zabıtlara geçiririz. 
Ben gene istirham ediyorum, Sayın Bakandan da, sayın milletvekillerinden de, konuyu 

bir kere daha gözden geçirsinler, bunda fayda vardır. Biz, özelleştirmeye karşı değiliz, zaten 
biz başlatmışız; ancak, bu şekliyle yaparsanız, Hükümet olarak da, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti olarak da, Türkiye'nin ekonomisi olarak da, hatta Bakanlık olarak da büyük sıkıntılarla 
karşı karşıya gelirsiniz. 

Şimdilik bu kadar arz ediyorum. Bütünlüğü sağlamadığınız takdirde, bu yapılan işlem
den pişmanlıkla çıkarsınız. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Muhterem arkadaşlar, ek 2 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Ek 2 nci maddeyi oylarınıza sunacağım ve istendiği için karar yetersayısını arayacağım. 
Ek 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı 

bulunamamıştır. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.00 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.15 

BAŞKAM : Başkatıvckili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Abbas İnceayan (Bolu) 

; — 0 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 74 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

33. — 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Ka
nunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Ka
nun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Ser
maye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hak
kında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin 513 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/599) (S. Sayısı: 545) 
(Devam) 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştı; oylama sırasında karar 
yetersayısı istenmişti ve bulunamamıştı. 

Şimdi, Ek madde 2'yi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır. 

İkinci bir ara vermemiz halinde, gruplar, bulunacağını garanti ediyorlarsa... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bulacağız efendim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sayın Başkan, 20 dakika yeterlidir; bulacağız efendim. 
BAŞKAN — 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.17 

o 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.45 

BAŞKAN : Boşkanvckili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Abbas İnccayan (Bolu) 

\ BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, 74 üncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

33. — 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Ka
nunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Ka-

, nun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Ser
maye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hak
kında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin 513 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Tbknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/599) (S. Sayısı: 545) 
(Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Ek madde 2'nin oylamasında karar yetersayısı istenmiş, bulunamamıştı. 
Şimdi, maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Ek madde 2'yi kabul edenler... Kabul et

meyenler... Ek madde 2 kabul edilmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 
Ek madde 3 'ü okutuyorum. 
EK MADDE 3. — özelleştirilmesine karar verilen teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, iş

letme ve işletme birimlerince ihraç edilen tahviller ile devlet kefaletini haiz iç ve dış borçlar 
üzerindeki devlet garantisi devam edebilir. Bunun şartlarını ve diğer hususları düzenlemeye, 
Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
M. VEHBÎ DtNÇERLER (Ankara) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
ABlT KIVRAK (Konya) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
ABDULtLAH FIRAT (Erzurum) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına, Sayın Vehbi Dinçerler; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; gene bir teknik konuyu ıttılaınıza sunmak istiyorum. 
Bu maddeyi şu haliyle tekrar okursak, özelleştirilecek olan Türkiye Elektrik Kurumuyla 

ilgili herhangi bir kurum, bir özel sektöre satıldıktan sonra -yabancı veya yerli şirket olabilir-
eğer daha evvel edindiği dış borçları varsa veya dışarıya tahvilleri satılmışsa, bu tahvilin özel 
şirket tarafından ödenmemesi halinde, tahvilin ödenmesini devletin garanti ediyor olduğunu 
görürüz; yazdığınız madde budur. Yani, mülkiyetini satıyorsunuz, mükellefiyetini kendinizde, 
devlette bırakıyorsunuz. Kâr ederse, alan şirket kâr edecektir; zarar ederse, tahvili satan ku
rum zarar edecek, tahvili ödeyemezse, borçlarını devlet ödeyecektir. Gayet açıktır; ama mad
deyi bir kere daha okuyalım. 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — öyle değil. 
M. VEHBÎ DtNÇERLER (Devamla) — Hayır, Sayın Tayan, öyle değil işte; müsaade eder

seniz okuyalım. Eğer sizin anladığınız şekildeyse, memnuniyetle biz de "evet" deriz. 
Bakınız, maddede, "özelleştirilmesine karar verilen teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, 

işletme ve işletme birimlerince ihraç edilen -yani halen ihraç edilmiş bulunan- tahviller ile dev
let kefaletini haiz -zaten devlet kefaletini haiz olarak- iç ve dış borçlar üzerindeki Devlet garan
tisi devam edebilir" deniliyor. Zaten bedihîbir şey olsa "edebilir" diye yazmazdı. Bu, istisnaî 
bir şey ve aslında normal olarak Tücaret Kanununda ticaret hükmünde ve teamüllerdeki alış
verişe aykırıdır. Bunu ben tabiî görüyorum; çünkü siz, Bütçe Kanununda bir madde getirdiniz 
-yanlış hatırlamıyorsam 41 inci madde olması lazım- dediniz ki, "özelleştirme dolayısıyla satı
lan KİT'lerin hisseleri teminat olarak kullanılır." Biz de bu kürsüden ifade ettik dedik ki, ' 'Bu 
bütçenin adına siz rehin bütçesi" deyin; "borç bütçesi değil de, sadece rehin bütçesi" deyin. 
Yani KİT'leri rehnediyorsunuz, eğer KİT'ler borçlarını ödemezse, KİT'lerin hisselerini elinde 
bulunduran yabancı veya yerli kurumlar KİT'lere otomatikman sahip oluyor. Bunu makul gör
dünüz ve kanundan çıkardınız; bütçe kanunundan çıkardınız ve maddeyi. Şimdi, o kanuna pa
ralel bir madde getirdiniz. Biz sadece ıttılaınıza sunuyoruz; takdir sizindir, yüce Heyetinizin
dir, iktidar gruplarınındır. 

Benim istirhamım şudur: Bunu bilerek yapın; ileride bu, her halükârda sizin de, bunu uy
gulayacak olan herhangi bir hükümetin de başını ağrıtır. Alış veriş yönünden de pazarlık gü
cünüzü büyük ölçüde zayıflatır. Yani alıcı, böyle bir garantiyle bunu aldığı zaman, zarar ede
ceğini bile bile, bunun devlet tarafından ödeneceğini bile bile bu alış verişe girerse, bunun ve
balini ödeyemezsiniz. Çünkü bunlar, ne olursa olsun, yetim hakkıyla, vergilerle ortaya çıkmış 
eserlerdir. 

Ben, ağır kelimeler kullanmak istemiyorum, bir siyasî kavga çıkarmak da istemiyorum, 
Prensip olarak özelleştirmeye de taraftarız; ama bu haliyle yaparsanız, zorluk içinde kalırsınız. 

Espri şudur değerli arkadaşlar: önemli olan, KİT'lerin verimli çalışmasını sağlamak; önemli 
olan, KİT'lerin yeniden yatırılabilir kaynak yaratmasını, üretmesini sağlamak; önemli olan, 
mülkiyetin özelleşmesi değil, önemli olan, gerçekten devletin üstündeki yükün kaldırılması ve 
KİT'lerin, hangi maksatla olursa olsun, siyaseten, idareten yanlış kullanılmamasıdır. 

Efendim, siz kullandınız, biz de kullanacağız, bizden sonraki de bizi bahane ederek kul
lanacak... Bunlar mesele değil. Siz de yapsanız, biz de yapsak, bu özelleştirmeyi yapacağız;. 
ama bunu usulüne uygun, memlekete zarar vermeyecek şekilde yapmanın çaresini bulmalısı
nız. Bulmazsanız, vebal sizindir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Derin; buyurun. 
RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 
Gündemimizde bulunan kanun tasarısının ek 3 üncü maddesi üzerinde Grubum adına söz 

almış bulunmaktayım. Biz de Refah Partisi Grubu olarak, bu maddenin eklenmiş olmasını, 
âdeta hazır müşterinin böyle bir şartı ortaya koymasıyla hazırlanmış ve ilave edilmiş bir madde 
olarak görüyoruz. Malum, Türkiye Elektrik Kurumunun ihraç ettiği tahviller ve iç ve dış borçlan 
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mevcut. Bu iç ve dış borçları devlet garanti ediyor, edebiliyor "Edebilir" kelimesi bile, âdeta 
bir müspet oy çıkması noktasında, Meclise verilen tavizmiş gibi bir kelime üslubu içerisinde 
düzenlenmiş. Biz de aynı şekilde, kâr ettiği zaman bu kuruluş bir sorun meydana getirmese 
bile, zarar söz konusu olduğunda, mutlaka devlet garanti etmiş, bunları ödeyecek. 

Bazı kuruluşların özelleştirilmesinde bu görülmüş; belki bu mahiyette değil ama, özelleş
tireceğiz diye, mesela Kars'taki süt fabrikası satılmış; bir de işletme sermayesi olarak kendileri
ne kredi açılmış. Bu fabrikayı satın alan firma, işletme sermayesini buraya harcayacağı yerde, 
bu parayı bir güzel almış, İstanbul'da yatırım olarak kullanmış. Süt fabrikasının bütün alet 
ve edevatını da sökmüş, orada faaliyet göstereceği yerde, bu bir sermaye olarak başka yerde 
kullanmış. 

tç ve dış borçların tekeffülü bir yana, ek maddeler şekliyle, 3291 sayılı Yasayı, âdeta TEK'in 
satılması noktasında genişleten bu kanun tasarısının, bence bir iki maddesi daha olması gere
kirdi. Türkiye'de belli bir sermaye birikimi mevcuttur. Türkiye Elektrik Kurumunun, farz edin 
Elbistan Termik Santralını veyahut da Seyitömer Termik Santralını, Tunçbilek'teki Termik Sant
ralını satmaya kalksak, şu anda Türkiye'deki özel sektör sermayesinin buna kâfi gelmeyeceği 
aşikârdır. Bunun için, mutlaka yabancı sermaye gelecek, bu kuruluşlara talip olacak veyahut 
da yabancı sermayenin Türkiye'deki ortaklarıyla beraber bir alış meydana gelecek, fakat stra
tejik bir mahiyet arz ettiği, gerekçede de öne sürülen bu kurumun satışında, yabancı sermaye
ye bir sınır dahi konmamış. Dünyada, özelleştirmenin yapıldığı birçok ülkede, stratejik mahi
yet arz eden ve altyapı dediğimiz temel hizmetleri, temel ürünleri üreten kamu iktisadî teşek
küllerinin özelleştirilmesinde, hele yabancı sermayeye karşı özelleştirilmesinde belli nispetler 
getirilmiş. Bu, İspanya'da böyle olmuş, Fransa'da böyle olmuş, "Yabancı sermaye en fazla yüzde 
49 hisse alabilir" denmiş veyahut bazı sektörlerde "Yüzde 20 veya 30'un üzerinde hisse 
satılamaz" diye belli kayıtlar getirilmiştir. Bizce, burada da böyle bir kaydın olmaması bir ek
sikliktir. Bu işlemi, belki bu Hükümet için değil; ama, daha sonra yapılacak bir özelleştirmede 
toplumu düşündürecek bir eksiklik olarak görüyoruz. 

Bunun başka bir sakıncası daha var, o da şu: Böyle stratejik bir yapıya sahip olan, elek
trik üretimi yapan, üretimin maliyetleri içinde büyük payı olan elektrik sektörünün özelleşti
rilmesi, Gümrük Birliği içine giren ülkemizin rekabet etme gücünü azaltır veya üretimin kay
nakta teşvikine mani olabilecek bir sonuç da doğurabilir. 

Bakınız, bugün GATT'a imza attık, Gümrük Birliğine geçiyoruz; gümrükleri tamamen 
kaldırıyoruz, teşvikleri tamamen kaldıracağız, ihracata doğrudan teşviki kaldıracağız, yatırım
lardaki vergi iadelerini kaldıracağız, Kurumlar Vergisi istisnalarını kaldıracağız ve buna, bizi, 
Gümrük Birliğine geçici kendileriyle imzaladığımız devletler mecbur tutacaklar; Görülen odur 
ki, bazı devletler bu teşviklerini üretimin kaynağında yaparak, dünya üzerindeki rekabet güç
lerini ellerinde tutuyorlar. Biz de aynı şekilde, Batı ülkeleriyle ve GATT'a dahil olan ülkelerle 
rekabet edebilme gücümüzü, TEK'in özelleştirilmesiyle kaybedeceğimiz inancındıyız. Tasarı
yı, bu açıdan da sakıncalı görmekteyiz. 

Grup olarak biz, özelleştirmenin karşısında değiliz; ancak, TEK'in, temel mallar üreten 
kuruluşların özerkleştirilmesi yönünde, hele Türkiye Elektrik Kurumunun temel girdi olan ener
jiyi üretmesi-açısından bir vakıf işletme statüsüne alınarak, kâr gayesi gütmenin ötesinde, teş
vik edici fonksiyonunu icra edebilmesi için, siyaset üstü hizmet birimi olarak \ devam 
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etmesinden yanayız. Böylelikle hem özerkleşmiş olacaktır, hem verimliliği artmış olacaktır, hem 
de kâr gayesinin ötesinde bir hizmet birimi olarak devam etmesi mümkün olacaktır görüşündeyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu maddenin de aleyhinde oy kullanacağımızı ifade ediyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Derin. 
Sayın Hacaloğlu, buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (tstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; burada söz alan 

bütün grup sözcüleri özelleştirmeye karşı olmadıklarını belirttiler. En son söz alan Refah Par
tisi sözcüsü de, özelleştirmenin vakıf modeli etrafında olmasını vurguladı. 

Şimdi, ben burada elektrik gibi, TEK gibi çok önemli bir konuyu tartışırken üç cümleyle 
Cumhuriyet Halk Partisinin KİT'lere ilişkin KİT'lerin özelleştirilmesine ilişkin görüşünü özet
leyeceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi KİT'lerin üç alanla sınırlı olarak devam etmesini öngörmekte
dir. Bu üç sınırlı alandan biri, özel sektörün ilgi göstermediği, girmediği, girmeyeceği ileri tek
noloji alanları; ki, bu alanlar, ileride tekrar özel sektörle bütünleşik bir yapıya dönüştürülebilinir. 

İkinci alan, ülkenin geri kalmış, gelişmemiş yörelerinde üretimin geliştirilmesi ve gelişme
deki farkların giderilmesine yönelik üretim tesislerinin, hizmet tesislerinin devreye sokulması
dır. Bu, Türkiye'nin gerçeğidir, yapılması ve sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Üçüncü alan ise, stratejik mal ve kamusal hizmet nitelikli atarlarda KİT'lerin görevlerinin 
sürmesini öngörmekteyiz. Ne zamana kadar, Türkiye'nin bu alanlarda gereksinimi devam etti
ği sürece. Bu, beş yıl mıdır, on yıl mıdır. Türkiye'nin ekonomisinin, sosyoekonomik yapısının 
geleceği bunu belirleyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, peki, TEK için ne düşünüyoruz; biraz evvel de özetle vurgulamış
tım: TEK, stratejik bir kurumdur; ama, devlet para tahsilatı yapmamalıdır. Ne demektir; TEK, 
üretim, iletim ve para tahsilatı dışındaki bugünkü mevcut dağıtım hizmetlerini yerine getirme
lidir. TEK'in bugünkü partizan, verimsiz, rasyonel olmayan yapısının temelinde, bu para tah
silatına ilişkin, çok yoğun partizan, gereksiz istihdamı öngören o tahsilat mekanizması yat
maktadır. O kısmın belirli teknolojik yapılanmayla özelleştirilmesi, dağıtımdan ayrılarak* ayrı 
bir yapı olarak özelleştirilmesi doğrudur, yapılmalıdır. 

Ama, siz burada devletin üretim, iletim ve dağıtım gibi iç bütünlüğü sağlanması, teknolo
jik yapılanmasının sağlanması ve şimdilik bu süreçte devlet tekelinde bu bağlamda sürdürül
mesi gereken bir hizmetin, ekonomik darboğazlar nedeniyle paraya tahvil edilmesini öngör
mektesiniz ve bu maddeyle de, ayrıca özelleştirildikleri zaman, benden evvel söz alan arkadaş
larımın da belirttiği gibi, bunların tahvil, iç ve dış borçları üzerinde mülkiyet değişiminden sonra 
da kamu kefaletinin devamını öngörüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, burada İstanbul'un Kartal, Maltepe, Pendik, Kadıköy, Üsküdar, Üm
raniye bölgelerinde ANAP döneminde başlayıp Koalisyon Hükümeti döneminde de devam et
mekte olan, AKTAŞ'ın bünyesinde sürdürülen dağıtım sisteminin özelleştirilmesinin halkımı
za, tüketiciye ne kadar sıkıntı açtığını defaatle dile getirdik. Şu anda özelleştirmek istediğiniz 
TEK, Aktaş'tan haklarını kurtarabilmek için yargı yollarını zorlamaktadır. Ben, özellikle bu 
bölgenin milletvekili olan değerli sosyal demokrat arkadaşlarımın da bu konuda duyarlı ola
cağını tahmin ederek sözlerime son veriyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Mahmut öz-

türk S dakika konuşmak istemektedir. 
BAŞKAN — Gruplar adına konuşmanın tamamlandığını söylemiş, şahıs konuşmalarına 

geçmiştim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ek madde 3'ün oylanmasında yoklama talebi vardır, talepte bulunan sayın 

üyelerin isimlerini okuyacak arayacağım. 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Sayın Ali Oğuz?.. Burada. 
Sayın Mustafa Ünnldı?.. Burada. 
Sayın Abit Kıvrak ?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 
Sayın Uluç Gür kan?.. Burada. 
Sayın Abdulilah Fırat?.. Burada. 
Sayın Algan Hacaloğlu?.. Burada. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 
Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı bulunabilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

33.. —• 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Ka
nunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Ka
nun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Serma
ye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün 'lekeli Kanununun Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu iktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında 
Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine ilişkin 513 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/599) (S. Sayısı: 545) (Devam) 

BAŞKAN — Ek 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. " 

Lütfen, arkadaşlarımız, şu tasarıyı çıkarıncaya kadar, ne olur, burada otursunlar!.. Yok
lama isteme cesareti bu sıraların boşluğundan doğuyor. 

Ek madde 4'ü okutuyorum : 
EK MADDE 4. — Türkiye Elektrik Kurumunun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu 

oluşacak teşebbüs, müessesede, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleşti
rilmesinde, 3291 Sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde, grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şâhsı adına, Sayın Hacaloğlu; buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (tstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının iki 

maddesi kaldı ve Öyle görünüyor ki bu tasarı bu akşam çıkacak; Sayın Başbakanımız da bura
da olduğuna göre, bu tasarının bu gece çıkması zorunlu hale geldi. Bu, Hükümetimizin prog
ramı açısından önemli bir yasa tasarısıdır; ancak, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi 
görüşümüzü belirtmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylülden sonra, ülkemizin hukuk sisteminde belirli eksiklikler, 
belirli aksaklıklar doğdu. Bu kapsamda, özellikle ekonominin hukukunda da, bugüne kadar 
giderilemeyen eksiklikler mevcuttur. Bu bağlamda, özellikle bugün burada tartışmakta oldu
ğumuz özelleştirme konusunda, -şimdiye kadar Hükümetin bu konuda attığı tüm adımlarda 
ortaya çıktığı gibi- Hükümetin amacını gerçekleştirecek hukuk sisteminin, hukuk kuralları
nın, özelleştirmeyle ilgili hukuk çerçevesinin geliştirilmemiş, oluşturulmamış, Meclise sunul
mamış, Meclis kararına dönüştürülmemiş olduğunu görüyoruz. Bu tasarıyı değerlendirirken, 
bu eksikliğin, bugün de bizi sıkıntıya sokan, önümüzdeki en ciddî engel olarak karşımızda dur
duğunu belirtmek istiyorum. 

Bu arada, özelleştirmeyle, TEK'in özelleştirilmesiyle veyahut da bunu takip edeceğini bil
diğimiz diğer özelleştirmelerle, KÎT çalışanlarının özelleştirme sonucu doğabilecek mağduri
yetlerini giderebilecek, çalışma yaşamıyla ilgili mevzuatın, bugüne kadar, geliştirilmeden, oluş
turulmadan bu adımların atılmakta oluşu da, şu anda tartışmakta olduğumuz tasarının en Önemli 
zaaflarından birisidir. 

Hükümetimizin, Koalisyon Protokolünde vermiş olduğu sözlere rağmen, iş güvencesi, iş
sizlik sigortası ve iş hukuku alanında atılması zorunlu adımların, türlü bahanelerle, bugüne 
kadar engellenmiş olması, gerçekleştirilememiş olması, gerçekten bazı alanlarda yapılması ge
rekli olan Özelleştirme için dahi, bir olumlu platformun, çalışanların muhtemel mağduriyetle
rini giderebilecek bir ortamın doğmasını engellemektedir. 

Biz -daha evvel belirttim- üç temel alanda, şu anda görev yapmakta olari KİT'lerin Özel
leştirilmesine karşıyız; ancak, lütfen, derhal, bütün iştirakleri devrediniz, kambur olmaktan 
kurtarınız. Bunun dışında bundan evvelki konuşmamda da belirttiğim alanlardaki KİT'lerin 
ve iştiraklerinin özelleştirilmesi için adımları atınız; ama, bunları yaparken gerekli hukuk çer
çevesini oluşturunuz; çalışanların hak ve hukukunu, iş güvencesini, özlük haklarını güvence 
altına alacak adımları atınız. Bunun ötesinde, TEK gibi bir kamu tekelinin, ola ki buradaki 
çoğunlukla, özelleştirilmesinin yollarını açacak olursanız -ki, günü gelince bizim bunu Anaya
sa Mahkemesinden geri çevireceğimize yönelik inancımız güçlüdür, bu adımı atacağız- buna 
karşı gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu adımları atmadan evvel, ülkede rekabetin korunma
sının, tüketici haklarının korunmasının yollarını açınız, yasalarını çıkarınız; antitröst, antite-
kel mevzuatı yürürlüğe koyunuz. 

Evet, bu duygularla sözlerimi bağlıyorum: hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekker ederim Sayın Hacaloğlu. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ek madde 4 üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Ek madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Hocam, bir şey mi istemiştiniz?.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Madde üzerinde söz istemiştim; ama ek madde 5 üze

rinde de konuşabilirim. 
BAŞKAN — Tabiî Sayın Soysal. 
Ek madde 5'i okutuyorum : 

EK MADDE 5. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile enerji alanında faaliyet göste
ren İktisadî Devlet Teşekküllerinin bu Kanuna dayanarak veya diğer kanunların özel sektörün 
yeni enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri kurma ve işletmelerini veya mevcutların işletme 
haklarını devir almalarını öngören hükümlerine göre üçüncü kişilerle yapacakları sözleşmeler 
özel hukuk hükümlerine tabi olup, imtiyaz teşkil etmezler. 

BAŞKAN — Sayın Soysal, buyurun. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın üye?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Söz istiyorum... 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Yal

nız ben grup adına değil şahsım adına söz istemiştim. Gruplar adına konuşacak olanların her
halde öncelikleri vardır. Onun için, müsaade ederseniz yerimi onlara terk edeyim.... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Var efendim, var; ama, siz konuşabilirsiniz, biz 
daha sonra konuşuruz. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Usul, önce grup adına konuşmadır; ama, arkadaşlar 
müsaade ediyorlarsa konuşmak isterim. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Konuşsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gruplar müsaade etti sizi kürsüden indirmeyelim. 
MÜMTAZ SOSYAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarının son mad

desinde söz almak nasip oldu. Hepimizin kendi kendisine sorması gereken bir soruyu, burada, 
içinizden biri olarak ben kendi kendime soruyorum: Acaba, yaptığımız işin, oyladığımız yasa 
tasarısının sonuçları üzerinde yeterince düşündük mü? Çünkü, önümüzdeki metin, 513 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname metnidir. Biz, onun yasaya çevrilmesi işlemi içindeyiz. 

Bu kanun hükmündeki kararname, eğer içimizden bir partinin, Anamuhalefet Partisinin 
süre konusundaki tereddütleri olmasaydı, aslında iptal edilmeye mahkûm bir kanun hükmün
de kararnameydi; ama, o konuda, süre hesaplamasında bir hata yapıldığı için, bu kanun hük
münde kararnamenin Anayasa Mahmekesi tarafından iptal edilmesi mümkün olmadı; eğer ip
tal edilmiş olsaydı, ilk bakışta, bir usul sorunu dolayısıyla iptal edilmiş olacaktı, yani, dayan
dığı yetki kanunu Anayasaya aykırı olduğu için iptal edilmiş olacaktı. Şu noktaya dikkatinizi 
çekmek isterim: Eğer o yetki kanunu Anayasaya uygun bile olsa, o kanun hükmünde kararna
menin ve dolayısıyla şimdi önümüzde bulunan kanun tasarısı metninin içinde iptale mahkûm 
hükümler vardır ve şimdi oylayacağımız bu kanun iptale mahkûmdur ve şimdi Üzerinde ko
nuştuğum madde, bu iptale mahkûmiyetin temelini teşkil eden maddedir. Çünkü, dikkat eder
seniz, bu maddede hukukta yapılmaması gereken bir iş yapılmaktadır. Deniyor ki: "Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile enerji alanında faaliyet gösteren (...) -o kısmını okuyorum- üçüncü 
kişilerle yapacakları sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi olup, imtiyaz teşkil etmezler." 
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Bir işlemin imtiyaz teşkil edip etmeyeceğini kanun maddesiyle tayin edemezsiniz. İmtiyaz, 
idare hukukunda, belirli özellikleri olan, belirli nitelikleri olan bir işlemdir. O nitelikler ve o 
koşullar varsa, siz kanunla "hayır, bu işlem imtiyaz değildir" deseniz bile, o yapılan işlem im
tiyaz olur. Nedir bu?.. Bu niçin buraya konuyor? Çünkü, bizim idare hukukumuza göre, imti
yaz sözleşmeleri Danıştayın onayına tabidir. Danıştay onaylamadıkça bir imtiyaz sözleşmesi 
yürürlüğe giremez. Oysa, siz bu kanunla ne yapmaktasınız; -herhalde farkındasınızdır- Türki
ye'nin en önemli enerji üretimi ve dağıtımı şebekesini çeşitli şirketlere bölüp, yerli ve yabancı 
çeşitli kişilere vereceksiniz ve onlara bunu imtiyaz olarak vereceksiniz; çünkü, başka türlü ol
masına zaten olanak yok. Bir bölgenin, bir kentin aydınlanması, elektriğe kavuşturulması ve 
o hizmetin sürdürülmesi için çeşitli şirketlerle aynı alanda hizmet sözleşmesi yapamayacağınız 
için, hizmet veremeyeceğiniz için, yapacağınız sözleşme zaten imtiyaz niteliğindedir. Siz buna 
istediğiniz kadar imtiyaz değildir deyiniz, isterseniz Anayasaya da bunu koyunuz, bu, evrensel 
hukuk kurallarına göre imtiyazdır ve iptale mahkûmdur. 

Şimdi, buraya "imtiyaz teşkil etmezler" demişsiniz; fakat, şimdiden söyleyeyim, bu hü
küm Anayasa Mahkemesinde iptale mahkûmdur. Sayın Başkan, onun için, ne yaptığımızı bi
lerek arkadaşlarımdan oy kullanmalarını, hiç olmazsa bu hükme aleyhte oy vermelerini rica 
edeceğim. En azından, kişi olarak ben bu hükme aleyhte oy vereceğim ve bu Meclisten 90 imza 
toplayarak, bu hükmün iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuracağım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Burada, özelleştirmeyle ilgili bir kanun tasarısı üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 

Gerçekten, bu kanun tasarısı münasebetiyle ifade etmek istediğim en önemli noktalardan biri, 
bugün, özelleştirmenin, amaçlarına yönelik olarak yürütülmemekte oluşudur. Sürekli olarak, 
KİT'lerin özelleştirilmesinin meşruiyeti olarak, ortaya çıkan KİT zararları ve bu zararların ka
mu kesimi üzerinde oluşturduğu yükler gösterilmektedir. Ancak, açıkça görülmektedir ki, bu 
amaca yönelik bir özelleştirme politikası Hükümette mevcut değildir; doğrudan doğruya ka
mu açıklarını kapatabilmek amacıyla yapılan bir özelleştirme anlayışı mevcuttur. Bunun da 
ötesinde, sürekli olarak açık veren, iç piyasalarda borçlanan, dış piyasalarda borçlanan ve ka
mu kesiminin borç yükünün azamî düzeylere doğru tırmandığı bir ortamda, müflis bir tücca
rın elindeki sabit değerleri satışı misali, borçları ödeyebilmek için, sabit değerlerin satılmasına 
yönelinmiş bulunulmaktadır. Eğer Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesindeki amaç kamu 
kesimi üzerinde oluşturduğu yük olsaydı, öncelikle zarar eden KİT'lerin özelleştirilmesi gere
kirdi. Halbuki ikibuçuk yılını doldurmuş olan bu Hükümetin, sürekli, bir gelir kaynağı olarak 
gördüğü, özelleştirme çabası içinde bulunduğu bu kuruluşlar kâr eden kuruluşlardır. Olaya 
bu noktadan baktığımızda, amaçlarına yönelmediği açıkça görülmektedir. 

Diğer taraftan, kamu iktisadî teşebbüslerinin satışından elde edilen gelirler bütçenin cari 
harcamalarına karşılık olarak kullanılmakta ve sabit değerler satılırken, bunlar bütçe açıkları
nı doğrudan doğruya karşılama amacına yönelik olarak özelleştirilmektedir. 
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Diğer taraftan, özelleştirme yönetiminin de çok kötü bir şekilde olduğu ve pek çok du
rumda özelleştirme giderlerinin özelleştirme gelirlerine yakın miktarlara ulaştığı açıkça görül
mektedir. Pek çok kamu iktisadi teşebbüsü ise, arsa fiyatının daha altında değerlerle satılmak 
suretiyle, âdeta, yılların birikimi olan sabit değerler, mevcut DYP-SHP Hükümeti tarafından 
yağmalanmaktadır. Bu yağmaya son verilmesi lazımdır. 

Aslında mevcut Hükümetin malî politikaları, doğrudan doğruya bir üçlü yağma sistemi 
üzerine dayanmaktadır. Bu üçlü yağma sisteminin, soygun sisteminin birinci ayağı, mevcut neslin 
soyulması ve kaynaklarının yağmalanması esasına dayanmaktadır. Bir taraftan, kronik hale 
gelen enflasyonla dar gelirlileri büyük malî külfetler içerisinde bırakan ve dar gelirli grupların 
elindeki fonları kamu kesimine çekmeye çalışan mevcut İktidar, diğer taraftan, düşük gelir grup
larına yönelttiği vergi sistemiyle de kamu kesiminin finansman ihtiyacını, sürekli, bu ülkede 
yaşayan düşük gelir gruplarının üzerine yıkmış bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı, sürekli, 
gelir dağılımı bozulmakta ve bu bozulan gelir dağılımı içerisinde, hâlâ mevcut neslin soyulma
sına, kaynaklarının yağmalanmasına, düşük gelirlilerin daha da mağdur edilmesine yönelik 
bir mekanizma işletilmektedir. 

Bugünkü mevcut DYP-SHP Hükümetinin ikinci yağma ve soygun alanı olarak gördüğü 
alan ise, geçmiş nesillere ait kaynakların yağmalanmasıdır. Yılların birikimi olan sabit değer
ler, kamu iktisadî teşebbüsleri, kamu kesiminin borç yükünü hafifletme uğruna satılmakta, 
elden çıkarılmakta, her ne pahasına olursa olsun tasfiyeye uğratılmaktadır, dolayısıyla, bir ta
raftan mevcut neslin kaynakları yağmalanmakta, diğer taraftan, yılların birikimi olan, geçmiş 
nesillere ait sabit değerler ve kaynaklar yağmalanmaktadır. 

Üçüncü bir yağma alanı da, gelecek nesillerin kaynaklarının yağmalanmasıdır. Yani, bir 
taraftan nesli hazırın, bir taraftan geçmiş nesillerin ve bir yandan da gelecek nesillerin kaynak
larının yağmalandığı bir mekanizma, bugünkü DYP-SHP Hükümetinin bir iktisat politikası 
haline dönüşmüştür. 

Borç dediğimiz olay, her gün, kamu açıklarını ve finansman sıkıntılarını karşılamak için, 
iç piyasalardan, dış piyasalardan karşılanmaya çalışılan borçlanma dediğimiz mekanizma, ge
lecek nesillerin soyulmasından ibaret bir mekanizmadır. Eğer, dış piyasalardan borç temin edi
lemezse, iç piyasalardaki borç kaynaklarından yararlanılamazsa, Hükümetin günübirlik kamu 
giderlerini bile karşılayabilme gücü olmadığı ortaya çıkmış bulunmaktadır. 70 milyar dolara 
ulaşan dış borçların, 350 trilyon lirayı aşmış bulunan iç borçların Türkiye'yi getirdiği ve tıkadı
ğı nokta budur. Bu oluşan borç yığınları gelecek nesiller tarafından ödenecektir ve bunun ma
liyeti gelecek nesiller tarafından karşılanacaktır^ Böylesine bir mekanizmayla ortaya çıkan tab
lo, gerçekten bu mevcut Hükümetin nasıl ülke kaynaklarını yağmaladığını ve çarçur ettiğini, 
tasfiyeye uğrattığını açık seçik göstermektedir. Üstelik, temel hizmet üreten KİT'lerin yabancı 
sermayeye satılması suretiyle de Türkiye'de girdi maliyetleri artacaktır ve yabancı ülkelerle re
kabet etme çabası, yarışı içerisinde bulunan yerli sanayi, dış piyasalarda rekabet edemeyecek 
bir noktaya gelecektir. - .. . 

Tamamıyla ülke ekonomisini çöküntüye doğru sürükleyen, ülkenin mevcut ve gelecek kay
naklarını bir an önce kullanarak, kendi idare dönemini geçiştirmeye çalışan bu İktidarın tasfi
yesi, Türkiye'nin geleceği açısından en önemli bir noktadır. 

Bu duygular ve bu düşünceler içerisinde, bu maddeye de ret oyu vereceğimizi belirtir, say
gılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Buyurun Sayın Keçeciler. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Türkiye Elektrik Kurumunun özelleştirilmesiyle ilgili kanun tasarısının ek 5 inci 
maddenin üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz ve ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Anavatan Partisi olarak özelleştirmeye karşı değiliz; belki de 
özelleştirmeyi Türkiye'de ilk defa uygulamaya koyan bir siyasî teşekkülüz. Zira, iktisadî, eko
nomik anlayışımıza göre, devletin bazı işleri yapamayacağı, iyi yürütemeyeceği kanaatine sahi
biz ve serbest rekabete dayalı ekonomik düzenin her alanda geliştirilmesi fikrini tam manasıy
la benimsemiş bulunuyoruz. 

Devlet, ticarî faaliyetler yapamaz, devlet, sanayi faaliyetlerinde başarılı olamaz, devlet, 
ziraatçılık yapamaz. Bu üç sahanın da özel sektöre açılmasına ve devletin elinde bulunan, vak
tiyle o günün ekonomik şartlarına göre belki de bir zaruret icabı kurulmuş bulunan müessese
lerin, iktisadî devlet teşekküllerinin, zaman içerisinde, uygun metotlarla, ekonomi ilmine uy
gun ve dünyanın kabul ettiği usuller çerçevesinde devredilmesine biz de taraftırız. Ancak, Önü
müze getirilen, TEK'in özelleştirilmesiyle ilgili söz konusu bu yasa tasarısı, gerçekten bu mak
sada hizmet eden bir tasarı değil. Niçin değil?.. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, vaktiyle, 1980'den evvel, yani Türkiye Elektrik Kurumu ku
rulmadan evvel, elektrik hizmetleri, değişik kamu kurumları tarafından görülür ve yürütülür
dü. Elektrik üretimini Enerji Bakanlığı, dağıtımını ise belediyeler yapardı. Çeşitli kamu kü
rüm ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamakta büyük müşkülâtlar çıktığı için, elektrik 
işi bir ölçüde tek bir elde toplandı ve böylece bu koordinasyon bozuklukları ve aksaklıkları 
ortadan kaldırılmak istendi. 

Şimdi, Türkiye Elektrik Kurumunu küçük küçük çeşitli müesseselere bölmek ve bu mües
seselerden bir kısmını da toptan özel sektöre devretmek düşünülmektedir. Vaktiyle Türkiye bu 
yolu denedi, bu metodu denedi ve elektrik işinin tek bir elde toplanmasında zaruret olduğu 
ortaya çıktı; bu işin farklı farklı kuruluşlar tarafından götürülmesi imkânı bulunamadı. Yani, 
kamu kurum ve kuruluşları birbirleriyle koordinasyon sağlayamayınca ortaya, bir ölçüde mem
leketin enerji yatırımlarının, elektrik yatırımlarının azalması, hatta elektrik paralarının öden
memesi gibi büyük bir keşmekeştiğe yol açan bir düzen çıkmıştı. Şimdi, bir tarafta bir kamu 
kuruluşu olacak, bir tarafta özel sektör olacak ve bunlar koordinasyon içerisinde çalışacak ve 
elektriği Türkiye'nin her noktasında hazır ve nazır edecekler (1) Fevkalade zor bir işe girişmiş 
bulunuyorsunuz. Aslında, yapılacak işlem, daha önce TÜPRAŞ'ta yapıldığı gibi, Petrol Ofi
sinde yapıldığı gibi, Türkiye Elektrik Kurumuna ait hisselerin, belli bir düzen içerisinde ser
maye piyasasına lcote edilip, orada belli yüzdelerle satılması şeklinde bir özelleştirmeye gitmek 
olmalıdır ama bu yolu denemeyip şirketi küçük parçalara böleceksiniz, bunun en kârlı kısmını 
özel sektöre devredeceksiniz, sonra da bu şirketleri koordineli bir şekilde çalıştırmak için çaba 
harcayacaksınız ve bunun olabileceğine ihtimal vereceksiniz!.. Fevkalade zordur. 

Değerli milletvekilleri, aslında, burada üzerinde durulması icap eden bir nokta, benden 
evvel konuşan değerli Hocamız Sayın Mümtaz Soysal'ın temas ettiği noktadır. Bu maddede, 
imtiyazla ilgili hususu bir kanun maddesi olarak düzenliyorsunuz. Oysa, hukuk sisteminin her 
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tarafında imtiyazı başka bir usule bağlamışsınız ve bir özel hukuk müessesesi gibi düşünmüş
sünüz. Şimdi getirip kanun tasarısında "imtiyaz sözleşmesi sayılmaz" demek suretiyle, sanki 
imtiyaz sözleşmesi sayılmayacakmış anlayışına ulaştığınızı zannediyorsunuz. Bu yanlıştır. Sa
yın Soysal'ın da ifade ettiği gibi, bu yanlış hesap bir gün Bağdat'tan dönecektir. 

Yeri gelmişken, konu Türkiye elektrik Kurumundan açılmışken bir noktayı da huzurları
nızda ifade etmek istiyorum. Çünkü, vaktiyle biz iktidardayken, bu kürsüden, şimdiki İktidar 
mensubunun grup başkanvekilleri söz alıp bize şöyle demişlerdi: "Barajlarda -o günün şartla
rına göre- 14 liraya mal ettiğiniz elektriği 200 liraya vatandaşa satıyorsunuz. Sizinki insaf mı
dır?" O tarihten bu yana üç sene geçti. Barajlarda 50 liraya ürettiğiniz elektrik enerjisini, bu
gün vatandaşa 1 000 liraya satıyorsunuz. Sizinki insaf mıdır? 

Vaktiyle bu sözleri söylerken, seçim meydanlarında ifade ederken, bir ölçüde, vatandaşa, 
iktidara geldiğiniz zaman elektrik enerjisine zam yapmayacağınız intibaını vermiştiniz ve bu 
vaatlerle seçimi kazanmıştınız. Biz ise, o gün ne söylediysek bugün yine aynısını söylemeye de
vam ediyoruz. Evet, Sayın Bakanımın söylediği gibi, barajlarda elektrik bedava mı üretiliyor? 
Hayır Elbette ki bunun bir bedeli olacaktır; ama, sizin o günkü tespitiniz ve bu kürsüden ifade 
ettiğiniz hususlar yanlıştı. Şimdi, İktidara gelince, bizim uygulamamızı aynen benimsemek zo
runda kaldınız; özelliştirmede olduğu gibi. Çünkü, "özelleştirmenin yapılmasında kesin zaru
ret vardır" derken bizi mahkemelere götürüyordunuz, Danıştaylara dava açıyordunuz ve özel
leştirme işlemlerini durdurmak için elinizden gelen her türlü gayreti gösteriyordunuz. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Siz de götürdünüz mah
kemeye. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Biz size "Özelleştirme yapmayın" demiyoruz Sa
yın Bakanım, özelleştirme yapın; ama, bunu usulüne uygun yapın: dünyadaki metotları geti
rin, ülkemizde tatbik edin ve özelleştirmeyi, gerçekten, vatandaşa, mülkiyeti yayacak tarzda, 
ekonomik işletmelerin bütünlüğünü bozmayacak tarzda getirin, biz de size destek olalım. Biz 
özelleştirmeye hiçbir zaman karşı olmayız, bundan sonra da karşı olmayacağız; çünkü, inanı
yoruz ki, serbest rekabete dayalı ekonomik düzen anlayışı dünyada başarılı olmuştur. Devletçi 
ekonomik anlayışa sahip olan ülkeler, toplumları açlığa mahkûm etmişler ve yıkılıp gitmişler, 
perişan olmuşlardır. O halde, elbette ki, kamu iktisadî teşebbüslerini özel sektöre devredece
ğiz; ama, bunun yolu, metodu bu kanun tasarısında getirildiği gibi değildir. 

Arz ettiğim sebeplerden dolayı ve bu düşüncelerle, kanun tasarısının maksada hizmet et
meyeceği kanaatini taşıdığımızdan, bu maddeye muhalif oy vereceğimizi bildirir, hepinize say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; ikinci defa söz almış bulunuyorum ve hipinîzi tekrar saygıyla se
lamlıyorum. 

öncelikle, Sayın Soysal, benim de hocamdır; Anayasayı kendisinden öğrendik. Bu bakım
dan, kendisine cevap vermekte biraz zorluk çekiyorum. 
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Şimdi, Sayın Soysal, bu kanun tasarısının Anayasaya aykırı olduğnu söyledi ve peşin mah
kûm etti. Tabiî, yetki yasasına dayalı olarak çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler, yetki 
yasası Anayasaya aykırı bulunduğu için otomatikman iptal ediliyordu; ancak, kendilerinin de 
ifade ettiği gibi, süre açısından reddedildiği için, bu kanun hükmünde kararname yürürlükte
dir. Fakat, işin esasını incelediğimiz zaman, Anayasaya aykırı olan ne vardır?.. 3291 sayılı Ka
nuna bazı istisnalar getiriliyor ve bu kanunla ilgili, hiçbir farklı hüküm getirilmiyor. Daha ön
ce, 2 nci madde dolayısıyla, bu istisnaların neler olduğunu ifade ettim. O kanun için Anayasa 
Mahkemesine gidildi; reddedilmediğine göre, bu tasarı kanunlaşırsa, nasıl reddedilecek? 

İkincisi, ben Sayın Hocam'dan beklerdim ki -ki, bu tasarı, bugün huzurunuza gelmiyor; 
hem kanun hükmünde kararname olarak yürürlükte Hem de uzun müddet önce basıldı ve 
dağıtılıyor- bu tasarı Anayasanın neresine aykırı, hangi maddelerine aykırı; bunları bize söyle
sin, bunları söylemesi lazımdı. 

5 inci madde daha sonra ilave edilmiştir. Sayın Keçeciler de uzun uzun bahsetti; 3096 sayı
lı Kanun ANAP İktidarı döneminde çıkmıştır: ancak, bugüne kadar tatbikata geçilememesin-
de çeşitli sebepler vardı. Bunlardan bir tanesi de, 1915 tarihli -dikkatinizi çekerim, 1915 tarihli-
altında Sultan Mehmet Reşat'ın imzası bulunan, imtiyazlar Hakkındaki Kanundur. Yani, işin 
içine kamulaştırma unsuru girdiği için, imtiyaz olarak kabul edildi Anayasa Mahkemesince. 
Sayın Hocamın, bunun da, Anayasanın hangi maddesine aykırı olduğunu söylemesi lazımdı. 

Anayasa, imtiyazın ne olduğunu tanımlamış mı? Sadece 155 inci maddede, Danıştayın, 
imtiyaz sözleşmelerini inceleyeceğini söylüyor. Eğer bu sözleşmeler imtiyaz sözleşmesiyse, Da
nıştay bunları inceleyecektir. Elbette ki, 1915 tarihli kanuna göre imtiyaz sözleşmesidir. Yani, 
bu Meclisin iradesi, Mehmet Reşat'ın iradesini aşamayacak mı? 1915 yılında yürürlüğe giren 
bir kanun nedeniyle -özellikle şu cümleyi söylüyorum; çünkü kendilerinden öğrendik- değişen 
şartlara göre, değişen bir mevzuat getiremeyecek miyiz? Mehmet Reşat'ın zamanında yap-işlet-
devret formülleri yoktu. Bugün, bin kilovat/saatlik kurulu güç 1 milyar dolara çıkmaktadır. 
Buna, yap-işlet-devret modeliyle finansman bulmaya çalışıyoruz ve birçok sözleşme de yapıl
mıştır. Bunlar imtiyaz teşkil ettiği takdirde, bir yıl süreyle, sermaye sahibi, kreditör, beklemek 
durumunda değildir. Yani, biz, burada, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar imtiyaz teşkil et
mez diyoruz, 1915 tarihli Kanuna bir istisna getiriyoruz. Anayasaya aykırı getirdiğimiz hiçbir 
istisna yok. Anayasa imtiyazı tanımlamamış. İmtiyaz sözleşmeninin ne olduğunu tayin etmek 
de, elbette, Parlamentonun en tabiî hakkı. 

Sayın Keçeciler'e gelelim: Aynı sıkıntı, 3096 sayılı Kanunda da var. O tarihte ben de ANAP 
Hükümetinde bakandım. Geçici 2 nci maddeyle, açık bir şekilde, 3096 sayılı Kanunla yapıla
cak uygulamaların imtiyazlı olmadığı belirtilmiştir; ancak, Danıştay bu yönde hareket etme
miştir. Tartışılmıştır ve geçici 2 nci maddeyle... O tarihte üç tane imtiyazlı şirket vardı; birinin 
imtiyazı doldu, bu Kayseri Civarı Elektrikti; diğeri Kepez Elektrik, bir diğeri de Çukurova Elek-
tirikti. Geçici 2 nci maddede, kısaca, imtiyaz şirketlerinin, istedikleri takdirde görev şirketi ola
bilecekleri belirtilmiştir: yani, imtiyazı bırakıp görev şirketi... Burada, görev şirketidir söz ko
nusu olan. En ufak aksamada, hiçbir imtiyaza sahip olmamalarını bu tasarıyla perçinliyoruz. 
Dolayısıyla, her an mukaveleleri feshedilebilir. 

Bu nedenle bu maddenin geçmesi, yapmış olduğumuz ve şu anda da imzalanma safhasın
da olan, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak işlerin yürürlüğe girmesi ve 3096 sayılı Kanunda
ki diğer hususların da uygulanabilmesi için gerekli görülmektedir. 
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Sayın Keçeciler-in, kendi döneminde çıkan bir kanunun uygulamasını da reddettiğini gö
rüyorum. Eğer aynıkanaatteyse, bu geçici 2 nci madde de yeterli kalmamıştır, Danıştay imti
yaz sözleşmesi olarak nitelemiştir. Halbuki görev şirketi, imtiyaz şirketi ayırımı burada açık 
ve net bir şekilde yapılmıştır. Buna rağmen bir daha açıklık getiriyoruz ve 1915 tarihli Kanuna 
bir istisna getiriyoruz. 

Takdir Genel Kurulundur. 
Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kişisel olarak ikinci söz, Sayın Cevat Ayhan'ın. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 545 sıra sayılı kanun 

tasarısının ek madde 5 ile ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunmuyorum. 
Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı, Hükümetin özelleştirme çalışmalarının bir par

çasını teşkil etmekte, Türkiye Elektrik Kurumunun özelleştirilmesini istihdaf etmektedir. 
özelleştirme niçin yapılır? Bugün, Doğu Blokunda da özelleştirme yapılıyor. Doğu Al

manya'nın, Batı Almanya'yla birleşmesi sebebiyle takriben 13 bin kurum özelleştirilmiştir, çok 
az bir miktarı hariç, tamamlanmıştır. Yani, özelleştirmenin hedefi verimli yönetim içindir. Devlet 
yönetimi hantaldır, birçok konuda karar ataleti vardır, verimsiz bir çalışma düzeni olur; hele, 
Türkiye gibi, siyasetin çok çok kötü kullanıldığı bir ülkede, keyfi müdahaleler, hükümetlerin, 
siyasîlerin çiftliği haline getirilmiş kamu kuruluşları, maalesef, en kötü örnekleri teşkil etmektedir. 

özelleştirme, verimli yönetim için yapılır; düşük maliyet, yüksek kalite, ileri teknoloji için 
yapılır; yatırımlara yeni kaynak temini için yapılır; sermayenin, yani mülkiyetin tabana yayıl
ması için yapılır. Bu hükümet ne yapıyor? Tabiî, bu Hükümet, Sayın Başbakanın ifade ettiği 
gibi yedi aylık Hükümet değildir, bu Hükümet, aslında 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra ku
rulmuş olan bir Hükümettir, o Hükümette, Sayın Başbakan, iktisadî meselelerden sorumlu olan 
bir makamı işgal ediyorlardı, o makamda bulunuyorlardı. O zaman Hükümet programına gi
ren TÖYÖK vardı, özerkleştirme vardı, ondan sonra da özelleştirme vardı; yani, kamu kuru
luşlarının verimli hale getirilmesi, ondan sonra da peyderpey hisselerin satışı... Ama, ikibuçuk 
yıla yaklaşan bu dönemde bunların hiçbiri yapılmamıştır. TÖYÖK'de, özerkleştirme de kay
bolmuş, şimdi alelacele, bir panik halinde özelleştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bugünkü özelleştirmeden maksat, Sayın Başbakanın hemen her gün ifade ettikleri gibi, 
gelir ihtiyacıdır; Hükümetin cari harcamalar için para ihtiyacıdır. Yani, ne verimli yönetimdir, 
ne yatırımlara yeni kaynak teminidir, ne de sermayenin tabana yayılmasıdır. Nedir? Gelir, gi
dere yetmiyor. Bütçe gelirleri faize gidiyor, borç taksidine gidiyor, maaşlar, yüzde 100'ün üze
rinde faizle para alınıp bununla ödeniyor. Yani, âdeta bir iflas haline gelmiş bir memleket man
zarası, bir İktidar manzarası... 

Özelleştirme neyi halledecek? Sadece cari giderlerin bir kısmını, bir kereye mahsus karşı
layacak; ama, sonra, yine, iktidarlar, faizcilerden, daha da büyük bir teslimiyet içinde, daha 
da yüksek faizlerle para temin etme ihtiyacıyla karşı karşıya kalacaktır, daha büyük ölçüde 
faizcilere mahkûm hale gelecektir. 
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Değerli arkadaşlar, Türkiye'de iktisadî düzen felakete gidiyor, kimse kendini aldatmasın. 
Bugün banka faizleri yüzde 200, yüzde 300 mertebesindedir. Hiçbir teşebbüs, iktisadî faaliyet 
bu faizlerle kredi alıp, kullanıp, bunu geriye ödeyemez. 1994 yılı, birçok geri ödenmeyen batık 
kredilerin âdeta rekor kırdığı bir yıl.olacaktır. Ihracaatın iki misli ithalat yapıyoruz. Dış ticaret 
açığı 14 milyar dolar, ödemeler dengesi açığı 5-6 milyar dolar. Kur, faiz ve eneflasyon... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Sayın Başkan, sözümü bitireceğim bir iki dakika daha ve
rirseniz. Eğer tamamlayamazsam, müteakip maddelerde söz alma ihtiyacını hissedeceğim, ta
mamlamama lütuf buyurursanız... 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, 3 dakika verdim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Kur, faiz, enflasyon üçgeni âdeta bir şeytan üçgeni, Türki

ye ekonomisini tehdit etmektedir. Birkaç senedir uygulanan bir politika olan düşük kur, itha
lata hücumu artırıyor, ihracatı yerinde saydırıyor. Normal kura geçseniz, faiz geliri için döviz 
kaçıyor. Yüksek faiz ise, enflasyonu, maliyet artışını getiriyor; yatırım kaçıyor, rant gelirleri 
artıyor, üretim geriliyor, tşte Türkiye'nin manzarası budur değerli arkadaşlar. 

Çözüm nedir? Çözüm, önce tasarruftur. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinden başla
yıp, Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının harcamalarından başlayıp, her kademede carî gider
leri azaltıcı tedbirlere gitmektir; ama, maalesef, bunu, kamu yönetiminin hiçbir kesiminde gör
müyoruz. -Burada detaylara girmek istemiyorum- Sayın Başbakanın bu disiplini getirmesi ge
rekir. Tabiî, bunları diğer kanun müzakerelerinde uzun uzun konuştuk, burada tekrarına gir
mek istemiyorum. 

Çözümün ikinci maddesi de vergileri toplamaktır. Ama, bu, bulduğunu yolmak, bulama
dığını unutmak değil, alamadığını affetmek değil; vergileri hakkaniyet ölçüsünde tahsil etmektir. 
Bakın; bundan bir süre önce yine böyle gece yarılarına kadar burada Vergi Kanununu görüş
tük, 40 maddelik Vergi Kanunu çıktı. Orada da defaatle arz ettiğimiz gibi, rant gelirlerine bir 
ölçüde vergi getirilmek istenmişti, yüzde 5 Stopaj konulmuştu; ama, ne olduysa oldu, birta
kım tazyikler, birtakım ihtiyaçlar, tazyiklerden daha çok, Hükümetin içinde bulunduğu ihti-
yaçyl ar nedeniyle ve biraz evvel arz ettiğim carî masrafları dahi, memur maaşlarını dahi faizle 
ödeyen, borçla ödeyen bir noktaya gelmiş olmamız, Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, 
faizlerden yüzde 5 stopaj dahi derhal kaldırıldı, sıfıra indirildi. 

Şimdi ben size soruyorum: Bu kadar kolay kazanç olan bir memlekette, kim, neye yatırım 
yapsın; kim, neye bu kadar yüksek faizle kredi alsın; niye üretimin riskine girsin?.. En kolay 
yol faizciliktir. Türkiye, -ben bunu söylemiyorum ama- bazıları için belki faiz cennetidir; ama, 
aslında, millet için de faiz cehennemidir. (RP sıralarından alkışlar) Niye derseniz, bakın, bu 
faizlerle yatırım olmuyor, üretim olmuyor, Türkiye, geleceğe çok daha büyük sıkıntılarla gidi
yor. İkinci mesele vergileri toplamaktır; ama hepsinin başında da mutlaka ve mutlaka carî gi
derleri azaltıcı, tasarruf edici tedbirlere gitmektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN -~ Buyurun. 
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CEVAT AYHAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, biz, Hükümetin bu istikamette cid
dî bir özelliştirme teklifini getirip burada tartışmaya açmasını isteriz. Böyle, günübirlik, birkaç 
gün sonra hemen değiştirilecek, geri adım atılacak tasarılarla, efkârı umumiyede enine boyu
na tartışılarak kabul gören ve bir sosyal mutabakat halinde Meclise getirilen tasarılar yerine 
günübirlik tasarılarla bu işleri halletmek mümkün değildir. 

önümüzdeki günlerde çok daha kötü şartlarda burada konuşacak olmamızdan müteessir1 

olacağımızı arz ederek, hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ek madde 5 üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 

VIII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
4, — Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'm, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı VeyselAta-

soy'un, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
MÜMTAZ SOYSAY (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın konuşmasından, sözleri

min yanlış anlaşıldığı ve yorumlandığı yönünde bir izlenim edindim. Müsaade ederseniz, tav
zih niteliğinde birkaç söz söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Başkan, sayın milletvekilleri; tavzih niteliğinde birkaç 

söz söylemek istiyorum. 
Değerli öğrencim Sayın Bakan Veysel Atasoy'un açıklamalarında şu nokta dikkatimi çek

ti: Ben, özelleştirmeye, yap-işlet-devret modeline, hatta özelleştirme sırasında imtiyaz biçimin
de sözleşmeler yapılmasına karşı değilim. Bu maddeye itiraz edişim bunlardan kaynaklanmı
yor; onlar konusunda da ayrı düşüncelerim var. Bu maddeye itiraz edişimin nedeni şudur: Madde, 
hukuktaki bir kavramı kanun yoluyla değiştirmeye, en azından, tartışılır olmaktan çıkarmaya 
yöneliktir. Bir yasada falanca işlem imtiyaz değildir demeniz yetmez, çünkü bunun uyandırdı
ğı ilk izlenim, eğer imtiyaz sözleşmeleri, Anayasamıza göre Danıştayın onayından geçmek zo-
rundaysa, bu çeşit sözleşmeler imtiyaz değildir demek suretiyle, Danıştay denetiminden kaç
mak niyetinde olduğunuzu belirler. 

Aslında, yapılabilir imtiyaz sözleşmesi, ben ona karşı değilim; ama, imtiyaz sözleşmesi 
yapıldığında, bunun, Danıştayın denetiminden geçmesi gerekir ve orada birtakım koşulların 
yerine getirilip getirilmediği -kamu menfaati vesaire gibi- Danıştay tarafından denetlenir. Siz, 
imtiyaz sözleşmesi değildir deseniz bile, bir vatandaş ya da o hizmetten yararlanan bir kişi, 
o sözleşmeye karşı dava açtığında, Danıştay şunu söyleyemez: "Kanun bunun imtiyaz sözleş
mesi olmadığını söylüyor, dolayısıyla davanızı reddediyorum" diyemez. Eğer, o sözleşmede, 
imtiyaz kavramının, kitaplarda, doktrinde tanımlanmış olan unsurları varsa; yani bir kamu 
hizmeti niteliğinde ise, bir tek şirkete vermişseniz, ister Sultan Reşat'ın kanununda olsun, ister 
cumhuriyetin kanununda olsun, bu konuda aleyhte hükümler olsa bile, işlem imtiyazdır; hu
kukun kurallarına göre imtiyaz sayılır ve Danıştay - adı, kanunla değiştirilmekle birlikte- "Bu 
işlem sözleşme niteliğindedir, dolayısıyla şu unsuru eksiktir, imtiyaz sözleşmesi niteliğindedir, 
şu unsuru eksiktir, iptal ediyorum" der. Bu nedenle bu hüküm, Danıştayın bu çeşit denetimini 
dışlamak amacını güttüğü için, Anayasanın o maddesine aykırıdır. 
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Benim Meclisten ricam: Ne imtiyaz sözleşmesine karşıyız, ne yap-işlet-devret modeline kar
şıyız, ne de hatta bazı konularda özelleştirme yapılabileceğine karşıyız. Ama, bütün bunları 
yaparken, Meclisin iradesini sakat duruma getirecek, iptal ettirecek olan bir adım atmaktan 
sakınalım; mümkünse bu maddeyi geri çekelim, üzerinde düşünelim ve ondan sonra, bu çeşit 
sakıncalar yaratmayacak biçimde bir tasarıyı Meclisin önüne getirelim. 

Benim ricam bundan ibarettir, yoksa, Sayın Atasoy'un belirttiği gibi, Sultan Reşat Kanu
nuna falan dayanıyor değilim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

33. — 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu. 3182 Sayılı Bankalar Ka
nunu. 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Ka
nun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu. 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sermaye 
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkın
da Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin 513 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/599) (S. Sayısı: 545) 
(Devam) 

BAŞKAN — Ek madde 5 üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 5 kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, ek maddelerin bağlı olduğu 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2'yi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 2 kabul edilmiştir. 
Madde 3'ü okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde 3'ü kabul edenler... Etmeyenler... Madde 3 kabul edilmiştir. 
Aleyhte, lehte söz isteyen?.. Yok. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

miştir. 
Hayırlı uğurlu olsun. 
Bir gece çalışmamızda, tek maddelik bir kanun çıkarabildik. 
Alınan karar gereğince kanun tasarısı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 23 Şubat 1994 

Çarşamba günü saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.26 

— o—'• 
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IX. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. .—- Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut İlçesindeki köprünün yerine 

çift yönlü yeni bir köprü yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı OnurKum-
baracıbaşı'mn yazılı cevabı (7/2206) ~ 

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 Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibi
nize 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 kitapçıkda yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugUne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Etimesgut ilçesindeki köprünün yerine çift yönlü yeni bir köprü yapılması. 

T C . 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.2.1994 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/474 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: T.B.M.M.'nin 19.1.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2206-6274/28130 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, (Ankara-Ayaş) ayr. 

-Etimesgut İl yolundaki Etimesgut Köprüsünün yeniden yapılması konusunda Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir 
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(Ankara-Ayaş) Ayr. -Etimesgut ti yolu ile ayrımından itibaren Km: 1+036 daki mevcut 
Etimesgut Köprüsünün standardı ve yük kapasitesi yetersiz olduğundan, eski köprünün yanı
na yeni köprü yapımı planlanmış ve mevcut trafiği karşılayabilecek şekildeki köprü Ekim/1993 
tarihinde bitirilerek hizmete açılmıştır. 

Söz konusu yerde, trafik kapasitesi yönünden şimdilik köprü ve yol ikilemesine ihtiyaç 
görülmediği tespit edildiğinden, yapılacak işlem bulunmamaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Ayaş yolu Etimesgut kavşağına alt 
ve üst geçit yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı '-
nın yazılı cevabı (7/2206) 

. 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 Bayındırlık ve tskân Bakam 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibi
nize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, Çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen îşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatıhm 
Ayaş Yolu Etimesgut kavşağına alt ve üst geçit yapılması. 

— 363 — 



T.B.M.M. B : 74 22 . 2 . 1994 0 : 4 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.2.1994 

Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/476 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 19.1.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2207-6275/28131 sayılı yazısı. 
îlgi yazı ilişiğinde alınan Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, (Ankara-Ayaş) Dev

let yolu ile Etimesgut İl yolunun birleştiği yere köprülü kavşak yapılması hakkında Bakanlığı
mıza yönelttiği yazılı,soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yerde şu anda hemzemin dönel kavşak mevcut olup, bunun yapımı sırasında 
burada bulunan benzin istasyonunun kamulaştırılması tamamlanamadığı için kavşaktan tam 
olarak yararlanılarhamaktadır. Eksik işlemlerin tamamlanmasından sonra söz konusu kavşa
ğın düzenlemesi yeniden ele alınarak yapılacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün ilk yaptığı kavşak düzenleme çalışmalarının tamam
lanmasında sonra, Etimesgut Belediyesinin ilgili Kuruluşumuzun görüşünü almadan imar pla
nına mevcut köprülü kavşak projesini işlediği öğrenilmiştir. 

Ayrıca, (Ankara-Kızılcahaman) Ayr. -Ayaş yolunun başında bulunan köprülü kavşağın ye
niden düzenlenmesine ilişkin proje çalışmaları sürdürülmekte olup, buğrada yapılacak çalışma
ların tamamlanmasının ardından, sözü edilen Etimesgut ayrımı kavşağı yeniden günün koşul
larına göre etüt edilecek ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

3. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut Oto Sanayi Sitesi girişi
ne yonca veya köprü yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumba
racıbaşı'nm yazılı cevabı (7/2208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Gumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki İşler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakam 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibi
nize 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 kitapçıkda yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 

Etimesgut Oto Sanayi Sitesi girişine (E-5 Karayolunda) yonca veya köprü yapılması. 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.2.1994 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/478 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.RM.M.'nin 19.1.1994gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2208-6276/28132 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut Oto Sana

yi Sitesi girişine köprü yapımı isteğine ilişkin Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi in
celenmiştir. . 

(Ankara-İstanbul) Devlet yolunun Km : 10+225 de bulunan söz konusu Sanayi Sitesi kav
şağı, imar planında zaten köprülü kavşak olarak tasarlanmıştır. Ancak, bu projenin Ankara-
Kazan mevcut Devlet yolunun iyileştirilmesi projesi içinde ele alınması planlanmıştır. 

Oto sanayiye giren ve çıkan trafik hacminin pik saatlerde yoğun olması nedeniyle, bu kav
şak 1993 yılında 3 kollu damla kavşak tipinde inşa edilmiş ve sinyalizeli olarak da trafiğe açıl
mıştır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

4. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut Elvan Mahallesinden geçen 
otobanın kamulaştırma bedellerinin ödenmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve îskân Bakanı 
Onur Kumbaracıbaşı'nm yazılı cevabı (7/2209) 

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 Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibi
nize 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 kitapçıkda yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçeri yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatınm 
Etimesgut Elvan Mahallesinden geçen otobanın kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri

ne ödenmesi. 

T..C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 21.2.1994 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.0Ö.25/2-A/462 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 20.1.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2209-6277/28133 sayılı yazısı. 
ilgi yazı ilişiğinde alınan Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Gerede-Ankara ve 

Ankara Çevre otoyoluna ilişkin kamulaştırma ve tezyid-i bedel ödemeleri hakkında Bakanlığı
mıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Başbakanlık Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığınca yatırımları finanse edilen Gerede-Ankara 
ve Ankara Çevre Otoyolunun Etimesgut ilçesinin Elvan Mahallesi sınırları içerisinde, kamu
laştırma sahasına giren taşınmazlara ait kamulaştırma bedelleri hak sahiplerine ödenmiş olup, 
sadece tezyid-i bedel alacakları sırada bekletilmektedir. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün Bölge Müdürlüklerince yapılan tezyid-i bedel talep
leri kayıt tarihleri esas alınmak suretiyle bir sıra numarası verilerek ödeme listelerine alınmak
ta ve ödemeler de bu çerçevede yapılmaktadır. 

Bunun yanında Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığından temin edilecek olan 
nakit durumuna göre sıralamaya tabi tutulan tezyid-i bedel alacakları yaklaşık 2,5 yıl gecikme 
ile ödenebilmektedir. 

Halen 5 Kasım 1991 tarih ve 1202 KGM sıra numarasına kadarki ödeme listelerine alınan 
tezyid-i bedel ödemeleri gerçekleşmiş durumdadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
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5. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan ilçesinden geçen E-5 Kara
yolunun Kayı Mahallesi ile Keskinler önündeki kavşağa ikaz lambaları konulmasına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2541) 

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 Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibi
nize arz ederim. 

Saygılarımla. * 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, Çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen îşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Kazan ilçesi içinden geçen E-5 karayolunun Kayı Mahallesi ile Keskinler tesisleri önünde

ki kavşağa ışıklı ikaz lambaları konulması. (Çok kaza olmaktadır) 

T. C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.2.1994 
Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/480 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 13.1.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2541-6634/2854S sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Kazan İlçesi geçişin-

deki Keskinler ve Kayı Mahallesi kavşaklarına sinyalizasyon sistemi kurulmasına dair Bakanlı
ğımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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E-89 Devlet yolunun söz konusu geçişlerinden Keskinler kavşağına 1992 yılı içerisinde ikaz 
lambası konulmuş ve halen faal durumda bulunmakta olup, Kayı mahallesi kavşağına ise 1994 
yılı içerisinde ikaz lambası konulması içirt gereği yapılacaktır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

6.—Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Çankırı-Çerkeş yo
lu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı ce
vabı (7/2543) 

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 Bayındırlık ve iskân Bakanı 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibi
nize 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-
, lidere, 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 kitapçıkda yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam, Çankırı-Çerkeş yolunun yapımına başlanan ancak yarım kalan (11 Km.) 

kısmının biran önce tamamlanması. (Eğrek Kaya Barajı su tutması ile göl sahası altında kala
cak yoldan dolayı) 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 21.2.1994 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/460 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 13.1.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2543-6636/28547 sayılı yazısı. 
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tlgi yazı ilişiğinde alınan Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, (Ankara-Kızılcahamam) 
Ayr. -Güvem-Çerkeş yolu hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Eğrekkaya Baraj Gölü altında kalan yollar yerine yapılan 11.0 km. uzunluğundaki söz ko
nusu yol bitirilerek asfalt kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

7. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam İlçesi İstanbul E-5 
girişine kavşak yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba
şı'nın yazılı cevabı (7/2544) 

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 Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibi
nize 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 yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatınm 
Kızılcahamam İlçesine İstanbul E-5 tarafından emniyetli giriş ve çıkış yapılması için kav

şak yapılması. 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.2.1994 

Sayı : B.09.0.BHt.0.00.00.25/2-A/482 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: T.RM.M.'nin 13.1.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2544-6637/28548 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam-tstanbul 

E-5 girişine kavşak yapılması ilişkin olarak Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

D-750 Devlet Yolunun Kızılcahamam geçişindeki köprülü kavşak; mevcut ve gelecekteki 
trafik değerleri, arazi konumu, çevresel faktörler göz önünde bulundurularak inşa edilmiş olup, 
halen söz konusu kesimdeki bütün trafik hareketlerini düzenleyecek şekilde çalışmaktadır. 

Bu itibarla; söz konusu yerin giriş ve çıkışını sağlamak amacıyla yeni bir kavşak düzenle
mesine gidilebilmesi hususunda ise burası ile mevcut köprülü kavşak arasındaki mesafenin kı
sa oluşu ve (620 m.) bağlantısı istenilen imar yolunun aynı zamanda eğiminin de yüksekliği 
nedeniyle, trafik güvenliği açısından elverişli olmadığı için uygun bulunmamaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

• ' • • ' • ' - Bayındırlık ve tskân Bakanı 

8. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Pazar Bucağı'mn 
kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'-
nın yazılı cevabı (7/2546) 

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 Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibi
nize 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 yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü ncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kantu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam Pazar Bucağının kanalizasyonunun yapılması, (tiler Bankası) 

T. C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.2.1994 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/484 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.RM.M.'nin 18.1.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2546-6639/28550 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ilişiğinde alınan Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Pazar 

Bucağının kanalizasyon sorununa dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Söz Konusu kanalizasyon tesisinin yapımı tiler Bankası Genel Müdürlüğümüzün yatırım 

programında yer almadığı için, şimdilik bu isteğin yerine getirilmesi mümkün olamamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

9. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi kapalı spor salonu 
ve futbol sahasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2736) 

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 Şükrü 
Erdem 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 yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlıkremri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan ilçesinde yarım kalan kapalı spor salonu ile futbol sahasının tamamlanabilmesi 

için ödenek temini (300 Milyon TL.) 

: ' . . ' . T C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.09.0.015.0.00.00.00-08/00473 22.2.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.2.1994 gün ve 2736-6854/28894 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından Bakanlığıma yöneltilen, ilgi yazı

nız eki soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. . 
Gereğini arz ederim. • • . « . • 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Nallıhan ilçesinde yarım kalan kapalı spor salonu ile futbol sahasının tamamlana
bilmesi için ödenek temini? 

Cevap : Nallıhan ilçesi spor salonu ve futbol sahası 1993 yılı içerisinde betirilmiş olup, 
faal haldedir. 

10. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı spor sahası inşaatına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve îskân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2737) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ye 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 Şükrü 
Erdem 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 İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı ilçesinde amatör takımların antreman yapacağı yer temin edilmiş, spor sahası inşası. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.015.0.00.00.00-08/00472 22.2.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.2.1994 tarih ve 2737-6855/28895 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler tarafından Bakanlığıma yöneltilen, ilgi yazınız eki 

soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. ° 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Polatlı ilçesinde amatör takımların antrenman yapacağı yer temin edilmiş spor sa
hası inşaası? 

Cevap : Polatlı ilçesi futbol sahası çim yüzeyli olarak bitirilmiş olup, antrenman futbol 
sahası yapımı İl Müdürlüğümüz imkanları ile devam etmektedir. Arazinin çevresi tel kafes ör
gü ile çevrilmiş sahanın alt yapısı tamamlanmış, üst yapımı için çalışmalar sürdürülmektedir. 
Mevsim şartları uygun olduğunda antrenman sahasının yapımına devam edilecektir. 

11. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan futbol sahasına ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2738) 

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 Şükrü 
Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, Çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
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Çamhdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
Yenimahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gön
derilen "Ankara 3 üncü Bölge tlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden 
aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/\atınm 
Sincan ilçesindeki Futbol sahasının ihata duvarlarının yapılıp yapılmadığı. 

X C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.015.0.00.00.00-08/00471 22.2.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.2.1994 tarih ve 2738-6856/28896 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler tarafından Bakanlığıma yöneltilen, ilgi yazınız eki 

soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakam 

Soru : Sincan ilçesinde futbol sahasının ihata duvarlarının yapılıp yapılmadığı? 
Cevap : Sincan ilçesindeki futbol sahasının ihata duvarları betonarme olarak yapılıp üze

rine kafes tel örgü çekilmiştir. 

12. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan ilçesi kadastro sorununa 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2743) 

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 tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, Çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
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Çamhdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, ICazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
Yenimahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gön
derilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden 
aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan Belediye hudutlan dahilinde ve orman içerisinde 156 adet tapusuz ev var. Ka

dastro konusunda Orman Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında
ki ihtilafın giderilmesi ve bu evlerin tapularının verilmesi 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.008/00221 18.2.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 8.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2743-6861/28901 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler tarafından verilen ilgi yazınız eki yazılı soru 
önergesine istinaden hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Mehmet Ali Yılmaz 

Devlet Bakanı 

Soru : Nallıhan Belediye hudutları dahilinde ve orman içerisinde 156 adet tapusuz ev var. 
Kadastro konusunda Orman Genel Müdürlüğü arasındaki ihtilafın giderilmesi ve bu evlerin 
tapularının verilmesi. 

Cevap : Nallıhan İlçesi hudutları içerisinde 1987 yılında 6831 Sayılı Kanunun 2-B madde
si uyarınca orman hudutları içerisinde bulunan 156 adet binanın bulunduğu arazi orman sınır
ları dışına çıkarılmıştır. Bu çıkarma işlemi ile ilgili düzenlenen haritanın kapsadığı alan 24.9.1992 
tarih ve 1202 yevmiye numarası ile Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir. Bu nedenle kadasro 
konusunda Orman Genel Müdürlüğü ile bir ihtilaf bulunmamaktadır. 

Maliye Hazinesi adına tescil edilen bu alanda yer alan bina sahiplerine tapularının veril
mesi, ilgili mevzuat gereği Maliye Bakanlığınca sağlanması aşamasındadır. 

13 — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş 'in, Kuzey Irak bölgesinde yapım giderleri Tür
kiye tarafından karşılanan karakollar bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3156) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından "yazılı** olarak yanıtlanmasının sağlanması

nı dilerim. 
Saygılarımla. 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Zaman zaman, basında yer alan haberlere ve 14.8.1993'ten 21.8.1993 tarihine kadar davet
lisi olduğumuz Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'nin 11. Kongresi sırasında temasta bulun
duğumuz bazı Kürt Hükümeti yetkililerinin de doğruladığı üzere; halen Türkiye-Irak sınırı bo
yunca, sınırın Kürt tarafında bulunan ve "yapım giderleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
karşılanan" 75 adet karakolun bulunduğu söylenmektedir. 

Yine bu karakolların her birinde, "gazete ilanlarıyla işe alınan" 15'er kişilik peşmerge grup
ları istihdam edilmiş olduğu söylenmektedir. 

Buna göre; 
1. Türkiye-Irak sınırının Kürt tarafındaki karakol sayısı belirtildiği üzere 75 midir? Bun

ların yapım giderleri Türkiye tarafından mı karşılanmıştır? 
2. Karakollarda istihdam edilen peşmergelerin maaşları, yine anlatıldığı üzere, Silopi ve 

Çukurca gibi ilçelerimizde içişleri Bakanlığına ait birimlerce mi ödenmektedir? 
3. Ayrıca yapılan Vinsani," sosyal ve siyasal yardımın tutarı nedir? 
4. Tüm bu kalemler çerçevesinde, bu güne kadar harcanan paranın miktarı nedir? 
5. Bu harcamalar hangi kaynaktan yapılmaktadır? Yeni bütçe döneminde bu konular 

için özel ödenek ayrılacak mıdır? 

C. 
içişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı " ' 10.2.1994 
HRK : 7504-1299-93/ASYŞ.Ş.ŞİK.(4583) 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 19.11.1993 gün ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3156-7372/29758 sayılı yazısı. 
b) Dışişleri Bakanlığının 9.2.1994 gün ve UKSM/11/460 sayılı yazısı. 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Kuzey Irak'ta açılan Karakollar ve yapılan yar

dımlarla ilgili olarak vermiş olduğu Soru önergesi incelenmiştir. 
1. Türkiye-Irak sınırının Irak tarafından açılan karakollar peşmerge yetkililerinin tasar

rufları doğrultusunda açılmakta olup, bu karakollar için Türkiye tarafından herhangi bir ya
pım gideri ödenmemiştir. 

2. Kuzey Irak'ta açılan karakollarda istihdam edilen peşmergelerin maaşları ile ilgili olarak 
içişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 
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3. Kuzey Irak'a bir yıl süreli yapılan tnsani Yardım Programı çerçevesinde 13,5 Milyon 
dolar tahsis olunmuştur. Bu yardım, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme ile eğitim araç ve 
gereçlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Yardım malzemeleri Kızılay Genel Müdürlüğü 
tarafından taşınmakta ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Yardım süresince, bu
güne kadar genel bütçenin, takriben 3,5 Milyon Dolar kadarı kullanılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Aydın-Germencik Otoyol inşaatına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaraabaşı'nın yazılı cevabı (7/3264) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı 

tarafından cevaplandırılması için delaletlerinize arz ederim. 
M. Rauf Er tekin 

Kütahya 

Soru : Îzmir-Aydın-Denizli otoyolu inşaatı devam etmektedir. Ancak son iki yıldan beri 
sadece tzmir-Selçuk arası ve tzmir çevre yolunda inşaat sürmekte, Aydın-Germencik arasında 
ise hiçbir faaliyet gözlenmemektedir, bunun sebebi nedir? 

Ayrıca Aydın-Germencik arasındaki otoyol inşaatında hiçbir faaliyet yokken, diğer kesim
lerdeki istimlak işlemlerinde olağan dışı bir uygulama göze batmaktadır. Aydın-tncirliova ara
sındaki güzergahta vatandaşların istimlak paraları ödenmemiş iken yolun bitiş noktasındaki 
Aydm-Muğla yolu üzerindeki arazi için DYP ti Başkanı Vedat Çiftçi'ye 23.6.1992 tarihinde is
timlak bedelinin tamamı olan 954 000 000. TL.nın ödenmesi için özel olarak verilmiş sözlü 
veya yazılı bir talimatınız var mıdır? 

Böyle bir uygulama normal usullere uygun mudur? 

T. C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.2.1994 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/486 
Konu : Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.B.M.M.'nin 29.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3264-7592/30481 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ilişiğinde alınan Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İzmir Çevreyolu-

Aydın otoyolunun Germencik-Aydın kesimine dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

Halen inşaası sürdürülen otoyolun uzun tülde olması ve bütçe imkanlarının yetersizliği 
nedeniyle, her alanda çalışma yapma olanağı bulunamamıştır. Bu tûl içinde yer alan Aydın-
Germencik kesiminin inşası da yeterli ödenek temin edilmesi halinde başlayacak iş programı 
gereğince, 1995 yılında bu güzergahtaki çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. 
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1994 yılında ise Tahtalı-Belevi arası ile çevre yolunun eksik kalan kısımlarındaki çalışma
lara ağırlık verilecektir; ancak iş programına göre açılışı planlanan bu güzergahın ödeneği çok 
sınırlı olduğu için belirtilen zaman zarfında açılması mümkün görülmemektedir. 

Bilindiği gibi kamulaştırma bedelleri, KOÎ'den gelen nakit akışına göre, Mahkeme ilam
larının Bölge Müdürlüklerine intikal tarihini esas alan sıralama doğrultusunda ödenmekte ve 
sözü edilen sıraya kesinlikle uyulmaktadır. 

tzmir-Aydın otoyolunun bitiş kesimde bulunan arazilerin bedeli 783 no.lu bordro ile 
4 385 000 000-TL. olarak ödenmiştir. Yazıda bahsi geçen DYP tl Başkanı Vedat Çiftçi'nin ara
zisi de bu bordro içerisinde kaldığı için, normal olarak bedeli diğerleri ile birlikte ödenmiştir. 
Paranın gönderme tarihi ise 10.6.1992'dir. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

15. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'mn, bakanlık tarafından yapılan ihalelere 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/3670) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Her iki koalisyon döneminizde de devlet ihalelerinde adam kayırma, yolsuzluk ve usul
süzlükler yapılmıştır. 

Devlet binaları Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Kesin hükmü Bakanlığın ku
ruluş yasasında olduğu halde buna hiç bir Bakanlık tarafından uyulmayarak devlet keyfî ola
rak idare edilmiştir. 

Soru 1. Birinci ve ikinci koalisyon döneminde Bakanlığınızca kaç ihale yapıldı. Her bir 
ihaleye kaç kişi iştirak etmiştir. İhaleleri kimler aldı? Tenzilatları nedir? 

Soru 2. Şu anda ihale edilen işler ne aşamadadır? Yapılan ihalelerde avans verilmiş mi
dir? Avans verildi ise ne kadar ve kimlere verilmiştir. Avans verilip başlamayan işler var mıdır? 
Varsa avansları geri alınmış mıdır? İse başlanmamış ise avanslar neden geri alınmamıştır? 

Soru 3. İnşaat ruhsatı alınmadan ihale edilen işler var mıdır? Varsa hangi işlerdir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.015.0.00.00.00-08/00426 18.2.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.2.1994 tarih ve 3670-8065/31250 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde 

Bakanlığıma intikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 
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Soru 1. Birinci ve İkinci Koalisyon döneminde Başkanlığınızca kaç ihale yapıldı? Her 
bir ihaleye kaç kişi iştirak etmiştir? ihaleleri kimler aldı? Tenzilatları nedir? 

Cevap 1. Birinci ve İkinci Koalisyon döneminde toplam 168 ihale yapılmıştır. Her ihale
ye en az S adet en çok 60 adet olmak üzere değişik miktarlarda müteahhit firma iştirak etmiştir. 

İhalelerin isimleri, tenzilatları, keşif miktarları ve alan firmaları gösteren listeler ekte gön
derilmiştir. 

Soru 2. Şu anda ihale edilen işler ne aşamadadır? Yapılan ihalelerde avans verilmiş mi
dir? Avans verildi ise ne kadar ve kimlere verilmiştir? Avans verilip başlayan işler var mıdır? 
Varsa avansları geri alınmış mıdır? tşe başlanmamış ise avanslar neden geri alınmamıştır? 

Cevap 2. İhale edilen işlerin büyük bölümünün inşaatları devam etmektedir. Aralık 1993 
tarihinde yapılan ihaleler sözleşme aşamasında veya Sayıştay tescilinde beklediğinden inşaat
larına henüz başlanılmamıştır. 

Sözleşme eki şartnamelere ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak bazı inşaat
larımızda avans verilmiştir. Avans listesi ekte sunulmuştur. Avans verilip de başlanmayan iş 
yoktur. İşlere ait hakedişler yapıldıkça avans kesintisi yapılmaktadır. 

Soru 3. İnşaat ruhsatı alınmadan ihale edilen işler var mıdır? Varsa hangi işlerdir? 
Cevap 3. İnşaat ruhsatı ihale yapılmadan önce değil, yapıldıktan sonra alınmaktadır. Tüm 

inşaatlarımızda inşaat ruhsatı alınmış veya alınmak üzeredir. 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinde kadastrosu yapılmayan yerlere 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ati Yılmaz'm yazılı cevabı (7/3820) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru: Bilecik İli sınırları içerisinde şimdiye kadar kadastrosu yapılmayan yerler ne kadar
dır ve nereleri kadastro görmemiştir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.008/00252 18.2.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3820-8380/32239 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından verilen ilgi yazınız eki yazılı soru öner

gesine istinaden hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Mehmet Ali Yılmaz 
Devlet Bakanı 
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17. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in TBMM Başkanlarınca kanun tek
lifi verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı 
cevabı (7/4076) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğümüzün 98 inci maddesinin; 
a) "Başkanın... Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili görevleri hakkında Başkanlıktan... 

yazılı soru sorulabilir." 
hükmüne göre aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevaplandırılmasını tensiplerinize sunarım. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1. Bugünkü İçtüzüğümüzün geçerli olduğu dönemde TBMM Başkanlarının tek başına 
ve/veya başka üyelerle birlikte verdikleri kanun teklifleri, İçtüzük tadil teklifleri var mıdır? Varsa 
hangi tekliflerdir? Bu teklifler komisyonlarda ve Genel Kurulda ne gibi işlem görmüştür? 

2. TBMM Başkanlarının kanun teklifi vermelerinin Anayasaya ve İçtüzüğe uygun olma
dığı hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinde herhangi bir komisyon kararı, Genel Kurul 
kararı veya rapor ve benzeri nitelikte bir belge var mıdır? Bu konuda Anayasa Mahkemesinin 
veya Danıştay'ın dolaylı görüşlerinin varlığı bilinmekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kan. Kar. Md. 

Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02-

Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler Ankara Milletvekili 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarınca Kanun Teklifi verilip verilemeyeceğine 

ilişkin 14.12.1993 tarihli yazılı soru önergeniz. 
İlgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

1. Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından tek başına ve başka 
üyelerle birlikte verilmiş Kanun Teklifleri ile İçtüzük tekliflerinin konuları ve görmüş olduğu 
işlemler ilişik listede gösterilmiştir. 

2. Anayasamız, Meclis Başkanı ve Başkanvekillerinin görüşmelerde tarafsız kalmalarını 
öngörmüş ve bu konudaki sınırlamaları 94 üncü maddesinin son fıkrasında hükme bağlamıştır. 

Bu sınırlamalar münhasıran görüşmelerde tarafsızlığı sağlamaya yönelik olup, onları Meclis 
üyesi olmalarından gelen asıl hak ve yetkilerini kullanma olanağından yoksun bırakmak ama
cını taşımamaktadır. 
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Anayasa koyucu başka bir sınırlama öngörmüş olsaydı bunun da açık ve kesin bir biçim
de hükme bağlanması gerekirdi. 

Anayasada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının tek başına veya başka üyelerle bir
likte Kanun veya içtüzük teklifi vermesine mani bir hüküm bulunmamaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarında da aynı görüş belirtilmiştir. 

Liste 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün Değiştirilmesine Dair içtüzük Teklifi (Tek 

başına verilmiştir ve Gündemde bulunmaktadır.) 
2. Millet Meclisi içtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında içtü

zük Teklifi (Tek başına verilmiştir ve Anayasa Komisyonundadır.) 
3. 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı KHK.'nın Değişti

rilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
fi (2 üye ile birlikte verilmiştir ve Millî Eğitim Komisyonunda bulunmaktadır.) 

4. Karadeniz Ekonomik işbirliği Uluslararası Sekreteryası ile Karadeniz Ekonomik iş
birliği Parlamenter Asamblesi Uluslararası Sekreteryasının Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Değişiklikler ve Kolaylıklara Dair Kanun Teklifi (9 üye ile birlikte verilmiştir ve Kanun 
olmuştur. Kanun No: 3964) 

o 
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Türksoy'un Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Ali "Valçın öğütean 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
AFYON 
îsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Hasan Çakır 
Ali Karataş 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddeden 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoglu 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 

BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İsmail Coşar 

450 
161 
157 

1 
2 
1 

282 
7 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
GAZİANTEP 
Bahattin Aîagöz 
Abdulkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
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İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Hüsnü Doğan 
Elaattin Elmas 
Engin Güner 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Nevzat Çobanoğlu 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Selahattin Karademir 
KARS 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Refik Arslan 

Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Erman Şahin 

ORDU 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mehmet Göl han 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 

VAN 
Fethüllah Erbaş 

YOZGAT 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Nevzat Yazıcı 

(Reddeden) 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
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BİTLİS 
Kamran tnan 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halit Dagh 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Şelahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
İbrahim özdiş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN o 

Mahmut Kılıç 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alparslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
1. Melih Gökçek 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 

(Çekinserler) 

(Geçersiz Oy) 
BURSA 
Fethi Akkoç 

(Oya Katılmayanlar) 

Yücel Seçkiner (t.A.) 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç 

BAYBURT 
Bahâttin Elçi 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Bahâttin Şeker 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
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ÇORUM 
Muharrem Şemsek 

Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 

BURSA 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
Kadir Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
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DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurttaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdülmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Razim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 

HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
M. tstemihan Talay 

İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Bedrettin Dalan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
İbrahim Gürsoy (t.A.) 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi Işbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddın Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
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Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Işın Çelebi 
Halil Çuthaoğlu 
Timur Demir 
Ersin Faralyalı 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
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KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
trfettin Akar 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı (t.A.) 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

ADANA 1 
ADIYAMAN 1 
BURSA 1 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezzak Yavuz 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 1 
İSPARTA 1 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Ender Karagül 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Ali Uzun 

İSTANBUL 
MARDİN 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 22 , 2 ,1994 SAH Saat : 13.00 

. 1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/344) (S. Sayısı : 475) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1994) 

2. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Halkkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayaöa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/345) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1994) 

3. — Kırıkkale Milletvekilleri M. Sadılk Avundukluoğlu ile Abdurrahman Ünlü'-
nün Yasama Dokunulmazlıklannm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rporu (3/347) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi . 16.2.1994) 

4. —• Manisa Milletvekili Akın Gönen ile Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/348) 
(S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi • J 6.2.1994) 

5. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Di
yarbakır Milletvekilleri Salih Sümer ve Fehmi Işılklar'ın Yasama Dokunulmazlıkları
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereöi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/354) (S. Sayısı : 479) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/368) (S. Sayısı : 480) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1994) ' ı 

7. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, Zonguldak Milletvekili Ömer Ba
rutçu, Erzurum Milletvekili ismail Köse, Antalya Milletvekili Adil Aydın, Samsun 
Milletvekili İrfan Demiralp, Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve Afyon Millet
vekili Abdullah Ulutürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/274) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

8. — İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nra Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları' 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/255) (S. Sayısı : 482) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 

__ ı _ 



1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

9, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ye Batman Milletvekili Adnan Ekmen' 
in Yasama Dokunulmazlıklarının• Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlları Üyelerinden Kurulu Karma Komıisyon Raporu 
(3/257) (S. Sayısı: 483) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

10. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kumlu Karma Komisyon. Raporu (3/261) (S. Sayısı : 484) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1994) 

11. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkımda Kanun Teklifinin içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme alınma önergesi (2/418) 

12,— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğaıya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/419) 

13. — Diyarbakır 'Milletvekili Sedat Yurtdaş ve' Şırnak Milletvekili Selim Sadak' 
in Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetiyle Şırnak ve 
Çukurca'da Meydana Gelen Tahribata İlişkin Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/487) 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X l. — Türksoy'un Kuruluca ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1 /624) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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. — Ankara Milletvekili H.Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayıl,ı 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 Erb'alkan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) ^ 

4. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin 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 inci, 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 ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ,102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettih Kunt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
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. -i- Sımak Milletvekili Mahmut .Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

'8. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

9. —• Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının,. Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç 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 araştırmas,ı açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — Sımak 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 înceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 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 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 

19. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

20̂  — Konya Milletvekili Necmettin Erbalkan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

21. — Ankara Milletvekili t. 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 arkadaşının, işsizlik soru- ' 
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

23. — Ankara Milletvekilli îa Melih Gökçek ve 1.5 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

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

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

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

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

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

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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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 Abduüatif 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 sddtörünün 
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. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, 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) 

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

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

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

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

39. — 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 
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yuırtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl 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) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesıi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

42. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

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

44. —•• Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 (arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeler; uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişikin 
önergesi (10/67) 

45. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay 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) 

46. —-Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

•47. — 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) 

48;— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve. 21 arkadaşının, Tanım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
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49. — 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 araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

50.— 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 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

52. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

5 3 . — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

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

55. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 aırkadaşınm, Doğu Türkistan' 
da'ki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

57. — 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) 
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58, — 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) 

$9.— 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

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

61. — 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) 

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

ı63s— 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) 

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

65. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadagmın, 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 (10/9.6) 

66, — 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) . . ' • • • 
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67. — 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) 

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

69. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir lli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

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

71. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

72. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak, ye 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

73. — Diyarbakır 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 açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

74. — 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) 

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

76. —• Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
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yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

77. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 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 önergesi (10/106) 

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

79. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/112) 

80. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 302 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

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

ı82. — Çorum Milletvekili Muharrem Sermek ve 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

83. — Diyarbakır 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 maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

84. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma*/ 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

85. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayları ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 
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86. — Adıyaman Milletvekili M'ahmut Kılınç ve lıl 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) 

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

88. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gerdken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

89. — 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) 

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

91. — 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 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

92. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Biiyükşehir 
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) 

93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak 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) 

94. — 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) 

— 13 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

.''YAPILMASINA DAJR ÖNGÖRÜŞMELER 

95. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyaısî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olaralk 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) 

96. — Adıyiamian Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 ankadaşının, Halk'kârıi - 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) 

97. — 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) 

98. — Yan Milletvekili. Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

99. — Van Milletvekili Remzi Kaırfcal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizian ilçesinde 
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 (10/143) 

100. — Siirt Milletvelkili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Közakçıoğiu'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) 

101.— Diyarbakır Milletvekili Sedlat Yuntdaş ve 9 arkadaşının, Diyanbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

102. — Diyarbakır Milletvekili M. Haltip Dicle ve 12 arkadaşının, Ktontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

103. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

104. — Adıyjamlan Milletvekili Ceüal Künkoğlu ve 13 arkadaşının, Köntlgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

105. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 10 ankadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
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gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

106. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık 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) 

1.07. — Siirt Milletvekili Zübeyir Ayclar ve 11 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) 

108. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, 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) 

109. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünal di 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) 

110. — Denizli Milletvekili Masan Korkmazcan 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 önergesi (10/154) 

111. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 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) 

112. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

113. —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) 

114. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 Arkadaşının, Şoför Esnafının 
Problemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikaların Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca 'Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/159) 
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115. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

116. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

119.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

120. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

121- — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 19 arkadaşının, para piyasaların
da yaşanan kriz nedeniyle alınan devalüasyon kararının sebep ve sonuçlarının araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 insi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

122. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, Merkez Bankasınca devalüasyon kararından önce piyasaya döviz sü
rülerek bazı çevrelere çıkar sağlandığı ve Devletin zarara uğratıldığı iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/167) 

123. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

124. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

125. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 Arkadaşının, Esnaf ve Sanatkârla
rın sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/169) 
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SÖZLÜ SORULAR 

*1.--i- 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) 

*2. — 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) 

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

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

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanlcaya'nın, Vergi af fr olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

*6.— 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) 

1i — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) , 

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

* • • " " 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 90.0'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) . . 

*1T. — 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) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 

— 18 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

*13. — 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) 

^14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377). 

*15. — 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) 

*16. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'm, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği - iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) . 

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

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

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden ka
çırılan bir grup vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

20Ü — 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) 

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

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

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

24. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 
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25. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

*26. — 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) 

*27. — 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) 

28H— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin 'Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

29. — 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) 

*30. — 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) 

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan «Neriman 
Hanımın Ruhu Demirel'i izliyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497) 

32. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/498) 

33. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Reşitpaşa Mahalle
sinde yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som öner
gesi (6/499) • 

34. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma.'Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

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

36. — 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) 
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37. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân [Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

*38, — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/501) 

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

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

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

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işikkent Ajans Mü
dürünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

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

44. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

45. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olanak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın al,ındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 

46. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayan'ın, İzmir Narlıdeıre'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

47. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK1 Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) • 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 
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49. — İstanbul Millötvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

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

*51. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğüne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/587) (1) 

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

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

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

55. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*56, — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

57. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'm, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

i 58. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

59. — 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) 

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

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

62. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 
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63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/714) (1) 

64. _ 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) 

65. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

66. — 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) / 

67. — 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) 

68. „ istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

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

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

71. — 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) 

72. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilme
sinin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

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

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

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

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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76. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman işletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi'(6/574) 

77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

78. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

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

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

81. — îstianbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernıofcil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

*83. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'İn, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/585) 

84. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yardımcı Siağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

85. — Afyon Milletvekili Gaffaır Yakrn'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

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

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

88. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 
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89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

90. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) 

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

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

*93. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'm, vergi borçlarını ödemeyenler 'arasında 
hükümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

*94. — Siirt Milletvekili Zübfeyiir Aydar'ın, vergi b'orcu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyalarr sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

95s — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

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

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

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

99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunla
rının Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 
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100. — DîyaırtekiTi Milletvekili "M$ Hatip Dicle'nin, Diyarblakıır 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) 

*101.; — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

102. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

104. — istanbul Milletvekilli 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) 

105. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

106. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,. Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

•*108, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığriddıasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

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

*110.— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, blazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*111. — İstanbul Milletvekili Bülent Akiarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

112.— İstanbul Milletvekili'Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında O YAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 
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*113. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet işleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

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

,116. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*117. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

; 118.. — 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) 

119. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

121. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi'(6/612) 

122. — 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) 

"123. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürfcan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

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

125. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 
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126. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

127. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk: Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

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

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

130i. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

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

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

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

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

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

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

137. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

138. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

139. — 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) 
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140. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruf lu'nun, İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/628) 

141. — 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) • 

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

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

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

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

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

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

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

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

150. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

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

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

153. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 
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154. — 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) -

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

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

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

158. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

168. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önörgesi (6/657) 
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169, — istanbul 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) 

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

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

v- 172. — 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) . 

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

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

175. — 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) 

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

177. — 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) 

178. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

179. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

180. — 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) 

181. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 
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182. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

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

184. _ Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

185. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önerges'ı (6/673) 

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

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

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

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

190. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

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

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

Î95. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

196. — 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) 
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197. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

198. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

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

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

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakarandan sözlü soru önergesi (6/689) 

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

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

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

205. — 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) 

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

207. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,tnaî Kalkınma Ban-
kas,ı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/695) 

208. — 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) 

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

210. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

211. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 
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212. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

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

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

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

216 istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

217. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yap,ılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

218. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

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

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

221. — Artvin Milletvekili. Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

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

223. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

2244 — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

225. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

226. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844). (1) 

227. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksıın sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 
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228. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport, büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından ısözlü so
ru önergesi (6/739) 

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

230. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

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

232. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru-önergesi (6/743) 

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

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

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

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

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

238. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

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

240. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) -

241. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticâret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 
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242. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

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

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

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

246. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'ninr yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

247. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hinde 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

248. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

249. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

250. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

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

252. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 

253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 
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255. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

256. — 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) 

257. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
dalki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/770) 

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

259. — 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) 

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

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

262. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

263. —. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

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

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

266. — 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) 
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267. — Ankara Milletvekili Ömer Elkinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

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

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

270. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanikaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) . ' 

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

272. — Artvin Milletvdkili Süleyman Hatinoğİu'nun, doktor atama kuralarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

273. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğİu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin, 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

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

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

276. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maıruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

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

278. — 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) 

~ 279, — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

280. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 
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281. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

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

283. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etiıbank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Umanına alimüııyurn nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

284. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

285. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

286. — 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) 

287. — 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) 

288. — Denizli Milletvekili Hasan Korfcmazcan'm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara üişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

289. — 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) 

290. —. Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

291. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

292. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 
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293. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

294. — İstanbul Milletvekili Temel Gündöğdu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma' 
Fonu'ndan Edirne İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

295. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/920) (1) 

296. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

297. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

298.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

299.— Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

300. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (İ) 

301.— 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) 

302. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

303. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

304. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'İn, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 
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305. — Muğla Milletvekili Nevşat özerin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

306. — İzmir- M ille tvekili 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) 

307. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Muş Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

308. — 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) 

309. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

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

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

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

313. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

314. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

315. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

316. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 
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317. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

318. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

319. — 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) 

320. — Ankara 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) •' 

321. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

322. — İstanbul MiUetveikili Halil Orhan Ergüder%ı, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

323. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

324..— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

325. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

326. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/936) (1) 

327. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

328. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is 
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 
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329. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan DMci'nİn, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından.emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

331. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

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

333. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma vo Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

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

335. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yıllında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

336. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'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) 

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

338. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

339. — 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) 

340. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Boyüzük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 
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341. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

342. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfa'n- bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

344. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru, önergesi (6/864) 

345. — 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) 

346. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

347. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

348. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

349. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

350. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

351. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

352. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

353. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

354. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) 
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355. — 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) 

356. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

357. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/878) 

.358. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/879) 

359. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

360. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

361. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

362. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

363. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

364. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

365. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

366. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

367. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

368. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

369. — Elazığ Milletvekili Ahmet .Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/904) 
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370. — Kıayseri Milletvekili Seyfi Şahinin, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

371. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine • giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

372. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

373. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçetkmecc Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

374. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

375. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

376. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, İstanbul Defterdarının görev
den alınmasının nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

377. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen^in, İbra edilmeyen blir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

378. — Konya Milletvekili Mustafia Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

379. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

380. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin (Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

381. — Elazığ Milletvekili 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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382. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut Özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa iskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

383. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü sora önergesi (6/954) 

384. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

385. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, günlük bir gazetede çıkan 
«Zehirli Oyunu Vali Bozdu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/958) 

386. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'în, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

387. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

388. — 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) 

389. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Turban Genel Müdürünün gö
revini kötüye kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

390. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, günlük bir gazetede «Doğum
evinde Yolsuzluk» başlığı ile yer alan haberlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/963) 

391. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

392. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

393. — Ankara Milletvekili Hamdı Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve (korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

394. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 
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395. —• İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

396. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

397. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

398. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergemi (6/973) 

399. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

400. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

401. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

402. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

403. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

404. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oa't'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

405. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

406. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

407J — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) v 
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408. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/983) 

409. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

410; — İstan'bul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

411. — JConya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

412. —• Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

413.; — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 
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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 Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun. Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
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 Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7 .— Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı ; 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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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, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı ' 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ye Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (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 Hakkında 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) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara' Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Ban
kalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırıl
ması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sa-
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yılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve İ177 Sa
yılı Tütün Telkeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu 
İktisadî- Teşebbüslerinin Özelleştij ilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine 
İlişkin 513 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/599) (S. Sayısı : 545) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

16. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 17.— 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) 

X 18.— İnsan Halkları ve Ana 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) 

19. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (SLSayısı: 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

• X 20. — 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 : 7.124993) 

21. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanv.ekili İçel 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) 

23. —- Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasans,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

24. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-
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nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

25. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9,1992) 

26. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet korniş-* 
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

27. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

28j —- 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) 

29. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şildik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı.: 319) (Dağıtma tarihi: 4,3.1993) 

X 30. — 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 31. — 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) 

X 32. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 

33. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 
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34. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

35. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveklili Bursa Millefcvekiili Turhan Tayan, 
Anavatan Pantıisi Grup Başkanveikilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

36. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

37. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

38. — 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) 

39. — 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) 

40. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Pvaporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 41. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

42. — 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) 
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43. — 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) 

44. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 46. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 47. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 48. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

49. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

50. — Kars Milletvekili Zeki Naoitarhan 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) 

51. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 52. — Esnaf ve Sanatkârlar 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
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 
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53. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden 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) 

54. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveklli Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 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) 

55. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanım Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

56. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

57. — 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) 

58. — 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) 

59. — ihraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S, Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

60. — Manisa Milletvekili Tevfifc Diker'ln, 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) 

61. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde-
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sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu . Raporu 
(2/21.2) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

62. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. İLI Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı.: 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

63. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

64. — 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) 

65. — 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) 

66.— 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) 

67. — 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) 

68. — 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) 

69. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teldifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

70. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın-
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da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

71. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri iç 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) 

72. — Çorum M'illetveikİli Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 net Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

73. — İstanbul Milletvekili Sabrı 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) 

74. — 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 Maddes'inin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S.. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10,1992) 

75. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177). (Dağıtma tarihi : 
5.10.İ992) 

76. — 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) 

77. __ 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) 

78. — 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) 

79.— Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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80. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri • 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

81. — Askerî Geza 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) 

82. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu '(2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

83. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

84. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayıh 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 : 19.11.1992) 

85. _ 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

86. — 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) 

87. — 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) 
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88. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvelkili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
rıık'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (â/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993) 

89. — Sımak 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) 

90. — 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) 

91. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Elki 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) 

92. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanım Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'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) 

94. — Şimale Milletvekili Mahmut Alınak'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) 

95ğ — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini ele Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 
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97. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

98. — 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) 

99. _ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Saydı 
Yüksek Öğretim Kurumlan 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) 

100. — 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) 

101. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41, Sayılı Kamın Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (Ş. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

102. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kantin Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

103. — 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) 

104. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

105. —7 Giilhane 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) 

106. — 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, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

107. — 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) 

108. — 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) 

109. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş 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) 

110. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler 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) 

111. — Denizli Milletvekili -Naibi SaJbuneu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

112. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde 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) 

113. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmiasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi.: 3.5.1993) 

114. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç 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) 

1115. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kur uluslarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

U6, _ Sımak 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 11.7i — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişfcin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/53.4) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

118. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları. (1 /364) (S. Sayısı :. 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

119. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1 /538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

120.— Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı. Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) '/-,) 

121. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum 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) 

122. — Sivas Milletvekili Abdııllatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

123. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
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 124. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ekonomik ve Sınaî 

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/405) (S. Sayısı : 
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 (1/509) (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) 
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X 127. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, iyi 
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) ' 

X 128. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine 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) 

129. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ye Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) . . . . . . . 

130. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'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) 

131. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komıisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

132. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
vo Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

133. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

134..— Seyfettin Uzundiz Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 135. — İzmir Andlaşmasını 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 136. — 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) 
X 137. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayıcı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 138. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 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 139. — 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 İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

140. — Eskişehir Milletvekili İ. 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 Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
vo Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

141. — 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 ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 142. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver

gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 

X 143. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

144 — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağ/tma tarihi : 8.2.1994) 

X 145. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kamun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

147. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 148. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçıişlerive Ta
rım, Orman ve Köyişleri komıiisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 149. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylantmasmın Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

150. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 151.— Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
X 152. — Tüılkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As

kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X .153. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

\X 154. — Ozon Tabakasını İncelten -Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 
"•.'•'"155,__ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele-
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rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1034) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi ; 
10.2.1994) 

156.— Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının-Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1093) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

157. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Za
na'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üiyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1029) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

158. —Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/997) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

159. — Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar, Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar, 
Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever, Mardin 
Milletvekili Ahmet Türk, Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş, Batman Milletvekili 
Nizamettin Toğuç, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Batman Milletvekili Afodül-
kerirn Zilan, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, Van Milletvekili Remzi Tartal, Muş 
Milletvekili Sırrı Sakık, Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık, Diyarbakır Millet
vekili Salih Sümer, Diyarbakır Milletvekili Hatib Dicle, Mardin Milletvekili Mehmet 
Sincar, Mardin Milletvekili Ali Yiğit, Şırnak Milletvekili Selim Sadak, Muş Millet
vekili Muzaffer Demir, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, Adıyaman Milletvekili Mah
mut Kılınç ve Siirt Milletvekili Naif Güneş'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/462) (S. Sayısı : 586) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

160. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1038) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

161. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/996) (S. Sayısı : 588) (Dağıtma tarihi : 
10.2^1994) 

162.— M'ardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Ali Yiğit, Mehmet Sincar, Adıyaman 
Milletvekili Mahmut Kılınç, Şırnak Milletvekilleri Mahmut Alınak, Orhan Doğan, 
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Selim Sadak, Diyarbakır Milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Mahmut Uyanık, 
Sedat Yurtdaş, Muş Milletvekilleri Sırrı Sakık, Mehmet Emin Sever, Muzaffer Demir, 
Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Siirt Milletvekilleri Zübeyir Aydar, Naif Güneş 
ve Van Milletvekili Remzi Kartal'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/789) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 10.2,1994) 

163, _ Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) / 

164. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25,8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

165,— Şırnak Milletvekili ıMahmüt Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,|1994> 

166. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yaıpılmaisı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

• • mtjmlSJU İl U 
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(S. Sayısı: 475) 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Baklanda Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/344) 

T.C. 
Başbakanlık 9.3.1992 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-3Ö4/08176 

Konu : İzmir Milletvekili Erdal İnönü. / 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA -

298 Sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna" mu
halefet etmek suçunu işlediği iddia olunan tzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 25.2.1992 gün ve CİGM.1.128.25.1992/07914 
sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T.G 
Adalet Bakanlığı 25.2.1992 

Cezp İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM.KOD.B.03.ÇÎG.0.00.00.02.1.128.25.1992/07914 

Konu : İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

298 Sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna" muha
lefet etme suçunu işlediği iddia olunan Erdal İnönü hakkında yapılan hazırlık soruşturması 
sırasında, adı geçenini İzmir İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Do
kunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Kayseri Cumhuriyet Baş
savcılığının 5.2.1992 gün BK. 1992/29 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

, İzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Dönem: 19 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları , 10.12.1993 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/344 
Karar No. : 77 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 13.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İzmir Milletvekili Erdal 

İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komis
yonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen İzmir Milletve
kili Erdal İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına Icatılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre İzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Şerif Ercan ö. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü Üye 

Hasan Namal Uğur Aksöz 
Antalya Adana 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinçerler Cemalettin Gürbüz 

Ankara Amasya 
Üye, Üye t • 

Ekrem Ceyhun Coşkun Kırca 
Balıkesir v İstanbul-

Üye Üye 
t. Kaya Erdem Erdal İnönü 

İzmir İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 475) 



Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 
Üye 

Tevfık Diker 
Manisa 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 
Üye 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

istanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

C. Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 
Üye 

Şuha Tanık 
tzmir 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

•€lp^-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 475) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. s (S. Sayısı: 476) 

İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anaya
sa .' ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/345) 

7X1 
Başbakanlık 9.3.1992 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/08175 

Konu : İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

298 Sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna" mu
halefet etmek suçunu işlediği iddia olunan İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası Ue Adalet Bakanlığının 25.2.1992 gün ve CİGM.1.128.16.1992/07879 
sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 25.2.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.KOD.B.03.CİG.0.00.00.02.U28.16.1992/07879 

Konu : tçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

298 Sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna" muha
lefet etme suçunu işlediği iddia olunan tçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın \asarna Dokunul
mazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Keskin Cumhuriyet Başsav
cılığının 23.1.1992 gün ve 1991/675 Hazırlık sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim lahnmıştır. 

İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakanı 

file:///asarna
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 10.12.1993 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/345 
Karar No. : 76 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 13.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen îçel Milletvekili D. Fikri. 

Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komis
yonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tçel Milletvekili 
D. Fikri Sağlar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre tçel Milletvekili D. Fikri Sağlar hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan Başkanvekili 
' Şerif Ercan ö. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü Üye , 

Hasan Namal Uğur Aksöz 
Antalya Adana 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinçerler Cemaletiin Gürbüz / 

Ankara ı Amasya , 
Üye Üye 

Ekrem Ceyhun Coşkun Kırca 
Balıkesir İstanbul 

Üye Üye( 

/. Kaya Erdem Erdal İnönü 
İzmir izmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 476 ) 



Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 
Üye 

Tbvfık Diker 
Manisa 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 
Üye 

Bahatt'm Elçi 
Bayburt 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

istanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

C. Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye ' 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 
Üye 

Süha Tanık 
izmir 
Üye 

H. Cavit Erdemif 
Kütahya 

' • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 476) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T.B.M. M. (S. Sayısı: 477) 

Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Âvundukluoğlu ile Abdurrah
man Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/347) 

T.C. 
Başbakanlık 9.3.1992 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü • 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/08173 

Konu : Kırıkkale Milletvekilleri M. Sadık Âvundukluoğlu ve Abdurrahman Ünlü. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 Sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna" mu

halefet etmek suçunu İşledikleri iddia olunan Kırıkkale Milletvekilleri M. Sadık Âvunduklu
oğlu ve Abdurrahman Ünlü haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlı
ğının 25.2.1992 gün ve CİGM.l.128.19.1992/07945 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü.maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı , 25.2.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.KOD.B.03.CİG.0.00.00.02.1.128.19.1992/07945 

Konu : Kırıkkale Milletvekilleri M. Sadık Âvundukluoğlu ve Abdurrahman Ünlü'nün Ya
sama Dokunulmazlıkları. 

BAŞBAKANLIĞA 
298 Sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna" muha

lefet suçunu işledikleri iddia olunan M. Sadık Âvundukluoğlu ve Abdurrahman Ünlü hakla
rında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenlerin Kırıkkale İlinden Milletvekili se
çildikleri anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında dü
zenlenen fezlekeli evrak, Keskin Cumhuriyet Başsavcılığının 27.1.1992 gün ve 1991/673 hazır
lık sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kırıkkale Milletvekilleri M. Sadık Âvundukluoğlu ve Abdurrahman Ünlü haklarında ko
vuşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü mad
desi uyarınca Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 10.12.1993 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/347 
Karar No. : 75 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 13.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Kırıkkale Milletvekilleri 

M. Sadık Avundukluoglu ve Abdurrahman Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında Gün
deme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelen
mek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Kırıkkale Mil
letvekilleri M. Sııdık Avundukluoglu ve Abdurrahman Ünlü'nün yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. • 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri Üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Kırıkkale Milletvekilleri M. Sadık Avundukluoglu 
ve Abdurrahman Ünlü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. ' . . . ' , " • ' 

Başkan Başkanvekili 
Şerif Ercan ö. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü Üye 

Hasan Namal Uğur Aksöz 
Antalya Adana 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinçerler Cemalettin Gürbüz 

Ankara Amasya 
Üye Üye 

Ekrem Ceyhun Coşkun Kırca 
Balıkesir İstanbul 

Üye Üye 
t. Kaya Erdem Erdal înönü 

İzmir İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 477) 
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Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 

Üye 
Bahattin Elçi 

Bayburt 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

İstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Üye 
Mehmet^ Keçeciler 

Konya 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

ücrs 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 477) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M.-M. ' (S. Sayısı: 478) 

Manisa Milletvekili Akın Gönen İle Çankırı Milletvekili Nev
zat Ayaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/348) 

T.C. 
Başbakanlık \ 9.3.1992 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/08172 

Konu : Manisa Milletvekili Akın Gönen ile Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 Sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna" mu
halefet etmek suçunu işledikleri iddia olunan Manisa Milletvekili Akın Gönen ile Canlan Mil
letvekili Nevzat Ayaz haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 
25.2.1992 gün,ve CİGM.1.120.16.1992/07951 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

T.C. • • 
Adalet Bakanlığı 25.2.1992 

Ceza tşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM.KOD.B.03.CİG.0.00.00.02.U28.16.1992/07951 

Konu : Manisa Milletvekili Akın Gönen ile Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz'ın Yasama 
Dokunulmazlıkları. 

BAŞBAKANLIĞA 

298 Sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna" muha
lefet suçunu işledikleri iddia olunan tzmir Milletvekili Akın Gönen ile Çankırı Milletvekili Nevzat 
Ayaz haklarında yapılan hazırlık soruşturması sırasında Yasama Dokunulmazlıklarının kaldı
rılması için haklarında düzenlenen fezlekeli evrak, Keskin Cumhuriyet Başsavcılığının 23.1.1992 
gün ve 1991/672 hazırlık sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Manisa Milletvekili Akın Gönen ile Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz haklarında kovuş
turmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi 
uyarınca Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 10.12.1993 

1 Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/348 
Karar No. : 74 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 13.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Manisa Milletvekili Akın 
Gönen ile Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi; Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında Gündeme alın
mış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere ve
rilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Manisa Millet
vekili Akın Gönen ve Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacfyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Manisa Milletvekili Akın Gönen ile Çankırı Mil
letvekili Nevzat Ayaz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur.' ' 

Başkan Başkanvekili 
Şerif Ercan ö. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü Üye 

Hasan Namal UğurAksöz 
Antalya Adana 

Üye • Üye 
M. Vehbi Dinçerler Cemalettin Gürbüz 

Ankara * Amasya 
Üye Üye 

Ekrem Ceyhun Coşkun Kırca 
Balıkesir İstanbul 

Üye Üye 
/ Kaya Erdem , Erdal tnönü 

İzmir İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 478) 
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Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 
Üye 

Jevfik Diker 
Manisa 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum , 
Üye 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

istanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

C. Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

• Cemal özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 

.'. °ye 

Suha Thmk 
izmir 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

3SSHE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 478) 





Dönem : 19 Yasanın Yılı : 3 

T. B. M. M.. (S. Sayısı: 479) 

Mardin 'Milletvekili Alımet Türk, Batman Milletvekili Adnan 
Ekmen, Diyarbakır Milletvekilleri'Salih Sümer ve Fehmi. Işık
lardın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Baklanda 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/354) 

T.C: 
Başbakanlık 13.3.1992 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/08384 

Konu : Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Arkadaşlarının Yasama Dokunulmazlıkları. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işle

dikleri iddia olunan Mardin Milletvekili Ahmst Türk, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ile 
Diyarbakır Milletvekilleri Soliti Sümer ve Fehmi Işıklar haklarında tanzim edilen soreştunsa 
dosyası ile Adalet Bakanlığının 3.3.1992 gün ve CİGM. KOD. B.03JCİG.0.G0.00.G2.1.123.36. 
1990/09200 sayılı yüzjpnm sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 03 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T.C 
Adalet Bakanlığı 3.3.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM.KOD.B.03.CİG.0.00.00.02.U28.36.1990/09200 

Konu : Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Arkadaşlarının Yasama Dokunulmazlıkları. 

BAŞBAKANLIĞA , 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işle
dikleri iddia olunan Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Di
yarbakır Milletvekilleri Salih Sümer ve Fehmi Işıklar haklarında yapıtan hazırlık soruşturması 
sırasında, adları geçenlerin halen Milletvekili oldukları anlaşılması üzerine, Yasama Dokunul
mazlıklarının kaldırılması için haklarında düzenlenen fezlekeli evrak, Kırşehir Cumhuriyet Baş
savcılığının 17.2.1992 gün B-1991/3343 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Mardin Milletvekili Alımet Türk, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Diyarbakır Millet
vekilleri Salih Sümer ve Fehmi Işıklar haklarında kovuşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlıkla
rının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 10.12.1993 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/354 
Karar No. : 86 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 16.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Diyarbakır Milletvekil
leri Fehmi Işıklar ve Salih Sümer, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ile Mardin Milletvekili 
Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; 
Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu.mad-
desine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporunda; dosyada adı geçen Diyarbakır Milletve
kili Fehmi Işıklar'ın milletvekilliği sıfatının, Anayasa Mahkemesinin 14.7.1993 tarihli ve Esas : 
1992/1; Karar : 1993/1 Sayılı Kararı ile sona erdiğini göz önüne alarak, kendisi hakkında bir 
karar verilmesine gerek olmadığına ve haklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer, Batman 
Milletvekili Adnan Ekmen ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer, Batman Mil
letvekili Adnan Ekmen ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Şerif Ercan ö. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü Üye * 

Hasan Namal Uğur Aksöz 
Antalya Adana 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinçerler Cemalettin Gürbüz 

Ankara Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 479) 



Üye 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 

Üye 
/. Kaya Erdem 

îzmir 

Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 

Üye' 
Tevfık Diker 

Manisa 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

Üye 
Coşkun Kırca 

İstanbul 

Üye 
Erdal İnönü 

izmir 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 

Üye . 
Bahattin Elçi 

Bayburt 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

tstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 479) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T.B.- M. M. (S. Sayısı: 480) 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması MaMunda Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/368) 

T.C. 
Başbakanlık 26.3.1992 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: R02.0.PPG.0.12-304/10017 

Konu : İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanununa" muhalefet suçunu 
igledlğj İddia olunan İstanbul Milletvekili Mehmet Scvigen hakkında tanzim edilen soruştur
mam docyna İle Adalet Bakanlığının 17.3.1992 eün ve CİGM.KOD.IÎ.03.CİGM.Ö.00.0Û.02. 
1.120.29.1992/11080 sayılı yansının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T.C 
Adalet Bakanlığı 17.3.1992 

Cezp İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı.: CİGM.KOD.B03.CİG.0.00.00.02.1.128.29.1992/11080 

Konu : İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa" muhalefet suçunu işlediği iddia 
olunan Mehmet Sevigen hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin İstan
bul İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
ması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığının 14.2.1992 
gün ve 1992/14 C. İş sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlı
ğının kaldınlıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuırulu Karma Komisyon Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 10.12.1993 

(Jyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/368 
Karar No. : 73 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 27.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Meh
met Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Ko
misyonumuzun 23.11.İ993 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkındaki kanuna muhalefet suçu isnat edilen İstanbul Milletvekili Mehmet Ser 
vigen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 

Sözcü 
Hasan Namal 

Antalya 

Üye 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

Üye 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 

Üye 
/. Kaya Erdem 

İzmir 

Başkanvekili 
ö. Mümtaz Soysal 

Ankara 
Üye 

UğurAksöz 
Adana 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 

' . Üye 
Coşkun Kırca 

İstanbul 

Üye 
Erdal İnönü 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 480) 



Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 

Üye 
Bahattin Elçi 

Bayburt 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

İstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

•-

* 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 
C Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 

Üye 
Süha Tanık 

izmir 

Üye' 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

1. 

ı < Q a ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 480) 





Dönem: 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 481) 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, Zonguldak Milletve^ 
kili Ömer Barutçu, Erzurum Milletvekili ismail Köse, Antal
ya Milletvekili Adil Aydın, Samsun Milletvekili trfan Demi-
ralp, Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve Afyon Millet
vekili Abdullah Ulutürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Haklanda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/274) 

T.C. 
Başbakanlık 6.2.1992 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304/04590 

Konu : İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve Altı Milletvekili. 
TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA * 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işle
dikleri iddia olunan İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, Zonguldak Milletvekili Ömer Ba
rutçu, Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Antalya Milletvekili Adil Aydın, Samsun Milletvekili 
İrfan Dcmiralp, Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ye Afyon Milletvekili Abdullah Ulut ürk 
haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 27.1.1992 gün ve 
CİGM.1.28.11.1992/3308 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 22.1.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM.KOD.B.03.0.CÎG.0.00.00.02.1.28.1U992/3308 

Konu : İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve Arkadaşları Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işle

dikleri iddia olunan İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, Zonguldak Milletvekili Ömer Ba
rutçu, Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Antalya Milletvekili Adil Aydın, Samsun Milletvekili 
İrfan Demiralp, Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk, Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'
ün yeniden Milletvekili seçildiklerinin anlaşılması üzerine Yasama Dokunulmazlıklarının kal
dırılması için haklarında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6.1.1992 
gün ve Basın Hz. 1992/8 sayılı yazılarıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 



İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu, Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse, Antalya Milletvekili Adil Aydın, Samsun Milletvekili trfan Demiralp, 
Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk, Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk haklarında ko
vuşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü mad
desi uyarınca Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakam 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 10.12.1993 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/274 . . 
Karar No. : 85 ' 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 10.12.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İsparta Milletvekili Sü

leyman Demirel, Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu, Erzurum Milletvekili İsmail Köse, An
talya Milletvekili Adil Aydın, Samsun Milletvekili İrfan Demiralp, Aksaray Milletvekili Mah
mut öztürk ve Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında Gün
deme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelen
mek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12,1993 tarihli Raporunda; İsparta Milletvekili Süleyman DemireFin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16.5.1993 tarihli 103 üncü Birleşiminde Cumhurbaşkanı se
çildiğini göz önüne alarak kendileri hakkında bir karar verilmesine gerek olmadığına ve hakla
rında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçu isnat edilen Zon
guldak Milletvekili Ömer Barutçu, Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Antalya Milletvekili Adil 
Aydın, Samsun Milletvekili trfan Demiralp, Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ile Afyon 
Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek olmadı
ğına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu, Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse, Antalya Milletvekili Adil Aydın, Samsun Milletvekili İrfan Demiralp, 
Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk Ve Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk hakkındaki ko
vuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 481) 

• • ' • " • ) 



Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 
Sözcü 

Hasan Namal 
Antalya 

Üye 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Üye 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

Üye 
/. Kaya Erdem 

tzmir 
Üye 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

Üye 
Bahattin Elçi. 

Bayburt, 
Üye 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

Başkanvekili 
ö. Mümtaz Soysal 

Ankara 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

Üye 
Cemaletttn Gürbüz 

Amasya 
Üye 

Coşkun Kırca 
istanbul 

Üye , 
Erdal İnönü 

izmir . 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 
Üye 

P. Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay < 
Üye 

Süha Tanık 
izmir 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Üye 
.Şükrü Yürür 

Ordu 

<PŞŞ> : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı.: 481) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

• T. B..M.M. (S. Sayısı: 482) 

İstanbul Milletvekili Yıldırım Âktuna'mn Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Haklanda Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/255) 

TC. 
Başbakanlık 22.1.1992 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ' 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/02875 

Konu : istanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna; 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tahsil olunan Emlak Vergilerinden % 15'lik özel idare payını zamanında ödenmemesin
den dolayı görevini ihmal suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna 
haklanda tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 14.1.1991 gün ve 
CİGM.1.128.55.1991/01795 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 14.1.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.1.128.55.1991/01795 

Konu : İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nın Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tahsil olunan Emlak Vergilerinden % 15'lik özel idare payını zamanında ödenmemesin
den dolayı görevini ihmal ettiği iddia olunan Bakırköy Belediye eski Başkanı Yıldırım Aktuna 
hakkında TCK. nun 230 uncu maddesi gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı 
geçenin İstanbul İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlı
ğının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, İstanbul Valiliğinin 23.12.1991 gün 
ve İd. Kur. 02 (1991)-Gid. 275-10005 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlı
ğının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M- Seyfı Oktay 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 10.12.1993 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/255 
Karar No. : 45 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 24.1.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Yıl
dırım Aktuna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; 
Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu mad
desine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında görevini ihmal suçu isnat edi-
len istanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 
Sözcü 

Hasan Namal 
Antalya 

Üye 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Üye 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Üye 
Erdal İnönü 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 482) 

Başkanvekili 
ö. Mümtaz Soysal 

Ankara 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

Üye 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
-* Üye 

/ Kaya Erdem 
İzmir 
Üye 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 



Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

C Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Cemal özbilen 
,. Kırklareli 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 
Üye 

Süha Tanık 
izmir 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 
Üye 

a Cemal Şahin 
Çorum 

Üye 
Bahattin Elçi 

Bayburt 
Üye 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 482) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. . (S. Sayısı: 483) 

Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Batman Milletvekili 
Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/257) 

Başbakanlık 22.11992 
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/02878 
Konu : Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ile Batman Milletvekili Adnan Ekmen. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
2911, Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek suçunu 

işledikleri iddia olunan Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Batman Milletvekili Adnan Ek
men haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 16.1.1992 gün ve 
CİGM.l.120.1992/02379 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T.C 
Adalet Bakanlığı 16.1.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı ; 

CİGM.KOD.B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.128.3.1992/02379 
Konu : Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Batman Milletvekili Adnan Ekmen Hk.. 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işledik
leri iddia olunan Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ile Batman Milletvekili Adnan Ekmen 
haklarında yapılanjhazırlık soruşturması sırasında; adları geçenlerin Yasama Dokunulmazlık
larının kaldırılması içirt haklarında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcı
lığının 30.12.1991 gün ve Basın Hz. 1991/1230 sayılı yazısı ile alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ile Batman Milletvekili Adnan Ekmen haklarında ko
vuşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü mad
desi uyarınca Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 10.12.1993 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/257 
Karar No. : 84 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 24.1.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şırnak Milletvekili Mah

mut Alınak ve Batman Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komisyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında Gün
deme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelen
mek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Şırnak Milletvekili Mahmut Alı
nak ve Batman Milletvekili Adnan Ekmen'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ge
rek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığım, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Batman 
Milletvekili Adnan Ekmen hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. , • . 

Başkan Başkanvekiü 
Şerif Ercan ö. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü Üye 

Hasan Namal Uğur Aks öz 
Antalya Adana 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinçerler Cemalettin Gürbüz 

Ankara Amasya 
Üye , Üye 

Ekrem Ceyhun Coşkun Kırca 
Balıkesir İstanbul 

Üye . Üye 
İ. Kaya Erdem Erdal tnönü 

İzmir İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 483) 
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Üye 
Coşkun Gbkalp 

Kırşehir 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 

Üye 
Bahattin Elçi 

Bayburt 

Üye 
T. Orhan Ergüder 

istanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 

Üye • 
Süha Tanık 

izmir 

Üye 
H. Cavit Erdem ir 

Kütahya 

Üye 
Şükrü Yürür * 

Ordu 

:<gü :̂ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 483) 





Dönem : 19 , Yasama Yılı : 3 

1 R M . M . (S. Sayısı:.484) 

.Zonguldak Milletveîdli Bülent Eeevit'in Yasama Dokunulmaz
lığınım Kaldınlması Haklaııda Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/261) 

T.C. 
Başbakanlık 27.1.1992 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/04145 

Konu : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia 
olunan Zonguldak Milletvekili Bülent Eccvit hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile 
Adalet Bakanlığının 20.1.1992 gün ve CİGM.1.120.5.1992/02946 sayılı yazısanın sureti ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T.C 
Adalet Bakanlığı 20.1.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM.B.03.0.CÎG.0.00.00.02.U28.5.1992/02946 

Konu : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işle
dikleri iddia olunan Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit hakkında yapılan hazırlık soruştur
ması sırasında; adı geçenin halen Milletvekili olduğunun anlaşılması üzerine Yasama Doku
nulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Eyüp Cumhuriyet Baş-
savcılığının 30.12.1991 tarihli ve 1991/9669 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılın
mıştır. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlı
ğının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Seyfi Oktay 
. Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları , • 10.12.1993 

Üyeterinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/261 
Karar No. : 82 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 29.1.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Zonguldak Milletvekili 
Bülent Ecevit'in Yısama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Ko
misyonumuzun 23.11.1993 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet sucu isnat edilen Zonguldak Milletvekili Bülent 
Ecevit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına,gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı ayrıcalıkların (do
kunulmazlıkların) tanındığım, bu şekilde farktı bir statüye tabi tutmanın amacının, onları im
tiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasama meclisleri üyelerinin 
parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece bağımsızlığın bir başka 
yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 üncü maddesinin de bu 
görüşler doğrultusunda vazedildiğini göz önüne almiş, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karâr vermiştir. . 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 
Sözcü 

Hasan Namal 
Antalya 

Üye 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Üye 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

Üye 
/ Kaya Erdem 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
ÖL Mümtaz Soysal 

Ankara 
Üye 

UğurAksöz 
Adana 

Üye 
Cematettin Gürbüz 

Amasya 
Üye 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Üye 
Erdal tnönü 

İzmir 

(S. Sayısı : 484) 
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Üye; 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 

Üye 
Bahattin Elçi 

Bayburt 

Üye 
J. Orhan Ergüder 

tstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

-

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 

Üye 
Süha Tanık 

tzmir 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 484) 




