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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞr KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Bosna-Hersek'te cereyan eden son 
olaylar hakkında gündem dışı açıklaması ve Bitlis Milletvekili Kâmran tnan, 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez, Erzurum Milletvekili İsmail Köse 
ve Uşak Milletvekili Fahri Gündüz'ün grupları adına konuşmaları 

2. Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Karabük Demir-Çelik İş
letmelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı Ali Şevki Erek'in cevabı 

3. — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun, ülkemizin içinde bulundu
ğu bugünkü duruma ilişkin gündem dışı konuşması 
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4. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, PETLAS A.Ş.'nin kapatıla
cağı iddiasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'-
in cevabı 275:281 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 281,283 

1. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Anayasa Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/292) 281 

2. — Kars Milletvekili M. Sabrı Güner'in, (10/4) esas numaralı Meclis Araş
tırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/293) 281 

3. — TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Başkanlığında bir Parlamen
to heyetinin, Fransa Millet Meclisi Başkanının vaki resmî davetine icabet etme
sine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1326) 283 

4. — Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun Viyana'da 
yapılacak 3*7 nci dönem toplantısına Hükümeti temsilen katılacak heyete işti
rak edecek milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1327) 283 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 289 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Gorojde'ye yapılan sal
dırılar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 289:290 

2. — SHP Grubu adına Grup Başkanı ve tçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Millet
vekili Nihat Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk ka
muoyundaki etkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 290:291 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 291 
1. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 24.2.1994 tarih ve 213 esas 

numaralı raporu ^ 

V. — ÖNERİLER 281 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 281 

1. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, 213 esas numaralı raporu
nun gündeme alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına ilişkin Danışma Ku
rulu önerisi 281 

2. (10/169) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşme günü 
ve sırası ile Genel Kurulun 13.4.1994 Çarşamba ve 14.4.1994 Perşembe günleri 
20.00-24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesine ve 13.4.1994 Çar
şamba günü sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 282 

VI.— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 283 

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyoyn-
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/540) (S. Sayısı 579) 283:284 
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2. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcının Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/432) (S. Sayısı : 580) 284:285 

3. — Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/975) (S. Sayısı 581) 285:286 

4 . — Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/643) (S. Sayısı 582) 286:287 

5. — Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/365) (S, Sayısı 583) 287 

6. — Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/313) (S. Sayısı 584) 287 

7. — Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/260) (S. Sayısı 585) 288 

8. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/640) (S. Sayısı : 617) 288:289 

VII. — SEÇİMLER 291 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 291 

1. — Anayasa Komisyoynunda açık bulunan üyeliğe seçim 291 

2. — insan Haklarını inceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 291 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 292 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 292 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Boyalı köyü 

camiisine minare yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'-
ın yazılı cevabı (7/2245) 292 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, özçaltı kö
yündeki mescidin camiiye çevrilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'in yazılı cevabı (7/2246) 293 

3. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, özçaltı kö
yünün camii ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/2259) 294 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-özçaltı Kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2260) 295 

5. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Garipçe kö
yündeki köprünün genişletilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2288) _ 223 — 2 9 6 
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6. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Sapanlı köy 
mezarlığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2290) 297 

7.—Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Adalıkuzu kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2298) 298 

8. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kavaközü kö
yüne misafirhane yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2307) 299 

9. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Taşören kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2311) 300 

J0. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Boyalı Köyü 
içme suyu ve yol çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2337) 301 

11. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül özçaltı ve Çel
tikçi köylerinin yol ve köprü ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2341) 302 

12.—Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana Kesikka-
vak köyüne T.M.O. ajansı açılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Baka
nı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2375) 303 

13. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan İlçesine yeni 
bir mezbaha yapılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin 
Şahin'in yazılı cevabı (7/2483) 304 

14. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan tlçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan yardımların miktarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2485) 305:306 

15. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Kızılcahamam Vakfına yapılan yardım mik
tarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/2486) ' " 306:307 

16.—Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Alpagut Kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2502) 307:308 

17. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Aydın Kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2503) 308:309 

18. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Ak
doğan köy yolunun onarılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2564) 309:310 
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\ 19. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Gü-

/vem Bucağı köy konağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2567) 310:311 

20. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Karaköy'de 
üretilen çeltiklerin T.M.O. Beypazarı ajansı tarafından satın alınmasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı ce
vabı (7/2746) 311:312 

21. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Eymür Kö
yündeki T.M.O. acentasının ajans haline dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Ta
rım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2747) , 312:313 

22. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Yenimahalle Vakfına para gönderilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/2853) 313:314 

23. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan İlçesine yurt 
yapımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan para gönde
rilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/2854) 314:315 

24. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Sincan Vakfına yardım yapılmasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/2856) 316:317 

25. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan Karşıyaka 
semtine Halk Bankası şubesi açılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2859) 317:318 

26. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Polatlı Vakfına yardım yapılmasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/2860) 318:319 

27. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Polatlı'ya kız öğrenci yurdu yapılmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/2861) 319:320 

28. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Nallıhan Vakfına para gönderilmesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/2863) 321:322 

29. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Temelli Bu
cak Merkezinin kanalizasyon ve içme suyu inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2979) 322:323 

30. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Sivri Köyü 
yolunun kumlanması ve köprüsünün onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2982) 323:324 

31. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Karapınar 
Köyünün köy içi yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2984) 324:325 

32. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-
ömerşeyhler Köyünde yıkılan su bentlerinin onarımına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2996) . 325:326 

33. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Beydili Kö
yü camiisinin minaresinin yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2998) 326:327 
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34. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı İlçesinin to
humluk ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in 
yazılı cevabı (7/2899) 327:328 

35.—Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı İnler Köyü
ne T.M.O. alım ajansı kurulmasına ilişkin sorusu ye Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2900) 328:329 

36. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi 
TYYAP Projesi hizmet binasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Re
faiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2902) 329:330 

37. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi 
TYYAP Projesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'
in yazılı cevabı (7/2903) 330:331 

38. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesinde
ki tohumlama hizmetlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaid
din Şahin'in yazılı cevabı (7/2904) 331:332 

39. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesinde
ki tarımsal hizmetlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şa
hin'in yazılı cevabı (7/2905) 332:333 

40. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Nalfıdere 
Çayı üzerine bent ve sulama kanalları yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3003) 333:334 

41. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Alan kö
yüne köy konağı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'
ın yazılı cevabı (7/3007) 334:335 

42. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Alan kö
yü köy yolu güzergahı üzerine köprü ve menfez yapılmasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3008) 335:336 

43. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Aydoğ-
muş Köyü yol güzergahı üzerine köprü ve menfez yapılmasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3012) 336:337 

44. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Alpagut 
Köyüne köy yolu içme suyu ve şebekesi ile köy konağı yapılmasına ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3014) 337:338 

45. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-A. Kava-
cık Köyünün köy konağı ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3016) 338:339 

46,—Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Meyildere 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/3032) 339:340 

47.—Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Yenimahalle-Yuva 
Köyünün kanalizasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/3037) — 226 — 341 
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48. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan Tatlar Köyü 
yolunun bakımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/3050) 342 

49. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Yeni Peçe-
nek Köyüne sulama göleti yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3057) 343 

50. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Yenimahalle Yaka
cık Köyü kanalizasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'
ın yazılı cevabı (7/3069) 344 

51. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Yenice Kö
yüne sulama tesisi ve köy konağı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3077) 345 

52. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kontrgerilla iddialarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/3106) 346:347 

53. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın Olağanüstü Hal Böl
gesinde ticari ve zirai kredilerin dağıtımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3109) 348 

54. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Aşkale'ye bağlı 
Mezra Köyünün yolunun ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3134) 349 

55. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Kızılkaya Kö
yünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/3293) 349:350 

56. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Sudurağı Bel
desinde bulunan TMO ajansının şube haline getirilmesine dair sorusu ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/3425) 350 

57. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler'de hayvan
cılığın gerilediği iddialarına dair sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin 
Şahin'in yazılı cevabı (7/3427) 351:352 

58. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3447) 353 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, TRT Kurumunun gelir ve gider
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/3450) 353:354 

60. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bir partiye ait çe-
lengi tekmelediği iddia edilen öğretmen hakkında yapılan işleme ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3619) 354:355 

61. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van Gölünde su seviyesi
nin yükselmesine karşı önlem alınmasına ilişkin sorusu ve Tarıni ve Köyişleri 
Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/3626) 355:356 
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62. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, bir dergide yayınlanan "işte 
Devleti Sayan Sanatçılar" başlıklı yazıya ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Dur
muş Fikri Saglar'ın yazılı cevabı (7/3668) 356:358 

63. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Şırnak-ldil-Bereketli Köyü
nün köy korucuları tarafından zorla boşaltıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3694) 359:360 

64. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bulanık ve Malazgirt il
çelerinde bulunan tarihi eserlere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri 
Saglar'ın yazılı cevabı (7/3700) 361:362 

65. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürünün pi
yasaya taklit çay sürdüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Ok
tay'ın yazılı cevabı (7/3728) 362:363 

66. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Muş'ta düzenlenen PKK aleyh
tarı bir toplantıya ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/3757) 363:364 

67. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul'da okul ihalelerinde 
yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı (7/3773) 364:365 

68. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kiliselerde PKK için yar
dım toplandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3790) 365:366 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Suriye ile yapıldığı id
dia edilen bir anlaşmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hik
met Çetin'in yazılı cevabı (7/3838) 366:368 

70. —• Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Ekiplerinin özgür Gündem Gazetesi Genel Merkezini basarak çalışanları göz- ' 
altına aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Men
teşe'nin yazılı cevabı (7/3859) 368:369 

71. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon'a bağlı Sultandağı ve İn
saniye İlçelerinde bulunan tarihi eserlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür 
Bakanı Durmuş Fikri Saglar'ın yazılı cevabı (7/3863) 369:371 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pamuk destekleme ve 
teşvik primlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir 
Köse'nin yazılı cevabı (7/3867) 371:374 

73. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinin bazı ilçelerinde 
yapılmakta olan ve gölet çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül-
baki Ataç'm yazılı cevabı (7/3882) 374:376 

74. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Şırnak lli-Güçlükonak tlçesi-
Düğünyurdu köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiala
rına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3902) 376:377 
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75. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Gaziantep-Beşpınar 
Mevkii G.D.T.S. Kooperatifleri Birliği tarafından yapılan ihalelere ilişkin soru
su ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/3951) 377:379 

76. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fisko-Birlik Genel Müdür Ve
kilinin partizanlık yaptığı iddiasına İlişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/3953) 379:381 

77. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya-Bonık-Tolu köyünün 
yol ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/3954) 381 

78. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bazı belediyelerin ödenme- ' 
miş SSK prim borçlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/3941) 381:383 

79.—Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, yasa dışı,işler yapıldığı 
iddia edilen gece kulüplerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Ok
tay'ın yazılı cevabı (7/3943) 383:385 

80. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in Rize Limanında yapılan ihalelere 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/3962) 385:387 

81.—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, batı ülkelerinde Türkiye'yi 
parçalanmış olarak gösteren haritalar basıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/3965) 387:388 

82.—Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde görev yapan polis memurlarının aldıkları maaşa ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3978) 388:389 

83. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İzmir, Adana, Konya, An
talya, İzmit ve Sincan Belediyelerinin ödenmemiş SSK prim borçlarına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı ceva
bı (7/4007) 389:391 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Manisa ve Ege Böl- . 
gesindeki tütün ekim alanlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4008) 391:392 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in Manisa İline bağlı 
Kırkağaç İlçesindeki sit alanı olarak ilan edilen Siledik Antik Kentine ilişkin so
rusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/4009) 392:393 

86. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'da yapılması planla
nan SSK dispanserine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh
met Moğultay'ın yazılı cevabı (7/4043) 394 

87. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Şırnak-Güçlükonak'a bağlı bazı 
köylerin güvenlik güçlerince tarandığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4072) 394:396 

88.—Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Diyarbakır-Hilvan Bal
kın Köyünün Bucak Aşiretine mensup korucular tarafından basıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4091) 396:397 
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89. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Siverek'te güvenlik güç
lerince bir öğretmenin evinin basılarak kızkardeşine tecavüz edildiği iddialarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4093) 397:398 

90. —- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a yapılacak olan yatı
rımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin yazılı cevabı 
(7/4100) 398:399 

91. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalt'nın, Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı istanbul II Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaid-
din Şahin'in yazılı cevabı (7/4114) 399:400 

92.—Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Sümerbank Holding A.Ş.'nin 
Kayseri'de bulunan işyerlerinden emekli olan kişilerin SKK'dan alacaklarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo-
ğultay'ın yazılı cevabı (7/4119) 400:401 

93. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş An
dırın İlçesine bir mandıra açılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Baka
nı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/4126) 401:402 

94. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kamu Kurum ve Kuruluşları
na sınavsız eleman alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Bekir Sami, Daçe'nin yazılı cevabı (7/413,4) 402:403 

95. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesinin sigorta 
primlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo-
ğultay'ın yazılı cevabı (7/4135) 403:404 

96. —• Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Bağlar Semti 
5 Nisan Mahallesinde silahlı saldırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4138) 404:405 

97. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır'ın Bağlar sem
tinde silahlı saldırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4139) 405:406 

98. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır İli Turistik cad
desinde silahlı saldırı sonucu Öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Baka
nı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4140) 406:407 

99. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır İli Şehitlik sem
tinde silahlı saldırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4141) 407:408 

100. -— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Şehitlik sem
tinde silahlı saldırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4142) 408:409 

101. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Şehitlik Cad
desinde silahlı saldırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Baka
nı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4143) ,409:410 
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102. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Dağkapı sem
tinde silahlı saldırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4144) 410:411 

103. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt tli Kemerli köyü yakınla
rında bir vatandaşın güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra öldürüldü
ğü iddiasına ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/4145) 411:412 

104. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, silah ruhsatı verilenlerden 
toplandığı iddia edilen yardım parasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4146) 412 

105. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Mardin, Siirt ve Şırnak'a bağlı 
bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince basılarak masum kişilerin öldü
rüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı (7/4150) 413:414 

106. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt ve Mardin'e bağlı bazı yer
leşim birimlerinin güvenlik güçlerince basıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve tçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4151) 414:415 

107. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır Bit Pazarı ci
varında öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/4152) 416 

108. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Bağlar semti 
Göçmenler caddesinde öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Na
hit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4153) 417 

109. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Şehitlik sem
tinde öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/4154) 418:419 

110. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Büyük Posta
ne civarında öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/4155) 419:420 

111. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Gazi cadde
sinde öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/4156) 420:421 

112. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır eski belediye 
binası yakınlarında öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4157) 421:422 

113. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Gazi cadde
sinde öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/4158) 422:423 

114. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Bağlar semti-
Gürsel caddesinde öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4159) 423:424 
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115. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Gazi cadde
sinde öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/4160) 424:425 

116. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde 
köylülerin zorla korucu yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4161) 425:426 

117. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, pancar üreticilerinin 
1993 yılı ürün bedellerinin öderimemesinin nedenine ilişkin Başbakandan soru
su ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/4168) 426:427 

118. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat-Yerköy İlçe Müdür
lüğünde iki şube müdürünün görevden alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4174) 427:428 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Romanya-Köstence 
Başkonsolosuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı 
(7/4175) 428:429 

120. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bakanlık Yatırımlar ve Tesis
ler Dairesi Başkanlığınca satın alınan bir binaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4177) 429:431 

121. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın yurt dışına giriş çıkışlarda 
istatistik formu doldurma uygulamasının tekrar başlatıldığı iddiasına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4186) 431:432 

122.—Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri'deki ilk ve orta dere
celi okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/4194) 432:433 

123. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Emet Kır-
gıl Köyünün ek derslik ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4226) 433:434 

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Aslanapa-
Musaköyün okul ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'
ın yazılı cevabı (7/4227) 434:435 

125. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez Kı-
zılcakaya Köyü okulunun açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'
ın yazılı cevabı (7/4228) 435:436 

126. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, ticarî plakalı araçlara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4231) 436 

127.—Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, trafik para cezalarına ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4232) 436:437 

128. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Müsteşarın odasını yeniden tan
zim ettirdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı 
cevabı (7/4252) 437:438 

129. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te kadastro çalışma
ları konusunda bir şahıs tarafından hazırlanan rapora ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'in yazılı cevabı (7/4263) 438:439 

0 
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TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, havalimanları ve deniz yolcu taşımacılığının so
runlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen; 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te, "Batı Anadolu Teknik Üniversitesi" adı 
altında bir üniversite kurulmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına da,.Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe, 

Cevap verdiler. 
Uşak Milletvekili Ural Köklü de, son ekonomik tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için top

lumsal konsensüsün gerekliliğine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, Selim Sadak ve Mahmut Alınak'ın, (3/1091) (S. Sayı

sı : 569); 
Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak'ın (3/245) (S. Sayısı : 570); 
İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın (3/984) (S. Sayısı: 571), (3/994) (S. Sayısı: 572), 

(3/1027) (S. Sayısı : 573), (3/917) (S. Sayısı : 574), (3/796) (S. Sayısı : 575), (3/790) (S. Sayı
sı •: 576), (3/765) (S. Sayısı : 577) ve (3/641) (S. Sayısı : 578), 

Yasama dokunumazlıklarının kaldırılmasının, milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine kadar 
ertelenmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ra
porları okundu; İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, 10 gün içinde itiraz edilmediği takdirde, 
raporların kesinleşeceği açıklandı. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
ile Refah Partisi Gruplarına ait olan üyeliklere: 

Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz; 
İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez ve Gümüşhane Milletvekili Lütfü Doğan; 
Anayasa Komisyonunda açık bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna ait olan üyeliklere 

de, Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu ile Kastamonu Milletvekili Münif Islâmoğlu, 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 
Başkanlıkça; 
Değişen oranlar karşısında bağımsız milletvekillerine, İnsan Haklarını İnceleme Komis

yonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunda birer; Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda da iki 
üyelik düştüğüne; bu üyelikler için aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin yazılı olarak 
Başkanlığa müracaat etmeleri gerektiğine ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1. inci sırada bulunan 59 ve 59'a 1 inci ek, 
44 üncü sırada bulunan 71, 
24 üncü sırada bulunan 82, 
40 inci sırada bulunan 139, 
41 inci sırada bulunan 134, 
35 inci sırada buluan 283, 
32 nci sırada bulunan 356, 
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S. Sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili komisyon raporu; kanun tasarı ve teklifleri 
ve ilgili komisyon raporlarının görüşülmeleri, ile komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından ertelendi. 

ti İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/553) (S. Sayısı : 391), evvelce, görüşmeleri tamamla
nan 2 nci maddesi üzerindeki değişiklik önergelerinin yeniden oylanması sırasında, Genel Ku
rulda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 12 Nisan 1994 Salı günü saat 15.00'te top
lanmak üzere, 17.13'te birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Ali Günaydın ibrahim Halil Çelik 
Konya . Şanlıurfa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
8 . 4 . 1994 CUMA 

Raporlar 
1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/540) (S. Sayısı : 579) (Dağıtma tarihi : 8.4.1994) (GÜNDEME) 

2. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/432) (S. Sayısı : 580) (Dağıtma tarihi : 8.4.1994) (GÜNDEME) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru-, 
lu Karma Komisyon Raporu (3/975) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 8.4.1994) (GÜNDEME) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl-' 
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/643) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 8.4.1994) (GÜNDEME) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/365) (S. Sayısı: 583) (Dağıtma tarihi: 8.4.1994) (GÜNDEME) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/313) (S. Sayısı: 584) (Dağıtma tarihi: 8.4.1994) (GÜNDEME) 

7. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/260) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma tarihi: 8.4.1994) (GÜNDEME) 

8. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/640) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 8.4.1994) (GÜNDEME) 

— 0 

11 . 4 . 1994 PAZARTESİ 

Teklifler 

1. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın; İzmir İlinde Yeşilyurt Adı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/1063) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi 4.4.1994) 

2. —• Aksaray Milletvekilleri Mahmut öztürk ve Halil Demir'in; Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünden Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/1064) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 5.4.1994) 

— ~ — o • — — — 
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12 . 4 . 1994 SALI 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi yapıldığı iddi
asına ilişkin Enerji ve Tabiî Kayynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.4.1994) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Demir çelik üretimi konusunda 49 ve 50 nci 
hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(7/1023) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin Demir çelik üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (7/1024) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Demir çelik üretiminde teşvik uygulaması 
olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (7/1025) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.4.1994) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir çelik tesislerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (7/1026) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

6. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir çelik tesislerinin kapatılma-' 
sı kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (7/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.1994) 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin Demir çelik üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (7/1028) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1994) 

8. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir çelik üretiminde kullanılan 
enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (7/1029) (Başkanlığa geliş tari
hi : 8.4.1994) 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve yerli sanayi
nin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1994) 

10.'— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim teşkilatı
nın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.4.1994) 

11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağdur edil
diği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.4.1994) 

12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal yapının tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (7/1033) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.4.1994) 

13. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşkilatının mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.4.1994) 

14. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük esnafın mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (7/1035) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.4.1994) 

— 236 — 



T.B.M.M. B :88 12'. 4 .1994 O : 1 

15. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, üniversitelerin malî sıkıntı içerisinde oldu
ğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (7/1036) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.4.1994) 

16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması sonucu 
bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1994) 

17. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağdur edil
dikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1994) 

18. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların mağdur 
edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (7/1039) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.4.1994) 

19. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sıkıntı içeri
sinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (7/1040) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.4.1994) 

20. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanmasında İsrail 
Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (7/1041) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı son gün

lerde hasmane bir tutum içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4283) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1994) 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Bakanlara tahsis edilen arabalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4284) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1994) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul E-5 Otoyolunun Avcılar, Küçük-
çekmece kısmına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4285) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.4.1994) 

4. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu kuruluşlarına ait resmî araçların amaç
ları dışında kullanıldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4286) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.4.1994) 

5. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emlak alım satımlarında vergi kaçırıldığı iddi
alarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4287) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1994) 

6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Bilecik İline yapılacak bazı yatırımlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4288) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1994) 

7. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de bir vatandaşın kendi işyerinde güvenlik ' 
görevlisi tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4289) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1994) 

8. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Olağanüstü Hal Bölgesinde kullanılmak 
üzere ihdas edilen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4290) (Başkan
lığa geliş tarihi : 7.4.1994) 
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9. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî idareler seçimlerinden önce bazı bele
diyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4291) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

10. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, 27 Mart Mahallî Seçimlerinden önce kamu 
kuruluşlarına işçi alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4292) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

11. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Köy Hizmetleri ve TEK Genel Müdür
lüğünce son aylarda yapılan hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4293) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

12. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Ataköy Atletizm Salonu ihalesinde usul
süzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4294) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.4.1994) 

13. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, faili meçhul cinayetlere ilişkin içişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4295) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğünde para 
karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önerge
si (7/4296) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

15. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, 1993 yılında memurlara ödenen yolluk 
ve taşıma giderlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4297) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.4.1994) 

16. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan bir programın yapım
cılarına ödenen ücrete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4298) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.4.1994) 

17. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Çat-Ağa Köyünde görülen kan
ser hastalığına karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önerge
si (7/4299) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

18. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, doçentlik için yabancı dil barajı uygulamasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4300) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

19. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, TRT'de yayınlanan bir programın yapımcıları
na ödenen ücretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4301) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.4.1994) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Tekirdağ Sulh Ceza Mahkemesinde 
yapılan bir duruşmada başörtülü kadınlara hâkim tarafından hakaret edilerek salona alınma
dıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4302) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.4.1994) 

21. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ticarî taksilere telsiz takma zorunluluğu ge
tiren kararın uygulanmamasının nedenine ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4303) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1994) 

22. -— Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Erbaa-Karakaya'da iki öğretmenin gö
rev yerinin değiştirilmesinin nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4304) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1994) 
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23. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in'in, olağanüstü hal ve mücavir illerde çalışan 
kamu personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4305) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.4.1994) 

24. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, olağanüstü hal ve mücavir illerde görevli gü
venlik güçlerine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4306) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.4.1994) 

25. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince yüksek fiyat
tan döviz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4307) (Baş
kanlığa gelir tarihi : 10.4.1994) 

26. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince yüksek fiyat
tan döviz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4308) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1994) 

27. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince yüksek fiyat
tan döviz alaş-verişi yapıldığına iddiasına ilişikin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4309) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1994) 

28. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince yüksek fiyat
tan döviz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazı
lı soru önergesi (7/4310) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1994) 

29. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Kültür Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/4311) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1994) 

30. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, yurtdışı ve yurtiçi gezilerine ilişkin Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4312) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1994) 

31. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un 1993 yılı faaliyetlerine ilişkin dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/4313) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1994) 

32. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa alınan makam otomobillerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4314) (Başkanlığa gelir tarihi : 10.4.1994) 

33. — Tokat Milletvekili Ahmet özdemir'in, hayat branşında faaliyette bulunan sigorta 
şirketlerinin vergi kaçırdığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4315) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1994) 

34. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, kamu konutlarının satışını öngören ta
sarıda savunma ve güvenlik kuruluşlarına ait lojmanların kapsam dışı bırakılmasının nedeni
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4316) (Başkanlığa gelir tarihi : 10.4.1994) 

35. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, PKK tarafından cezaevinde öldürüleceği
ne yönelik yazının gerekçesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4317) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.4.1994) 

Genel Görüşme Önergeleri 
1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şe

ner'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Gorajze'ye yapılan saldırılar konusunda Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/42) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1994) 

2. — SHP Grubu adına Grup Başkanı ve içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Grup 
Başkanvekilleri istanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, 
Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/43) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1994) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Cengiz Üretmen (Manisa) 

ı © . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(istanbul Milletvekili Ali Oğuz'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yeterli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in, Bosna-Hersek'te cereyan eden son aylarda hak

kında gündem dışı açıklaması ve Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, Kahramanmaraş Milletveki
li Ahmet Dökülmez, Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Uşak Milletvekili Fahri Gündüz'ün 
grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin, Bosna-Hersek'te cereyan eden olayla
rın son durumu hakkında Yüce Meclise Hükümet adına bilgi verme arzusunu göstermişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. (SHP sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Bosna-Hersek'te son on gün içinde meydana gelen olaylar ve uluslararası toplumun aldığı 
kesin tavır ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, NATO'nun ve diğer kuruluşların ka
rarlarına rağmen, Sırpların, özellikle orta Bosna'daki Gorojze kentine yönelik saldırılarının 
yoğunlaşması üzerine, Hükümetimizin yaptığı etkin ve sonuç alıcı girişimler ve olayın kendisi 
hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak için huzurunuzdayım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ayrıntıya girmeden önce, kısaca, bugün Bosna-Hersek'teki geliş
meler hakkında bilgi sunmak istiyorum. Bosna-Hersek'te, Nisan-1992'den bu yana 2 yıldır ger
çekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Avrupanın ortasında son 2 yıllık süre içinde 200 binden 
fazla insan yaşamını yitirmiş, birçok insan işkence görmüş, çocuk, kadın hastanelere yaralı olarak 
gitmiş, 1 milyona yakın insan kendi köyünden, toprağından edilerek, göçmen haline getirilmiş 
ve böylece uygar dünyanın savunageldiği değer yargılarının hepsi ayaklar altına alınmıştır. Ya
ni, etnik temizliğe gİdilmeş, dinî esasa göre bölünmeye ve aklımıza gelebilecek ne kadar değer 
yargıları varsa hepsi Bosna-Hersek'te ayaklar altına alınmaya çalışılmıştır. Bu, sadece Türki
ye'de şu grubun veya bu grubun, şu partinin veya bu partinin değil, ulus olarak hepimizin acı
sıdır. Aslında, Avrupa'nın ortasında böyle bir trajediyi seyretmek, "insanım" diyen herkes için 
acı olması lazım. 

Türkiye olarak biz, başından beri bu konuya en doğru teşhisi koyarak, en doğru kararı 
vererek bir politika yürütmeye çalıştık. 1992 yılının daha ortalarında, olaylar yeni başlarken, 
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ne yapılması gerektiğini yazılı bir planla, yazılı bir eylem programıyla ortaya koyan ülke Türki
ye olmuştur. Bir hava müdahalesi olmadan, Bosna-Hersek'e havadan belirli mevzilere müda
hale edilmeden, askerî kararların arkasına askerî güç konmadan Bosna-Hersek olayının çözü
lemeyeceğini söyledik. Ama. hepimizin gözü önünde dünya, konferanslarla, bildirilerle, karar
larla yetinmeye çalıştı, biz ise her seferinde uyardık. 

Bugün gelinen noktada maalesef Türkiye haklı çıkmıştır. Ama, bunun bedeli çok ağır ol
muştur. Bunun bedelini demin de söylemeye çalıştım: 200 bin insan yaşamını yitirdi, birçok 
değer yargıları yıkıldı. 

Şüphesiz ki, Bosna-Hersek'te karşılaştığımız facia, trajedi, aynı kültürü, aynı dini ve tari
hi paylaştığımız masum insanlarımızın maruz kaldığı haksız, insafsız ve vahşi saldırılar ve 20 
nci yüzyıla yakışmayan işkenceler, özellikle tüm halkımızın, belki herkesten önce bizim halkı
mızın derinden ıstırap duymasına sebep olmuş ve hepimizi derinden yaralamıştır. Bu bakım
dan, dış politika uygulamalarında nedir örneklerden biri olarak, dünya kamuoyunun uyarıl
ması ve uluslararası örgütlerin harekete geçirilmesi için, halkımızdan aldığımız destek ve bu 
vahşet karşısında duyduğumuz infialle Hükümetimiz ve Bakanlığımız girişimlerini başlatmış, 
yoğun ve kapsamlı faaliyetlerini aralıksız olarak en üst düzeyde sürdürmüştür. Sanıyorum dün
yada hiçbir ülke Türkiye'nin uğraştığı kadar bu konuyla uğraşmamıştır. 

Ben burada bir şeyi anımsatmak istiyorum: Aradan 2 sene geçti. Dışişleri Bakanı olarak, 
bölge ülkeleri dahil, benden başka 3 defa Saraybosna'yı ziyaret edip, olayı yerinde gören hiçbir 
bakan olmamıştır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bugün sözü edilen gorazde neresidir. 
Saraybosna neresidir, aradaki mesafe kaç kilometredir, ne yapıldı buralarda, dünyada benden 
başka bilen başka bir siyasetçi olduğunu da sanmıyorum. 

Bu nedenle başından beri olayların içinde olarak, sırf halkımızdan, Parlamentomuzdan 
ve siyasî partilerimizden her zaman aldığımız destekle girişimlerimizi sürdürdük. Çünkü, bu, 
şu veya bu partinin şu veya bu grubun, şu veya bu kitlenin politikası değil; tüm ulusumuzun, 
Hükümete büyük destekle yürüttüğü bir politikaydı. Belki zaman zaman, hepimizi memnun 
eden bir politika yürümemiş olabilir; haklı olarak, halkımızın bir kesimi, parlamenterlerimiz, 
"keşke bu olsaydı" demiş olabilir, ama, dış politika, sadece duygularla, isteklerle yürütüle
mez. Gerçekçi olmak durumundayız; Türkiye'nin neler yapabileceğini, neler yapamayacağını 
ortaya koymak durumundayız. 

ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Ambargoyu kaldır, ambargoyu... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Türkiye, yürüttüğü bu politikayı 

sadece duygusal nedenlere, sadece aramızda din, kültür, tarihî bağlar olduğu için değil; aynı 
zamanda Türkiye'nin savunduğu temel değerler, temel varlıklar da orada çiğnendiği için sa
vunmuştur. 

Türkiye'nin dış politikasının sağlamlığı da, sadece bu ilişkilerden değil; savunduğu ilkele
rin de sağlamlığından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, politikamızda süreklilik olmuştur, po
litikamızda tutarlılık olmuştur. Dünyanın birçok ülkesinin, hem de Avrupanın ortasında, poli
tikalarında zikzaklar, inişler çıkışlar ve zaman zaman sahneye gelip gitmeler olmuştur; ama, 
Türkiye hep orada olmuştur, her toplantıda her kuruluşta olmuştur; her zaman gündemde kal
mıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konuda, zaman zaman ve fırsat buldukça gerek siyasî parti li
derlerimize, gerek Yüce parlamentomuza bilgi sunmaya çalıştım. Biz, haklı ve gerçekçi politi
kamızı, sizden aldığımız destekle yürüttük. 

Türkiye, Bosna-Hersek sorununda neleri savunmuş ve nelerde ısrarla direnmiştir?.. Her 
şeyden önce, Türkiye'nin, bütün duygularını ortaya kuyduğu ve önceliğini vurguladığı ilkeler, 
aslında insanlığın, ilk planda tutması ve Batı'nın kendisinin bizzat koruması gereken ilkeler
dir. Biz, Bosna-Hersek'in birliğini ve toprak bütünlüğünü savunurken, bütün ülkeler için ge
çerli bir konuyu ortaya koyduk. Bosna-Hersek'te savunduğumuz bu ilkeleri, dünyanın başka 
bir yerinde de savunma haklılığını kendimizde görmek istedik. Biz, Bosna-Hersek'in, etnik 
yapısını ve zenginliğini korumasını isterken, bütün ülkeler için bunun önemini göz önünde bu
lundurduk. Biz, bütün uluslararası örgütlerin yasalarında ve uluslararası hukukta, ülkelerin, 
saldırıya karşı meşru savunma hakkının temel kural olduğuna dikkat çektik; Bosna-Hersek'teki 
insanların, herkes gibi, gerek siyasî, gerek ekonomik bakımdan, yaşam haklarının ellerinden 
alınamayacağını vurguladık. Biz, "Eğer dünya olarak, uluslararası toplum olarak, siz savuna-
mıyorsanız, en kutsal savunma hakkı olan savunma hakkını Bosna-Hersek'e verin, silah am
bargosunu kaldırın" diye girişimde bulunduk, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bu konu
da karar çıktı; ama, Güvenlik Konseyi bu kararı uygulamaya koymadı. 

tslam Konferansını iki defa olağanüstü toplantıya çağıran Türkiye oldu ve ilk defa, İslam 
Konferansı, Türkiye'nin dönem Başkanlığı yaptığı sırada ve Bosna-Hersek olayında, tsrail-Arap 
ihtilafının dışında bir konuyu gündemine almış, bunu defalarca görüşmüştür, kararlar almış
tır; ama, bu kararlar da maalesef uygulanamamıştır. 

Türkiye, elbette ki, Bosna halkı için bütün bunların üzerinde durmuştur. Türkiye'de sayı
sı milyonu bulan Bosnalı kardeşlerimiz var, onların orada akrabaları var, yakınları var. Bun
lar, Türkiye'nin, başka hiçbir emel ileri sürmeden daha çok ilgilenmesini haklı çıkaran gerçek
çi nedenlerdir, gerekçelerdir. 

Değerli milletvekilleri, biz, Bosna-Hersek için ısrarla şunu söyledik: "Hangi ırktan olursa 
olsunlar, hangi dinden olursa olsunlar, insanlar, bağımsız, egemen bir ülkenin içinde birlikte 
yaşamak durumundalar. Eğer Bosna-Hersek'te birden fazla etnik grubun, birden fazla kültü
rün, birden fazla dinin bir arada barış içinde yaşamalarına olanak sağlanamazsa, dünyayı içinde 
yaşanmaz hale getirir. Bu başka yerde kötü örnek olur, tekrarlanır. Bosna-Hersek, yeni dünya 
düzeninin bir testi, bir örneği. Eğer bu örnek burada çalışmazsa, burada korunmazsa, Kafkas
ya'da bunu sağlayamazsınız, Ortadoğu'da bunu sağlayamazsınız. Bosna-Hersek bu bakımdan 
çok önemli bir olaydır" 

Değerli arkadaşlarım, ben, şimdiye kadar yaptıklarımızı sıralayarak zamanınızı almak is
temiyorum; ama, Türkiye, bu etkin politikası sayesinde Bosna-Hersek'te, Balkanlarda söz sa
hibi olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, olaya başından beri uzun vadeli bakarak, Bosna-Hersek'te, demin 
dediğim değerlerin savunulabilmesi için bir olanak gördük Türkiye olarak. O olanak da, önce
likle Boşnak Müslümanla Hırvatların kader birliği yapması gerekliliğidir. Bunların yapacağı 
kader birliği ile ancak bağımsız ve egemen bir Bosna-Hersek'e adım atılabilir. Bunların yapa
cağı bir kader birliğiyle bir işbirliğiyle ancak -hangi şekilde olursa olsun- Bosnalı Müslüman
lar orada yaşayabilir? Haritayı gözünüzün önüne getiriniz değerli milletvekilleri. Bosnanın eğer 
Hırvatlarla işbirliği olmazsa -ki, tarihî gerçekler de bunu gerektiriyor- bir yanında tümüyle 
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Hırvatistan, bir yanında Sırplar, denize açılış yeri yok, ortada boğulan bir Bosna-Hersek ... 
Bu olmaz. Onun için, Hırvatlarla Bosnalı Müslümanların bir arada yaşamalarının çabasını, 
öncülüğünü yaptık Türkiye olarak. 

Bugün, biraz önce, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanıyla beraberdim, 
görüşmeye ara vererek buraya geldim. Basına söyledim, bunun onuru Türkiye'ye aittir. Türki
ye'de Bosnalı Müslümanları ve Hırvatları on defa bir araya getirdim. Daha kimse bunları dü
şünmezken, Saraybosna'da ateş altında, Bosna-Hersek Başbakanı Sladzic Hırvatistan Başba
kan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Granic ile bu üçlü işbirliğinin temellerini attık. Saraybosna 
Deklarasyonu diye dünyaya ilan edildi ve ısrarla bunun üzerinde durduk. Bunun içindir ki, 
Washington Anlaşması yapılabildi. Bunun içindir ki, bu Washington Anlaşmasına dünyada 
çok az ülke arasından Türkiye çağrıldı. 

Değerli arkadaşlarım, kendi içimizde birbirimizi eleştirebiliriz; ama, Türkiye'yi korumak 
zorundayız. Türkiye'nin çağrılı olarak gittiği bu toplantı bile bazı basın organlarında "Türki
ye'nin imzası yok" diye eleştirildi. Türkiye oraya imza atmaya gitmedi, tmzayı atan sadece 
Bosnalı Müslümanlarla Bosnalı Hırvatlar. Amerika Dışişleri Bakanı imza atmadı, Rus Bakanı 
imza atmadı, Kanada Bakanı imza atmadı, Hırvatistan Bakanı imza atmadı; orada bizimle 
beraber olan hiçbir bakan imza atmadı. Bazı televizyon kanallarımız "Ne işi vardı orada? îm-
za bile atmadı" diyebildi, elbette eleştirelim; ama, bu, Türkiye'nin onuru. Bu görevde bugün 
ben olurum, yarın bir başkası olur. Bunu bile eleştirdiler. Yine aynı televizyon kanalları "Türkiye 
niçin konuşmadı" diye eleştirdiler, bunu halka söylediler. 

Değerli arkadaşlarım, orada kim konuştu? Orada konuşanlar belliydi; Clinton konuştu, 
Avrupa Birliği adına, Avrupa Birliği Dönem başkanı olduğu için Yunanistan Dışişleri Bakanı 
konuştu. Bazı arkadaşlarımız, "Yunanistan Dışişleri Bakanı konuştu, Türkiye Dışişleri Baka
nı kanışmadı" diye eleştiri yaptılar. Almanya Belçika ve Rusya temsilcileri de konuşmadı; çün
kü, bir program yapılmıştı; ama, Türkiye'nin yaptığı iyi şeyleri bile iç politikada kullanmak 
amacıyla, bazen televizyon kanalları, bazen basın, bazen de bazı politikacılar bu yola gittiler. 
Bu, Türkiye'nin onurudur: yani, ben Hikmet Çetin olarak oraya çağrılmadım. Türkiye'nin bü
yüklüğü ve Türkiye'nin izlediği politika sonucudur ki, Türkiye ilk defa böyle bir toplantıya 
çağrılmıştır. Hatırlayınız, Körfez Krizi sırasında Türkiye bu kadar özveride bulundu; Körfez 
müzakereleri yapılırken, Irak ile masaya oturulurken Türkiye çağrılmadı, hem de çok büyük 
özveride bulunmuş olmasına rağmen, Türkiye halen onun bedelini ödüyor olmasına rağmen, 
Türkiye o toplantıya çağrılmadı; ama, Bosna-Hersek ile ilgili olarak Hırvatlarla Boşnaklar ara
sındaki toplantıya Türkiye gözlemci olarak çağırıldı ve o toplantıda bulundu. 

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman söyledim, elbette ki, hepimizin duyguları var. Ben, 
gidip Saraybosna'da acıları gören bir arkadaşınızım. O yerleri gördüğüm için, benim duygula
rım, zaman zaman bazı arkadaşların duygularından çok daha fazla olabilir. Türkiye büyük 
bir ülke, Türkiye'nin dış politikası sadece bir tek konuya endekslenemez. Türkiye, Ortadoğu'
da söz sahibi olmak durumundadır, Kafkasya'da söz sahibi olmak durumundadır, Balkanlar'-
da söz sahibi olmak durumundadır; Türkiye, gerektiğinde Kuzey Afrika'da ve başka yerlerde 
söz sahibi olmak durumundadır. O nedenle de Türkiye, tutarlı dış politika uygulamak duru
mundadır. Sadece duygularla, hislerle dış politika yürütülemez; sadece sokak yürüyüşleriyle 
de dış politika yürütülemez; ne kadar haklı olunsa bile, ne kadar duygular haklı dile getirilse 
bile bunlarla dış politika yürütülemez; dış politikanın kendine göre bir gerçekçiliği vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, dış politikada önemli olan, bir ülkenin kendi yararıdır. Her ülke 
için, her insan için üzülürüz, ağlarız ve acı çekeriz; ama, özellikle de Türkiye'nin çıkarı, Türki
ye'nin menfaati, Türkiye'nin yararı her şeyin, herkesin önünde gelir, önce, kendi halkımızı, 
kendi toplumumuzu ve kendi ülkemizi her şeyin önünde tutmak durumundayız. Dış politika
nın özelliği ve gereği budur. Bunun için örnek vermek istemiyorum, dünyada bunun binlerce 
örnekleri var. Her ülke önce kendi yararını korumak zorundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öyle bir noktaya gelindi ki, Bal kanlar'daki bütün 
ülkelerin karşı çıkmasına rağmen, Türkiye, Balkanlar'a askerî güç gönderme noktasına gel
miştir, onun kararı çıkmıştır. Bu önemli bir olaydır. Türkiye, barış gücüne katkı yapmaya çalı
şıyor ve o konuda karar çıkmıştır. Dünden itibaren müzakereler başlamıştır; Türkiye, Bosna-
Hersek'e, barışa katkı yapmak için, 400 yıldan sonra ilk defa Balkanlar'a barış için gitme ola
nağına kavuşmuştur. Böyle bir noktada elbette eleştiriler olabilir; ama, Türkiye'nin Balkan po
litikasının böylesine güç kazandğı bir noktada Yunanistan, Bulgaristan ve birçok ülke karşı 
çıkmıştır. Bu gücün nasıl sağlandığını burada uzun uzun anlatacak değilim; ama, "Türkiye'
nin buna hakkı olduğu mücadelesini gerek Güvenlik Konseyi Daimî üyeleriyle, gerek Güvenlik 
Konseyi Genel Sekretiriyle, her seferinde telefonla konuşarak, argümanlar ileri sürerek Türki
ye bu noktaya gelmiştir. 

En iyi olduğumuz bir noktada; barış gücü gönderdiğimiz bir noktada, Boşnaklar ve hır-
vatlar arasında anlaşmanın sağlandığı bir noktada, bütün dünyanın Sırplara, ''gelin bu anlaş
maya siz de katılın" dediği bir noktada, Yunanistan'ın muhalefetine rağmen bunun gerçekleş
tiği bir noktada Hükümeti eleştirmek, biraz insafsızlık olur. 

Bu -tekrar ediyorum- Türkiye'nin büyüklüğüdür, Türkiye'nin önemidir ve böyle bir poli
tikaya sahip çıkmak Türkiye'nin hakkıdır. 

Değerli milletvekilleri, Yunanistan ve bazı ülkeler, Makedonya'nın haklı davasını kendi iç 
politikasına alet ederek bağımsız ve egemen Makedonya'ya karşı yürüttüğü yanlış politikanın 
sonucu, bugün dünyada yapayalnızlığa doğru itilen bir noktaya gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, din esasına göre, etnik esasa göre Bosna-Hersek'i bölen ve dı
şarıdan dayatılmak istenen bütün çözümlere karşı çıktık. Bu meyanda, özellikle asırlarca bir 
arada yaşamış, kaynaşmış, çeşitli ırk ve dine mensup insanları birbirinden ayırmaya çalışan 
Sırp saldırganları, uzlaşmaya ikna edebilmek için biz çalıştık, ülkeyi bölmeyi amaçlayan plan
lara tutarlı bir biçimde daima biz karşı çıktık. Bütün baskılara direnerek, sonunda, Bosna-
Hersek Hırvat Anlaşmasının imzalanmasıyla, hiç değilse şimdilik bunun rafa kaldırılabileceği 
ortaya çıkmıştır. Bosna-Hersek'te ağır bir sorumluluk taşıyarak hatalı politikalar izleyenler ise, 
iki yıl önce gerçekleştirilmesi mümkün olan bir federasyonu şimdi kurmaya çalışmaktadırlar. 

Bosna-Hersek konusunda Türkiye'nin, hemen hemen her gün, başta Amerika Birleşik Dev
letleri olmak üzere, çeşitli ülkeler nezdinde yaptığı girişimleri; tüm Batı ülkeleriyle yürüttüğü 
temasları, uluslararası örgütlerde sürdürdüğü faaliyetleri ve özellikle bu konuda düzenlediği 
çok taraflı toplantıları saymaya zamanım yetmez. Bütün bu faaliyetler sonunda hiç değilse bu 
aşamada bizi memnun etmesi gereken bir noktadayız. 

NATO'nun müdahale etmesi gerektiğini gündeme getiren Türkiye olmuştur. Tabiî, bu ko
nuda zaman zaman bazı yanlış anlayışlar var. Bugünkü anlaşmaya göre NATO doğrudan mü
dahale edemez; çünkü, eski Yugoslavya, NATO'nun görev alanı dışındadır. NATO'ya bu ko
nuda, zaman zaman hakarete varan birtakım laflar söyleniyor. 
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NATO'yu eleştirebiliriz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — NATO'nun bugün görevini tam 

olarak yapmadığını söyleyebiliriz: ama, NATO, bugünkü anlaşmalara göre Bosna-Hersek'e doğ
rudan müdahale edemez, buna hakkı yoktur. Ancak Birleşmiş Milletlerin isteği üzerine Bosna-
Hersek'e müdahale edebilir. Nitekim, Saraybosna'ya saldırıların durması için, Birleşmiş Mil
letlerin isteği üzerine NATO on günlük ültimatom vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, NATO, olayın başından beri hazırlıklarını yapmıştır, her türlü as
kerî hazırlığını yapmıştır: ancak, isteğin Birleşmiş Milletlerden gelmesi lazım. 

NATO, Saraybosna için ültimatomu verdiğinde Türkiye olarak şunu önerdik: Birleşmiş 
Milletlerin ilan ettiği güvenlikli altı kent var ve bunlar arasında Gorajde de var. Buralarda olay
ların ortaya çıkmasını beklemeden -madem korunması gereken bölge diye ilan ettiniz' tıpla 
Saraybosna'da yaptığınız gibi, burada da yapın diye öneride bulunduk; ama, Türkiye'nin öne
risi tek başına yeterli olmadı. Nitekim, biraz sonra değineceğim Gorajde olayı, bizim bu nok
tada ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Biz, mutlaka bunların da korunması gerekir, 
çevresindeki topların, silahların, tankların mutlaka belirli mesafelere götürülmesi gerekir diye 
o gün de söyledik. 

Değerli milletvekilleri, gelelim son Gorajde olayına... 
Gorajde olayı yeni değil; benim Saraybosna'da olduğum bir zamanda, Gorajde'de insan

lar açlıktan ötme noktasına gelmişlerdi. Sırplar, Saraybosna'dan 60 kilometre uzaklıkta olan 
Gorajde'ye insanî yardım gitmesini engellemişlerdir. Oradan -Bosnalı yetkililerin isteği üzerine-
birçok ülke dışişleri bakanıyla temas ettim, Hırvatlarla temas ettim ve o sırada, hiç değilse in
sanî konvoyların Gorajde'ye ulaşmasına yardımcı oldum, olanak sağladım. 

Tekrar ediyorum; Gorajde, 65-70 bin nüfusu bulunan, Saraybosna'ya 60 kilometre mesa
fede, çoğunluğu müslüman olan bir kasaba. Gorajde'deki olaylar, Sırp saldırıları, 29 Mart 1994'te 
başladı. O günden itibaren, bakan olarak ve Bakanlık olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyi yetkilileriyle ve NATO ile sürekli temasta bulunarak, mutlaka müdahale etmeleri gerekti
ğini söyledik, bilgiler verdik, notlar gönderdik, olayın büyüyebileceğini dile getirdik. 

NATO'nun bize söylediği şuydu. 'Birleşmiş Milletler yetkililerinden istek geldiği takdirde 
NATO hazırdır, tüm hazırlıklarını yapmıştır, gerekli müdahaleyi yapacak noktadadır. Olay, Bir
leşmiş Milletlerin isteğine bağlıdır." Bütün bunları bir noktaya kadar götürdük; sürekli müza
kereleri, konuşmaları yaptık ve sonunda öyle bir noktaya gelindi... Yani, Birleşmiş Milletlerin 
bölgedeki temsilcisi -aldığımız bilgiye göre- eğer o gün durdurulmazsa NATO'dan talepte bu
lunacaktı... Bunları biliyorduk; ama, söyleyemezdik; çünkü, hareket halindeki hedefleri vura
caklar... O hedefler vurulurken, ben çıkıp basına "NATO iki gün sonra bunu vuracak" diye
mezdim, diyemezdik; ama, temaslarımızı sürdürüyorduk. 

Sayın milletvekilleri, bu noktadayken, ben, cumartesi akşamı bu konuda çalışmalar ya
parken, bir televizyon haberi üzerine, hepinizin bildiği olaylar meydana geldi. 

Olayın televizyon haberiyle duyulması üzerine, Bakanlığın yetkili birimleri ve bizzat ben 
48 saat uyumadan olayı takip ettik. Her arayan -vatandaş dahil- beni buldu. Bir milletvekili 
arkadaşım (Tokat Milletvekili) beni aradı ve "Sayın Bakan, İstanbul Refah Partisi İl Başkanı 
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Hüseyin'in -soyadını unuttum- telefon numarası şudur, arar mısınız?" dedi, aradım; gece saat 
03.00'tü veya 02.00 idi.. 

Bu şekilde görev basındaydım ve o sırada da, gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yiyle, gerek NATO'daki yetkililerle, gerek Zagrep'teki Birleşmiş Milletler yetkilileriyle ve ge
rekse Saraybosna'daki yetkililerle -ben ve arkadaşlarım- sürekli telefonla konuşarak olayı an
lamaya çalıştık. Hiçbir yerden, hiçbir noktada, imha edici kimyasal silahların kullanıldığına 
ve kitlesel ölümlerin olduğuna dair bir tek haber gelmedi. 

Bazen bana ısrarla, "falan kişiyi arayın" deniyor. Ben kişilerle ilgili değilim, ben devletin 
sorumlusuyum. Ben kişilerle de konuşurum; ama -özellikle tekrar ediyorum- Zagrep'te benim 
büyükelçim var, Saraybosna'da -insanların giremediği o yerlerde- benim büyükelçim var... Ül
kenin Başbakanıyla konuşuyorum; Gorajde'ye 60 kilometre mesafedeki Başbakan bilemeye
cek, ben Ankara'da, istanbul'da daha iyi bileceğim (!) Bu, mümkün mü?! Yani, birisi telefona 
sarılacak , "ben falan yerden telefon ediyorum, 15 bin kişi öldü" diyecek ve bunun üzerine 
insanlar sokağa dökülecek... Bunun için insanlar sokağa mı dökülür?! Bu, her zaman yapıla
bilir değerli arkadaşlarım, Türkiye için de yapabilirler, çok dikkat etmek lazımdır. Birisi tele
fon alır -o telefon sadece Gorajde için gelmeyebilirdi- o telefonda, o haberde -Türkiye'de yasası 
olmadığı için- pekâlâ "ülkemizin falan yerinde filan olaydan dolayı 20 bin kişi öldü, haydi 
sokağa" denebilirdi; ama, sorumluların yapması gereken şeyler var! parti yetkilileri -ben 
Bakanım- bana sorabilirlerdi, Bakanlığa sorabilirlerdi... Kendisine teşekkür ediyorum, tek so
ran kişi Sayın Mesut Yılmaz olmuştur. Huzurunuzda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Par
ti yetkilisi olarak telefon etti, ben de eldeki bilgilerin hepsini, devlet sorumlusu olarak kendisi
ne aktardım, anlattım. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Başbakan da sormadı mı Sayın Bakan?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu nokta

da, sabaha kadar bu girişimler yapıldı. 
Sayın milletvekilleri, ülkenin Başbakanı Haris Sladzic görevinin başında ve devamlı Go

rajde ile temasta. Sayın Sladzic diyor ki: "Sayın Bakan, ben şimdi Gorajde ile konuştum, bi
zim elimizde, kimyasal silahların kullanıldığına dair bir bilgi yok, kitlesel ölümler hakkında 
bir bilgi yok; ama, ölüm yok mu?.. Tabiî var. Savaş var, 200 bin kişi öldü. 29 Marttan bugüne 
kadar Gorajde'nin etrafında ateş var, Gorajde'ye ateş ediliyor. Bazı yerleri ele geçirdiler. Bili
yorum. NATO ile temasları sürdürüyorsunuz, bunu yoğunlaştırın, NATO'nun buraya mutlaka 
müdahale etmesi lazım" ^ 

Bir taraftan bu yönde çalışmalar sürdürülürken, diğer taraftan, sürekli, "3 bin kişi öldü, 
5 bin kişi öldü" denilerek bu rakam 15 bin kişiye kadar çıkarıldı.. 

Değerli arkadaşlarım, bu, hepimizin sorunu. Böyle bir yayına -eğer sonunda doğru 
çıkmazsa- dünyanın hiçbir yerinde -ne Afrika'da ne de herhangi bir kabilede- müsaade etmez
ler, izin vermezler. Böyle bir olaydan dolayı Türkiye'nin başı belaya girebilir. Tekrar ediyorum, 
bugün bu oldu, yarın başka şey olabilir. Çünkü, hiç kimse, bunları tetkik etmeden, doğruluğu
nu devletten aramadan.,. Tekrar ediyorum, o gün sabaha kadar, Bakanlıkta, yetkililerle bera
ber görevdeyim; her tarafa koşturmaya çalışıyoruz, bilgi almaya uğraşıyoruz... Diyorlar ki, sak
lıyorsunuz... Değerli arkadaşlarım, niye saklayayım, neden saklayayım? Sorumlu ben miyim, 
neden saklayayım? "GNN saklıyor" diyorlar... Bunu söyleyen arkadaşlara "Onu bilemem; ama, 
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aynı CNN, Saraybosna'da ayaklar, bacaklar kesilirken, naklen yayın yaptı... Bunları dünyaya 
duyuran o. Yani, aynı CNN tüm bunları yaparken, eğer haberi varsa Gorajde'den, bunu niçin 
duyurmasın, bunu niçin yapmasın" dedim. Bunun üzerine, "Hayır, hiçbiriniz bilmiyorsunuz; 
biz haber aldık" dediler. 

O yayını yapan televizyonun ilgilileri eve geldiler, kendileriyle konuşmaya çalıştım ve 
"olmamıştır" demedim, ağzımdan hiçbir zaman böyle bir söz çıkmadı, "benim aldığım bilgi
lere göre" dedim. Böyle bir olay olabilir çünkü, mümkündür; ama, ben hep ihtiyatlı konuş
tum ve "yetkili yerlerden yani New York'tan, Brüksel'den Saraybosna'dan, Zagrep'ten aldığım 
bilgilere göre, bunlar hiçbir şekilde doğrulanmıyor. Yani, kimyevî silahlar kullanıldığı ve kitle
sel ölümler olduğu şeklinde bir bilgi yok. Ben, bunu zorla yaratamam. Eğer böyle bir şey var
sa, o konudaki ert ağır eleştirilerimi de söylerim" dedim. 

Değerli arkadaşlarım, daha bugün, biraz önce, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışiş
leri Bakanıyla görüştüm; durumu anlattı, kendi bilgilerini söyledi. Buraya gelmeden önce yine 
Saraybosna'ya telefon ettim, Başbakan Sladzic ile tekrar görüştüm -biliyorsunuz, NATO'nun 
müdahalesi oldu ve NATO kurulduğundan beri ilk defa böylesine bir hedefi bombalıyor, az 
veya çok; ama, bunu ilk defa yapıyor; birtakım uçuş yasağına karşı filan yaptı; ama, yerde 
duran tanklara ve havan toplarına karşı ilk defa böyle bir harekât yaptı- "Gorajde'de son du
rum nedir? dedim. Tabiî, artık aynı şeyi soramıyorum; çünkü kendisi "Kesin olarak böyle bir 
şey yok" diyor! O bana her seferinde, "birtakım gaz kullanılmıştır, ama öldürücü kimyasal 
silahlar kullanılmamıştır" diyor! Ayrıca, "dün akşamdan beri de, NATO'nun iki harekâtın
dan sonra, Gorajde'de durum sakin -Sayın Gradic'in söylediğine de uyuyor- şu anda herhangi 
bir olay yok; kitlesel ölüm söz konusu değil -bunu söyleyen ülkenin Başbakanı, ben ona inan
mak zorundayım, hepimiz inanmak zorundayız herhangi bir öldürme veya kitlesel kimyevî si
lah kullanılmış değildir. Şimdi birtakım ülkeler devrede, Gorajde'de ateşkesi sağlamaya 
çalışıyorlar" dedi. 

Ateşkesin sağlanabilmesi için şartlarını da söyledi, çünkü, biz de temas ediyoruz... Şöyle 
devam etti: "Ateşkesin olabilmesi için, Sırp birliklerinin, Sırp milislerinin 29 martta bulun
dukları noktaya çekilmeleri gerekir. Bunu yaptıkları takdirde kendileriyle oturup ateşkesi sağ
layabiliriz. Sizden ricam, bu konudaki temaslarınızı sürdürün, biz her şeye hazırız; ama, Sırp
ların, Gorajde'de olayların başladığı 29 Marttaki sınırlara çekilmesi lazım." Buradan ayrıldık
tan sonra bu konuyu tekrar değerlendirip, bu konudaki girişimlerimize devam edeceğiz. 

Çok değerli milletvekilleri, Sayın Başkanın hoşgörüsüyle, konunun önemine binaen bu 
konuda uzunca bilgi vermek durumunda kaldım. 

Değerli arkadaşlarım, yine tekrar ediyorum, Bostıa-Hersek'teki facia, tarihe geçecek olan 
kara bir lekedir, bunların hepsi doğru; her seferinde söylediğim gibi, bütün bunları her zaman 
savunalım, eleştirilecek örgüt, kuruluş ve dünya düzeni varsa hep beraber eleştirelim; ama, böy
lesine haklı olduğumuz, böylesine birlik içinde olduğumuz, hatta Parlamentonun daha önce 
aldığı ve çok büyük destekle verdiği kararla, güç gönderme noktasına geldiğimiz bir noktada, 
böylesine önemli bir konuyu iç politika aracı yapmayalım, hele sokak aracı hiç yapmayalım, 
Bundan Türkiye zarar görür, bundan demokrasimiz zarar görür. Gelin, hep beraber bunun 
sorumluluğu içinde hareket edelim. Bu kadar haklı olduğumuz bir davada bunu yapmamamı
zın çok önemli olduğuna inanıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar yaptığımız gibi, Sırpların bütün davranışlarının ti
tizlikle gözlenmesi gerekir ve her hareketinin karşılığının verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu 
konuda kararlıyız, gereken her şeyi söylüyoruz. Bu noktadan sonra, güce karşı, gerekirse güçle 
yanıt verilmelidir; çünkü, başından beri, Belgrad yönetiminin, Sırp saldırganlannm, ancak güçten 
anlayabileceğini hep birlikte söyledik, bu Parlamentoda muhalefete mensup milletvekillerimiz 
söylediler, Sayın înan haklı olarak kaç defa söyledi. Yani, arkasına güç koymadığınız bir kararı 
uygulayamazsınız. Nitekim, bugün Saray-Bosna'da kısmî bir barış varsa, arkasında, verilen 
güç kararı yatmaktadır; yani, "gerekirse NATO'nun gücünü kullanırım" dendiği için barış sağ
lanabilmiştir. Bugün eğer Gorajde'de kısmî bir sükûnet varsa ve eğer yarın orada barış sağla
nacaksa, inanıyorum ki, NATO'nun bu konuda gerektiğinde güç kullanma kararlılığından gel
mektedir. 

Bu konuda, gene, hep birlikte, ne yapılması gerekiyorsa yapalım; ama, bunu, birbirimize 
karşı, sokağı ayağa kaldırarak yapmanın, ne size ne bize ne Parlamentoya ne halkımıza ve ne 
de Bosna-Hersek'e yararı vardır. 

Türkiye'de, "Gorajde'de 15 bin kişi öldü" diye insanlar ayakta iken, ben Saraybosna ile 
telefonla konuşuyorum; "orada ne var" diyorum, cevap olarak, "nadir, sakin pazarlarımız
dan birisini yaşıyoruz; işte olabildiği kadarıyla" diyorlar... Ve 60 kilometre ötede... Bu arada, 
Türkiye'de, Hükümete hakaret ediliyor, Parlamentoya, siyasî partilere, herkese hakaret edili
yor; Ayağa kalkmışız ve "Gorajde'de 15 bin kişi katledildi; buna seyirci kalınıyor" diye insan
larımız sokaklarda... Ben o insanların duygularına çok saygılıyım; ben de olsam aynı şeyi ya-
parmıydım, bilemem; ama, o insanların duygularına çok saygılıyım, hiçbir şekilde onlara söy
leyecek bir şeyimiz yok, haklı olarak, haklı bir davada duygularını dile getirmişlerdir; ama, 
bunu bir politika aracı olarak kullanmanın hiç kimseye faydası yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımız, Hükümetimizin politikası doğrultusunda, bütün ge
lişmeleri ve verileri, başta Bosna-Hersek yöneticileri olmak üzere, çok yönlü kaynaklardan, 
gece-gündüz derlemekte ve titizlikle değerlendirmektedir. Böyle hassas ve Türkiye'nin itibarını 
ilgilendiren önemli bir konuda, çeşitli çevrelerde farklı amaçlar için üretilen hedeflere göre tu
tum alınması düşünülemez; bu, Hükümetten hiçbir zaman beklenemez. Bu takdirde, dış poli
tikanın çok önemli bir unsuru olan -yukarıda da belirttim- inandırıcılığımıza zarar vermekle 
kalmayız; akılcı, tutarlı ve gerçekçi olması gereken dış politikanın, çeşitli akımların etkisinde 
kaldığı izlenimi, dış dünyada, komşularımızda ve her yerde yaratılmış olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu son Gorajde olayı kimin lehine olmuştur, bile
mem; ama, neyin ve kimin aleyhine olduğunu söyleyebilirim. Bana göre, hükümete göre, ülke
mizde bu olay demokrasiyi tahrip etmiştir; çünkü, Viyana Sözleşmesine göre -aynı şeyi biz de 
iddia ediyoruz korumamız altında olan ülkelerin bazılarının büyükelçilik bahçesine girilebil-
miştir... Buna kim müsaade etti, onların üzerinde durmuyorum; bu hepimizin meselesidir. Pa
zar günkü olaylarda TRT'nin, Birleşmiş Milletlerin ve bazı büyükelçiliklerin camları kırılabil-
miştir; bunlar görüntülü olarak bütün dünyaya yayılmıştır. Türkiye olarak, gözümüz gibi sa-
vunageldiğimiz demokrasi kurumunu böylesine tahrip etmeye hakkımız olmaması gerektiğine 
inanıyorum. O nedenle, ben, bu olaylardan demokrasimizin yara aldığına inanıyorum. 

Ayrıca, bu, Balkanlardaki etkinliğimiz lehine olmamıştır. Biz, Balkanlara güç gönderme 
aşamasındayız ve bir Balkan politikamız var. Sadece Bosna-Hersek ile ilgili değil, Makedonya-
sıyla, Arnavutluğuyla, Bulgaristanıyla, Romanyasıyla, herkesle tutarlı bir politika yürüten bir 
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balkan politikamız var. Biz, "Türkiye bu işi başka türlü kullanıyor" diyenlere adeta hak vere
cek bir tutum içine girdik. Bizim, "Türkiye haklının yanındadır, Türkiye barışseverdir, Türki
ye barış için ortadadır, Türkiye istikrar arıyor, Türkiye mazlumun, haklının yanındadır" poli
tikamıza karşı, ters bir görüntü vermiştir, onun lehine olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, içtenlikle söylüyorum -beni tanırsınız- bu olay, ülkenin yararına ve 
çıkarma olmamıştır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın bu bilgi sunuşundan sonra gruplar adına konuşma 

hakkı doğmuştur. 
tik müracaat, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran tnan'ındır. 
Diğer grupların müracaatlarını yazılı olarak bekliyorum. 
ANAP Grubu adına, Sayın Kâmran tnan; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Sayın Dışişleri Bakanımızı bu kürsüde görmekten doğrusu son derece memnun oldum; 
çünkü, 20 aralık bütçe müzakereleri dışında, bir yılı aşkın bir zamandan beri, Sayın Bakan, 
bu kürsünün yabancısı haline gelmiştir 

Gene, bu vesileyle şunu da arz edeyim; Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi Başbakanını 
televizyondan takip etmemelidir, kendileri de bu Meclisin bir parçasıdır. 

Sayın Bakanın gelmedikleri bu kürsüde, bir yılı aşkın süre içerisinde, dünyada çok önemli 
gelişmeler oldu, bölgemizde gelişmeler oldu. Bütün bu gelişmeler süreci içerisinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi devre dışı bırakılmıştır. Bunu, üzüntüyle söylemek ve tespit etmek lazımdır. 

Kendileri, çok güzel bir şekilde demokrasiyi savundular; ama, demokrasinin birinci icabı, 
Parlamentoyu devre dışı bırakmamak, önemli meseleleri Parlamentoya getirip, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin desteğini ve Türk kamuoyunun desteğini sağlamaktır. Parlamentodan kopuk 
olarak yola devam eden hükümetler, çok hatalar işlerler ve maalesef, geldikleri noktaya gelirler. 

Değerli milletvekilleri, bu meseleyi önceden çok konuştuk. Onun için, eski yönleri değil, 
şimdiki tablosu ve iki cephesinden, öncelikle Türkiye yönü üzerinde durmak istiyorum, son 
olaydan başlayarak... 

Sayın Bakan üzerinde uzun uzun durdular; kimyasal silah kullanıldığı yolundaki söylenti
ler, bizim kamuoyumuzdaki tepkiler, gelişmeler... Ama, bu konuda kendileri de şahit oldular, 
Sayın Başbakan teyit ettiler, Sayın Hükümet Sözcüsü teyit ettiler. 

Şimdi, Sayın Bakan, dünyanın her tarafıyla ve bölgeyle devamlı telefon teması içerisinde 
olduklarını ifade ettiler ve gerçekten de televizyonlara beyanları gayet olgun, ciddî ve ihtiyat
lıydı. Acaba, arada o telefonlardan bir iki tanesini de Sayın Başbakana veyahut da Sayın Hü
kümet Sözcüsüne yapıp, bu hataları önlemeleri mümkün olmaz mıydı?.. (ANAP, RP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, vatandaşlar, muhalefet olarak bizler, televizyonlara veya yabancı 
ajanslara bakarak hata işleyebiliriz; ama, Hükümetin hakkı yok, arşivlere sahiptir, devletin bütün 
imkanları elindedir. Bugünkü teknoloji içinde; Sayın Başbakan, düğmeye basar, karşısına NATO 

— 249 — 



T.B.M.M. B : 88 12 . 4 . 1994 O : 1 
r 

Başkomutanlığı çıkar, bütün bilgileriyle, ona sorar; Birleşmiş Milletlere sorar, Türkiye büyü
kelçiliklerinin hepsi kendi emrindedir. Bu mekanizmaları işletmeden -dün akşam bir televiz
yon programında söylemiştir- Sayın Hükümet Sözcüsünün, 'herkes gibi biz de televizyon ya
yınlarının tesirinde kaldık, etkisinde kaldık" demesini çok yadırgadım. Bunu ben söyleyebili
rim; ben, devlet arşivlerine sahip değilim, hâkim değilim; ama, Hükümetin Sayın Sözcüsü, 
öncelikle devletin arşivlerine sahiptir ve böyle bir meselede, Dışişleri Sayın Bakanına ve Sayın 
Bakanlığa başvurur. Ne oldu?.. Gerek Türk kamuoyu önünde ve gerekse yabancılar gözünde 
son derece zor bir durumda kaldık. Olmayan bir hadiseyi -ki, çok şükür, olmamıştır- bu devle
tin Sayın Başbakanı "olmuş" diye beyan ve kabul buyurdular, Sayın Hükümet Sözcüsü yaptı
lar. Acaba bu, Sayın Başbakan ve hükümet Sözcüsü ile Sayın Dışişleri Bakanının ayrı partiler
den oluşundan mı ileri geliyor?!.. Buna inanmak istemiyoruz. Filvaki, Hükümetin iki kanadı 
arasındaki tezat ve zıtlıkları çok gördük ve yaşadık; ama, böyle bir meselede bunun olmadığı
nı ve olmaması gerektiğini de temenni etmek isterim. 

Buradan devamla, Türkiye yönü üzerindeki bir iki meseleyi takdirlerinize sunmak istiyo
rum. Bundan bir seneyi aşkın bir süre önce, Bosna-Hersek üzerine konulan -aslında bütün o 
yöre Sırplar dahil olmak üzere- ambargo dolayısıyla, Adriyatik'te bir deniz gücü oluşturuldu 
ve bu deniz gücüne Türkiye de bir savaş gemisi verdi. Ne oluyor?., o günden beri ambargo 
sadece Müslümanlar için çalışıyor, Bosna-Hersek için çalışıyor. (ANAP ve RP sıralarından al
kışlar) Sırplar, dünyanın her tarafından, başta Yunanistan olmak üzere, her türlü desteği aldılar. 

Bir defa, Sayın Hükümet, ambargonun Sırplar lehine delinmesi, bilhassa Yunanistan ta
rafından delinmesi konusunu yeterince, ne Birleşmiş Milletlerde ne NATO'da ne de dünya ka
muoyunda işlemiştir. 

ikincisi, bizim bu savaş gemimiz, Adriyatik'te bir nevi sadece Müslümanlara karşı uygu
lanan ambargonun bir vasıtası haline gelmiştir. Bu, Türkiye'yi rahatsız eder, oradaki insanları 
da rahatsız eder. 

Bunun bir başka yönü daha var: NATO, daha önce, Haziran 1993'te, icabında şu şu şu 
şartlarla müdahale kararı aldığında, İtalya'da bir NATO hava gücü oluşturuldu ve bu güce 6 
memleketin hava kuvvetleri katıldı. Bizim de 10 uçağımız gitti. Daha sonra, 9 Şubat ültima
tom kararından sonra -talep üzerine- 8 uçak daha gitti, yani toplam 18 uçağımız gitti. 

Şimdi, bakınız, ültimatoma 9 Şubatta karar alındı, 21'i de son gündü. Ayın 20'sinde, ital
ya'da, Aviano Hava Üssünde, orada uçak bulunduran 6 NATO memleketinden 5'inin -ki, bun
lar, Amerika Birleşik Devletleri, italya, Fransa, ingiltere ve Hollanda- Savunma Bakanları top
landılar, "ültimatomun son günü nasıl karar alınacak ve davranıîacak" diye. Bu toplantıya 
Türkiye'nin Sayın Savunma Bakanı davet edilmedi. Bu, Türkiye'ye ve orada bulundurduğu
muz ve son teknolojiye sahip Hava Kuvvetlerimize ve kıymetli pilotlarımıza ve dolayısıyla dev
letimize bir saygısızlıktır. 

ikinci bir husus -Hükümet bunu bizim kadar ve hatta daha da iyi bilir- ültimatomun işle
mesi halinde -ki, başından beri de hiç inanmıyordum- Türk Hava Kuvvetleri sadece destek kuvveti 
olacak, operasyonlara girmeyecekti. Planlar böyle yapılmıştır. Bugün de uygulama öyledir. Bu 
da saygısızlıktır. Bu, bir bakıma bize güvensizliktir. Sayın Hükümetin bunu da kabul etmeme
si ve gerektiğinde, belki tümüyle ve belki hiç olmazsa kısmen, bu uçakları geri getirmek sure
tiyle, buradaki tepkimizi ortaya koyması lazım. Bu, çok düşündürücü bir olaydır. 
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Kara unsuruna gelince: Burada da gelişmeleri Sayın Bakan son noktası itibariyle lütfetti
ler, buna bir itirazım yok; ama, bunun bir evveliyatı var. Daha işin başında, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, buraya barış gücü göndermeye karar vermesi halinde, Türkiye'nin, ilk kuv
vet vermek istediği memleket olduğunu haklı olarak beyan etti ve hatta o kadar hızlı bir hazır
lık yapıldı ki, 800 kişilik birliğimiz Esenboga'da âdeta hazır durumdaydı. Bize karşı direnme 
oldu. Başta Butros Gali olmak üzere, Türkiye'nin geçmişi, orayla ilişkileri bahane edilerek, 
itirazlar ileri sürülerek birliğimiz bekletildi ve bu böyle devam etti; ta ki, olayların genişlemesi, 
büyümesiyle Genel Sekreter 10 bin kişilik bir kara kuvvetine daha ihtiyaç olduğunu beyan ede
ne kadar Türkiye ısrar etti. Genel Sekreterin burada bir raporu ve ifadesi var Güvenlik Konse
yine. Bu çok acıdır. Diyor ki: "10 bin kişilik talebimize şimdiye kadar 3 500 kişilik cevap al
dım; şayet diğer memleketler yeterince birlik vermezlerse, Türkiye'nin teklifini kabul etmek mec
buriyetinde kalacağız." Demedi mi? Dedi. Bu, çok ayıp değil mi? Bu andan itibaren, Sayın 
Hükümetin, bir kararla, böyle bir birlik göndermekten vazgeçtiğini beyan etmesi gerekirdi. 

Nihayet, bir memleket için, Bosna-Hersek'ten de, Balkanlardan da, eski Yugoslavya'dan ' 
da ve her şeyden önemlisi bir devletin onuru meselesi vardır; onun yara almaması, zedelenme
mesi lazımdır. Bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin -ki, kaynağı, gelişi ve yapısı bizce malum-
bir insanın böyle bir ifade kullanıp, böyle bir tutum içerisine girmesine, Türkiye müsaade ve 
müsamaha etmemeliydi diye düşünüyorum. 

Şimdi müzakereler var, heyet gelmiştir, birliklerimizin gönderilmesi görüşülmektedir; ama, 
orada da yine çok garip durumlar var. Bir taraftan bir Bosna-Hersek ve Hırvat federasyonu 
kurulması konusu var; görüşmeleri, Amerika'nın öncülüğünde önce Washington'da sonra Vi-
yana'daki Amerikan Büyükelçiliğinde yapıldı üçüncü raundu ise Ankara'da yapıldı. 

Değerli milletvekilleri, buna pek sevinmemek lazım. Bu gayet açık; Batılı büyük güçlerin 
ve bilhassa bazı memleketlerin, bağımsız ve çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir dev
letin kurulmasını önleme projesinin -federasyon haline getirmek suretiyle- gayet kurnazca bir 
tatbikidir. (RP sıralarından alkışlar) Bunu, Avrupa Topluluğu temsilcisi olarak oraya tayin 
edilen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN •— Sayın İnan, devam ediniz, buyurun efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — ... Ve fevkalade talihsiz bir rol oynayan Lord Ovven'ın, 

Strazburg'ta bir ifadesi var, "Avrupa'nın göbeğinde Müslüman bir devletin doğmasına müsaa
de etmeyeceğiz" demiştir ve bugün uygulanan budur. Bunu şayet açıklıkla görmek lazım. 

Arada daha haince ne yapılmıştır; Rus birlikleri getirilmiştir ve sadece kan bağı bakımın
dan değil, siyasî bakımdan da bütünlük içerisinde oldukları Sırpların Saraybosna etrafındaki 
sınırlarına yerleştirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, 9 Şubatta ültimatom kararı alınmış ve "21 Şubatta uygu
layacağız, eğer şu şartlar yerine getirilmezse" denmiştir. Bugün dahi bu şartlar yerine getiril
miş değildir. Ve halen ültimatom kullanılmamaktadır. Bu şartların neticesi ne oldu biliyor mu
sunuz; zavallı Bosnalıların elindeki bir avuç silah da Birleşmiş Milletler gücüne teslim edildi 
ve esasen silah bakımından son derece sıkıntı içerisinde olan Bosnalılar tümüyle silahsız bir 
hale getirildi. 
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Şimdi, bizim kara birliklerimiz için söylenen, Hırvatistan ile Bosna-Hersek sınırına yer-
Ieştirilmesidir. Federasyon kuruldu, artık neyi yerleştirip, neyi gözeteceğiz? Burada haklı ola
rak kendiniz de ifade buyurdunuz -Hırvatistan Başbakan yardımcısı da burada- federal hale 
gelmiş olan bir memleketin neresinde birliklerimizi oturtacağız ve ne rol vereceğiz? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaleli) — Mutfak işleri yaptıracaklar!.. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Benim endişem, gidecek olan kara birliklerimizin de, ha

va kuvvetlerimiz gibi, bir nevî yanlış kullanılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk devle
tinin onurunu büsbütün zedeleyecek bazı durumların meydana gelmesidir. Bunun üzerinde çok 
dikkatle durmak lazım. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, meselenin bir diğer yönüne geliyorum. Biraz gerçekçi olmak 
lazım ve zannediyorum sırasıdır, söylemek lazım. Bakınız, 1453 yılına kadar "Avrupa" ifade
si, dünyada sadece coğrafî manada kullanılmıştır. 1453 yılında atalarımızın istanbul'u fethi 
anından itibaren, Avrupa, siyasî bir ifade, bir terim haline getirilmiştir. Bunu yazan ve söyle
yen bir Fransızdır, eski bakan Jean François Denian, Ceguejecrois (inandıklarım) adlı kitabın
da tarihî bir olay olarak naklediyor. 

Son zamanlarda, emekli bir Sırp generalinin 1913 yılında Fransızca olarak yazdığı bir ki
tap elime geçti; diyor ki, "Avrupa'nın yapacağı tek iş, şu Türkleri Avrupa'nın dışına atmak 
ve geldikleri yere göndermektir." 

Bunun daha ilerisine gelin, 8 Mart 1994 tarihli Herald Tribüne gazetesinin birinci sayfa
sında Sırp liderinin bir beyanı vardır. Graniç isimli bir gazete muhabirini de beraberine alıyor, 
Saraybosna'riın üstündeki bir tepeye götürüyor ve diyor ki, "burada 1463 yılına kadar bir kili
se vardı. Türkler buraya gelip işgal ettiklerinde bunu yıktılar, cami yaptılar. Bu defa sıra bi
zimdir. Biz dozerle camiyi yıktık, kilisenin çanını taktım ve çalıyor, kiliseyi inşa edeceğiz" ve 
şöyle devam ediyor: "Balkanlardan, eski Yugoslavya'dan Türklerin kültürünü, dinini ve izleri
nin tümünü silinceye kadar bu devam edecektir." Batı'da bu söyleniyor; Sayın Bakan da belki 
sürçü lisanla tekrar ettiler, "etnik temizleme dediler. Aslında onlar da Slav ırkındandır; yani, 
Boşnaklar da Slav ırkından gelmiştir. Binaenaleyh, bir etnik farklılık yok, din farklılığı vardır, 
kültür farklılığı vardır... (RP sıralarından alkışlar) Yani, tarihin içine bakmaktan korkmamak 
lazımdır. 

Şimdi, bu olayla karşı karşıyayız ve bu olayları çok iyi görmek ve değerlendirmek gerekir. 
Demin belirttim. NATO ültimatomu işletilmedi. Nereye geldik: 28 Şubat Pazartesi saat 06.50'de 
NATO'nun 4 tane F-16 uçağı gitti, Sırplara ait, Hırvat havaalanından kalkmış 6 tane küçük, 
tek pilotu Sırp uçağından 4'ünü düşürdü. 

Bunun manası nedir: Birinci manası, tabiatıyla NATO'nun ültimatomu tatbik edememesi 
neticesi, bütün başkentlerde -bazen hükümet seviyesinde uğradığı itibar düşüklüğünü bir ölçü
de kurtarabilir miyiz?.. İkinci manası, bombardıman ederseniz, yerde çok tahribat yaparsınız; 
4 ufak uçağı düşürürseniz, nihayet -atlamazsa paraşütle- 4 tane pilot gider, hepsi bundan iba
ret. Üçüncü manası, oraya gelip yerleşen Rusya'ya, "bu işi tek başınıza götüremezsiniz, biz 
de varız" mesajını vermekten ibaret. 

Ama, ilk defa mı hava sahası ihlal ediliyordu? Haziran 1993'te, bakanlar seviyesinde, NA
TO'nun aldığı bir kararda, "Bosna-Hersek hava sahasının ihlali -üç şarttan biriydi- halinde 
NATO müdahale edecektir" deniliyordu. Yüzlerce, binlerce ihlal oldu. Hatta, 28 Şubat müda
halesinden sonra da ihlal oldu ve hiçbir kımıldama yok, hiçbir şey yok... 
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Peki, Saraybosna'da iş durdu, şimdi Gorajde... Çünkü, Sırplar pekâlâ biliyor; nihayet, 
yapacakları, bir gösteriden ibarettir, onun ötesinde kendilerine yönelmiş bir tehdit yoktur, öy
le olmadı mı? iki gün arka arkaya, 2 tane amerikan Uçağı.. O da çok geriptir; orada 6 memle
ketin uçak filoları var; her iki defasında da ikişer amerilcan uçağı gidiyor! Bunu da takdirle 
karşılamak gerekir; Amerika, demek daha çok, belki, ilgi gösteriyor, diğerleri uçaklarını yerde 
tutmayı tercih ediyorlar!.. Ama ne yapıyor: Her ikisinde de 15 dakika hava sahasında kalıyor, 
2 tank, 2 tane başka hedefi bombalamak veyahut da füze atmak suretiyle geri dönüyor ve as
lında dün öğleden sonra saat 15.30 civarında yapılan ikinci harekât, baştan aşağı -beni 
bağışlasınlar- göstermelik bir harekâttır. Belki bir bayrak gösterme, vazgeçirici, psikolojik bir 
hadise, ama, onun ötesinde hiçbir ciddiyeti yoktur. 

Şunu kabul etmek lazım: Yapılan hadise, orada büyük bir Sırbistan'ın doğması -ki, bu 
İngiliz politikasıdır, Lord Owen bunun için kullanılmaktadır- ve büyük Sırbistan ile Yunanis
tan cephesini kurmak suretiyle, onlara göre, sözde kuzeyden Almanların etkinliğini önlemek, 
baraj çekmek, güney Balkanlardan da Türkiye'nin etkinliğini önlemek... Bu hadiseyi iyi gör
mek lazım. Yunanistan, bugün, Balkanlarda Türkiye'nin yolunu kesmek ve mümkünse bir sa
vaş çıkarmak hazırlığı ve tahriki içerisindedir. Bu itibarla, meseleyi sadece dar çerçevede, git
tik, geldik... Bunlar güzel şeyler; ama, bütün mesele netice almak... 

Değerli milletvekilleri, şimdi bakınız, bütün çırpınmalara rağmen, geldiğimiz noktayı ana 
hatlarıyla arz ve izaha çalıştım daha fazla detaya girmemek için; ama, en çok üzüldüğüm, bu
günden itibaren Türkiye'nin bu konularda dış dünyadaki ağırlığının sıfır noktasına, deniz sevi
yesine inmiş olacağıdır. Çünkü, ekonomik bakımdan gücünü kaybetmiş bir memleketin bu alan
larda ağırlığını gösterebilmesi hemen hemen imkânsızdır; hatta, yeri gelmişken arz edeyim, bu
günkü şartlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Sayın Başbakanının Amerika seyahatine gönlü
müz pek yatkın değildir. Çünkü, bir zayıf pozisyonda gidecektir ve yazık da olacaktır; onu 
da açıklıkla söyleyeyim. Evvela bir toparlanmamız lazım, eğer mümkünse, bu ekonomiyi aya
ğa kaldırabileceksek, ondan sonra... 

Değerli milletvekilleri, binaenaleyh, Balkanlar politikası ve tabiatıyla bugün artık adeta 
unutulmuş ve neredeyse geçmiş uzak tarihe terk edilmiş Kafkasya, Ermenilerin işgal ettikleri 
topraklarda kalmaları, Azerbaycan'ın o zavallı hali, Gürcistan... Son olarak, Rus Federasyonu 
Başkanı Yeltsin, -ben yabancı basından okuyorum; siz de herhalde büyükelçilik raporlarından 
aldınız- Rusya'nın eski cumhuriyetlerinde 30 tane askerî üs bulundurmasını tescil ve teyit eden 
bir kararname imzaladı. Daha enteresan bir şey yapmaya kalktılar; Butros Gali Moskova'yı 
ziyaret ettiği zaman Başkan Yeltsin, iç nizamı ve barışı korumak için eski Sovyet cumhuriyetle
rine gönderilecek Rus askerlerinin mavi bereli Birleşmiş Milletler gücü statüsüne sahip olması 
iddiasında bulundu. Buna Genel Sekreterin yetkisi yoktu, ancak Güvenlik Konseyi yapabilir
di, direndi; ama "fiilen onu yapacağım, bu memleketlerin iç düzeni ve iç gelişmeleri bana aittir" 
diyordu. Bir sesimiz çıktı mı Ankara'da, bir tepki gösterildi mi; hayır, daha önce yeni Rus as
kerî doktrinine tepkimiz olmadığı gibi... Daha önce gelip, Gürcistan'da, Sayın Yeltsin başta 
olmak üzere, "burada üç hava üssü bulunduracağım" dedi Savunma Bakanı Graçev ve "bir 
tane Azerbaycan'da, bir tane de Ermenistan'da birlik 25 bin asker bulunduracağız ve Gürcis
tan'daki ön birliklerim Türkiye sınırına yerleşmiş olacaktır" dedi Neden?.. Çünkü, tarih bo
yunca Rusya ilk defa, korktuğu iki tane rakibi tran ve Türkiye ile direkt sınır sahibi olmaktan 
çıkmıştı. Ermenistan'a birlik yerleştirilerek tran ile temas, onu kontrol ve Azerbaycan ve Gür
cistan ile de Türkiye... 
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Bir teori daha ortaya attılar ve bunu, maalesef, Sayın Başkan Clinton da büyük bir hatay
la 17 Ocakta Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında âdeta onayladı ve Sayın Clinton maalesef 
dedi ki, "bizim Monroe Doktrinimiz gibi, Rusya'nın da eski topraklarında bir monroe doktri
ni ilan etmeye hakkı vardır, bunu tanımak lazım." Nedir o Rusların, yakın sınır ötesi "near 
abroad" dedikleri, yani kendi eski bölgeleri ve ötesinin kendilerinin ekonomik ve güvenlik sı
nır çemberi olduğunu ve burada yetki ve söz sahibi olduğunu söyledi ve bu, bize karşıydı. Bu
rada da Sayın Hükümetin bir tepkisi oldu mu; NATO'ya götürüldü mü bu? 

BAŞKAN — Sayın tnan, toparlayabilir misiniz efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Evet, emredin... 
MNATO" sözünü kullanmışken, son olarak şunu da arz edeyim: Burada da Hükümetin 

çok ciddî olarak değerlendirmesi gereken bir hadise var: Bizim 42 yıl boyunca -bu sene 18 Şu
batta 42 nci yılımız oldu- bütün güvenliğimizi bağladığımız NATO, bugün maalesef Birleşmiş 
Milletlerin bir taşeronu haline gelmiştir. (RP sıralarından alkışlar) 

Hangi Birleşmiş Milletler: Güvenlik Konseyinde NATO'ya üye olan üç büyükten başka 
iki ülke, Çin ve Rusya'nın da üye olduğu ve veto hakkına sahip olduğu; dolayısıyla, NATO 
operasyonları kararlarının ileride Çin ve Rusya'nın da tasvibiyle ancak gerçekleşebileceği... Bu 
bize, yeni bir savunma stratejisi lüzumunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin bunu çok ciddî bir şe
kilde incelemeye alması lazım. 

Değerli milletvekilleri, tümüyle bu olaylar çok geniştir. Art arda ve yan yana koyarsanız, 
Türkiye Cumhuriyetinin vakit geçirmeden yeni bir dış politika stratejisi oluşturması, yeni al
ternatifler, yeni dengeler ve yeni realitelere göre intibak etmesi lazımdır. Bunda geç kalıyoruz 
ve çok ağır faturalar ödediğimiz gibi, ödemeye de devam edeceğimizden endişe ediyorum. 

Bu sözlerin hiçbirini, bir muhalefet sözü olarak veya bir tenkit endişesiyle değil, bu mem
leketin millî menfaatları hakkında neler düşünüyorsak bunu ifade etmenin ve en iyisini bul
manın müşterek vazifemiz olduğu düşüncesiyle arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnan. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Dökülmez; buyurun efendim. (RP sıralarından 

alkışlar) 
RP GRUBU ADINA AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, kıy

metli milletvekilleri; Sayın Dışişleri Bakanımızın verdiği bu bilgiler üzerine Refah Partisi Gru
bu adına görüşlerimizi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi 
hürmet ve sevgiyle selamlarım. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; biz, aslında, basına da yansıdığı şekliyle, bugün, 
bu konuda bir genel görüşme istemiştik. Sayın Dışişleri Bakanımız ve Hükümet, böyle bir açık
lama yapmak suretiyle, genel görüşme isteğimiz karşısında, en azından yirmi dakika veya ya
rım saat sürecek olan bir konuşmayı, tartışmayı, müzakereyi, bu şekilde, on dakikaya sığdır
mak suretiyle, kendince bir açıkgözlülük etmiştir. Başkanımızın müsaadesi dahilinde, müm
kün mertebe daha çok şey söylemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

Kıymetli arkadaşlar, Bosna hadisesine nasıl bakmamız gerektiğini şöyle enine boyuna bir 
düşünecek olursak - sanıyorum bir kısım hafızalarda hâlâ canlıdır- geçen sene haziran yahut da 
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temmuz ayında İngiliz Başbakanı John Majör, dışişlerinden sorumlu "Minister" tabir edilen 
bir devlet bakanına gönderdiği mektupta çok açık seçik bazı şeyler söylüyordu. Ne diyordu 
orada: Biraz önce muhterem Kâmran inan Beyin de ifade ettiği gibi, özetle, "Avrupa'nın için
de İslam dünyasının ileri karakolu olacak bir Müslüman ülkenin oluşmasına kesinlikle müsaa
de etmeyeceğiz; ama, bu işi, uluslararası pletformda, Birleşmiş Milletlerde ve daha başka yer
lerde, ilgileniyormuş gibi gözükerek, devamlı oyalayacağız, dünyayı kandıracağız; ama, nihaî 
tavrımız, bu geleneksel dış politikamızın dışında olmayacaktır" diye, dışişlerinden sorumlu devlet 
bakanını uyarıyordu. 

Meseleye bu şekilde bakmak zorundayız, meseleyi böyle görmek zorundayız. 

İngiltere'de doktora yapan arkadaşlar bu bilgiyi bize verdikten sonra ısrarla takip ettiler, 
ısrarla beklediler ve arkasından, bir televizyonda şöyle bir şeye İngiliz kamuoyu tanık oldu: 
Bir televizyon firması, "John Major'ın Bosnalılar konusunda bakana yazdığı mektup Bosna-
Hersrekliler arasında çok büyük infiale sebep oldu" dedi. İngiliz Hükümeti yahut da Dışişleri 
yetkilileri, John Major'ın bu mektubunu maalesef yalanlamadılar ve haberin doğruluğu bu 
şekilde meydana çıkmış oldu. 

Kıymetli arkadaşlar, Birleşmiş Milletler diyoruz, Helsinki Nihaî Senedi diyoruz, insan hak
ları diyoruz; ama, iki senedir 200 bin tane insan ölüyor; anası olan, babası olan, çocukları 
olan, sosyal çevresi olan, müşterek hatıraları ve gözyaşı olan 200 bin insan... Bu, dile kolay. 
Kendimizi onlardan birinin yerine koymak zorundayız. Bosnalılar bizden fazla bir şey istemi
yor ve diyorlar ki, "bu konan ambargo, Birleşmiş Milletlerin koyduğu ambargo, sadece Sırpla
rın işine yarıyor. Bizim dünyaya açılmak için tek kanalımız Adriyatik Denizidir. Ne olur, bu 
ambargoyu kaldırtın. Eğer bu ambargo kalkacak olursa, dünyanın dört bir tarafından gelecek 
olan yardımlarla biz kendi kendimizi koruruz" ama, bizler ne yapıyoruz; devamlı kınıyoruz 
ve devamlı bir telefon diplomasisi... 

Biraz önce, Sayın Bakanım, "üç kere Bosna-Hersek'e gittiklerini" söylediler. Burada si
yasî parti grupları ve ilgililerin hiçbiri, Bosna-Hersek konusunda Sayın Bakanımın söylediği 
kadar bilgisiz değiller. Evet, doğru; Gorajde, Bosna-Hersek'e 60 kilometre mesafede ve 65 bin 
nüfuslu bir yerleşim merkezidir. Burada yapılanlar, bugün değil, çok önceden beri hazırlıkları 
yapılan birtakım şeylerdir. İran Dışişleri Bakanı, bizim gazetetere yansıyan şekliyle, dört beş 
gündür bu konuda dünya kamuoyunu uyardı. Sayın Bakanım, "ben, tabiî, kamuoyuna açık 
şekilde bunu yapamazdım, gizlice telefonlarla uyardım" diyor; ama, bakın... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Öyle söylemedim, "NATO'yu 
söyleyemezdim" dedim. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — "NATO'yu uyardım" diyor Sayın Bakanım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — "NATO'nun hareket yapacağını 
söyleyemezdim" dedim; yanlış anlamayın. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Bu konuda, dikkatinizi çektiyse, İran Dışişleri Ba
kanı bile, dört beş gündür, gazetelere yansıyan birtakım ifadelerle yine dünyayı uyarıyor. 

Kıymetli arkadaşlar, dün akşam "Çapraz Ateş" diye bir programda ilginç bir konu dik
katimizi çekti: NATO Komutanlığı Sözcüsü diyor ki, "biz bu operasyonu, Birleşmiş Milletler 
personelinin güvenliğini sağlamak için yaptık." Yani, aynen, "orada ölen 200 bin insana bizim 
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bir duyarlılığımız yok, oradaki sıkıntılarla fazla ilgilendiğimiz yok; biz oraya .7. tane, 13 tane, 
19 tane -her neyse- Birleşmiş Milletler görevlisi göndermişiz, biz onları düşünerek bu hava ope
rasyonlarını yaptık" demek istedi. Arkasından, telefonla konuşan buradaki televizyon muha
biri bu konuyu kendisine hatırlattığında "Sadece o şekilde değil, oradaki insanları da düşüne
rek bu işi yaptık" diye düzeltmek zorunda kaldı. 

Kıymetli arkadaşlarım, biz, daha önceki zamanlardan da hatırlıyoruz, daha önce burada 
konuşan, şu anda Cumhurbaşkanı olan muhterem zatın ifadelerinden de anlıyoruz ki, mesele
yi maalesef Birleşmiş Milletlere havale ettik; ama, Birleşmiş Milletlerin perspektifi* Batı'nın 
perspektifidir; Batı'nın perspektifi de, orada bu hainliği yapan, bu zulmü işleyen Sırpların 
perspektifidir. Bununla bir yere varmak mümkün değil. 

Ne yapmak lazım; bunun için, kendi genel görüşme önergemize sığacak şekilde uzun, ve 
detaylı bir hazırlığım vardı; ama, bizim söylememizden ötede biz büyük bir ülkeyiz, tarihî mi
rası olan, kültür birikimi olan güçlü bir ülkeyiz, stratejistlerimiz var, düşünürlerimiz var; bun
ları araştırıp bulmak, uygulamaya koymak mümkün. Dünyada kimsenin de pek öyle ayağa 
kalktığı yok. Dış borcu 70 milyar dolara çıkmış, hâlâ Batı kapılarında dolaşan bir ülkenin söz
leriyle de dünya öyle fazla ayağa kalkmaz; ama, çırpınmak zorundayız, bir şeyler yapmak zo
rundayız; gerekiyorsa, kafamızı sağa sola vurarak, kaşımızı gözümüzü patlatarak bir şeyler yap
mak zorundayız. "Harp mi ilan edelim?.." Onu demiyoruz; ama, bulunduğumuz şu statüko
yu, ne milletimiz ne de dünyada gözlerini umutla bize dikmiş olarak bekleyen insanlar bize 
layık görmüyorlar; bu statüyü, bize layık ve müstahak olarak görmüyorlar. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Bakın, elimizin altında çok materyal var, dünyanın dört bir tarafında kullanacağımız çok 
büyük bir potansiyel var. 

Birkaç sene önce yaşadığım bir hadiseyi şurada kısaca nakletmek istiyorum: Birleşmiş Mil
letlerde meteoroloji uzmanı olarak Botsvvana'da görev yapmış bir arkadaşımla çok uzun bir 
zaman sonra karşılaştım. "Neredeydin?" diye sorunca, "Botsvvana'daydım" dedi. Coğrafya
ya karşı aşırı ilgisi olan bir kişi olmama rağmen, Botsvvana'nın neresi olduğunu bilmediğim 
için, insanları nasıldır, ne var ne yok bilmediğim için, yeni bir kitap gördüğümüzde nasıl say
faları şöyle birbiri arkasına çevirirsiniz, ne var ne yok diye araştırırsınız, onun gibi kısa kısa 
sofular sordum; çok hayretamiz cevaplar verdi: "Dünyadan ve Türkiye'den öylesine habersiz 
bir ülke ki, hâlâ orada Sultan Abdülhamit adına Cuma hutbeleri okunuyor" dedi, Çok bilgi
ler verdi, "ben, orada, Türkiyeli olduğumu, halkı Müslüman olan bir ülkenin vatandaşı oldu
ğumu söylemeye utanıyordum" diye ilave etti. "Allah Allah! tnsan, halkı Müslüman olan bir 
ülkenin vatandaşı olduğunu söylemeye, Türkiyeli olduğunu söylemeye niye utanır?" diye so
runca, "orada, ne zaman Türkiyeli olduğumu söylesem, Müslüman olduğumu söylesem, ora
daki insanlar, o Botsvvanalılar, Osmanlı'nın torunları gelecek, bizi bu kâfir zulmünden 
kurtaracak' diye ellerime, ayaklarıma kapanıyorlar, hüngür hüngür ağlıyorlar" diye cevap verdi. 

Bunu, şunun için anlatıyorum: Botswana, Afrika'nın güneyinde, Güney Afrika'nın kuze
yinde bir tampon ülkedir. Orada bile, yatırım yapacağımız, üzerinde çalışacağımız, potansiyel 
olarak kullanacağımız birtakım gruplar, ülkeler, insanlar varken, bizim hâlâ kabuğumuza çe
kilmiş vaziyette bu politikayı sürdürmemiz, bir şeylerin çok yanlış gittiğini gösteriyor kıymetli 
arkadaşlarım. 

Osmanlı'nın çöküşü, biliyorsunuz, bölgede çok büyük bir... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin efendim, buyurun. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — ... dengesizlik ve güç boşluğu ortaya çıkardı. Dün

yanın bazı yerlerinde görüyoruz, bir Almanya, bir Japonya, Birleşmiş Milletler Daimî Konse
yinin üyesi olmak için çırpınıp duruyor; görüştüğümüz, konuştuğumuz sıradan Alman vatan
daşları bile bunu bir ideal olarak kafalarına koymuşlar. Hemen yarın gidip de oraya üye olalım 
demiyoruz; ama, Birleşmiş Milletlerin statüsü, dünyadaki konjonktür, buralarda bir eksiklik, 
bir yanlışlık olduğunu herkese hatırlatıyor. 

Şu anda ülkemizde çektiğimiz sıkıntılar, Ortadoğu'da, Trakya'da, Balkanlarda, bağımsız
lığını kazanan Türk cumhuriyetlerinde çektiğimiz sıkıntılar ve Afrika'daki sıkıntıların hepsi
nin altında yatan sebep, Osmanlı çöktükten sonra, yerine, çok güçlü, onun fonksiyonlarını ifa 
edecek bir ülkenin gelmemesidir. İstiyoruz ki, o fonksiyonları ifa edecek bir Türkiye kurulsun 
ve güçlensin. Bu, bir günde olacak bir şey değil; ama, bilim adamlarımız stratejisyenlerimiz 
otursun düşünsün ve hep birlikte, hükümetler değişse bile bunu elbirliğiyle gerçekleştirelim is
tiyoruz. 

Kıymetli arkadaşlar, bazı haber ajanslarında yayımlandı, Kıbras'ta görüşmeler yapan mil
letvekili arkadaşlarımız da durmadan söylüyorlar; Sırplı işadamları Güney Kıbrıs'ta kurduk
ları birtakım bankalar ve şirketler aracılığıyla, ticaret gemileriyle, durmadan Sırplara yardım 
ediyorlar. Elimizin altında çok imkân var, elimizi pisliğe bulaştırmadan, kirletmeden yapıla
cak çok şeylerimiz var; ama, maalesef biz, meseleyi Birleşmiş Milletlere, Batı'ya havale etmek 
suretiyle bu işin altından kalkacağımızı sanıyoruz. Bu işi Butros Gali'ye havale etmek, Birleş
miş Milletlere havale etmek, Bosnalıların açınılacak durumunu ortaya koymaktadır. İsterseniz 
hep birlikte Bosnalılara, "arkadaş, bizim elimizden bir şey gelmiyor, bu iş Birleşmiş Milletlerle 
oluyor, bizden dolayı fazla umutlanmayın" diyelim de o insanlar fazla umutlanmasınlar. 

Sözlerimi bitirmek istiyorum. Bakan Beyin konuşması sırasında özellikle dikkatimi çeken 
bir şeyler oldu, onu gündeme getirmek istiyorum. 

(Samsun Milletvekili Ali Eser'in anlaşılamayan müdahalesi) 
BAŞKAN — Sayın Eser, biraz sonra sözcünüz konuşacak... Lütfen... 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Biraz önce Sayın Kâmran İnan da söyledi, "Hır-

vatlarla bir araya gelmelerini, müşterek bir konfederasyon kurmalarını, aynı çatı altında yaşa
malarını Batı'ya biz enjekte ettik, bunu istiyoruz; Bosna'da ırk temeline dayanan, din temeline 
dayanan müstakil bir devletin olmasını istemiyoruz" dediler; ama, maalesef, ben, Sayın Baka
nımızın bu sözünü bir talihsizlik olarak nitelendiriyor ve yadırgıyorum. Bosna'nın kurtuluşu
nun, içinde yaşadığı şu acılardan kurtuluşunun tek çaresi, tarihî kimliğine ve inancına uygun 
bir devletin ortaya çıkmasıyla ancak mümkün olacaktır. 

Refah Partisi olarak biz, Ankara ve İstanbul'da yapılan yürüyüşlere kesinlikle katılmadık; 
Partimizden bu konuda ses cihazları ve arabalar istediler, "bu izinsiz yürüyüştür, izinsiz yürü
yüşe biz destek veremeyiz" şeklinde cevap verdik; bu konunun bilinmesinde yarar görüyorum. 
Seçimler zamanında hepimiz gördük, alınan tonlarca bayrakların hepsi partiye tekrar dönmüş 
değil; insanlar, birtakım sopalara takılmış bayrakları ellerine alıp da orada ortalıkta sallıyor
larsa, bununla bir partiyi suçlamak mümkün değil. Eğer partililer bu işe girecek olsaydı, Batılı 
birçok ülkenin ve bazılarının dudaklarını uçuklatacak kadar büyük ve muhteşem bir kalabalık 
orada olurdu, bundan heçkesin haberi olsun. 
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Sayın Bakanımızı bu kürsüye getiren sebep, Ankara ve İstanbul'daki mitinglerdir; bunun 
da bilinmesinde yarar görüyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — "Mitingle ilgimiz yok" diyorsun; bak, kimler alkışlıyor! 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Kıymetli arkadaşlar, sözlerimi burada bitiriyorum. 

Sayın Başkanımız müsamaha gösterdiği için kendisine sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum ve 
hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dökülmez.. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Dökülmez'in son cümlesinden sonra bir hususun bilinmesi için 

ifade etmek ihtiyacını duydum: Sayın Dökülmez'in Sayın Bakanı bu kürsüye getiren sebep, 
Ankara ve İstanbul'daki olaylardır" diye bir cümlesi var. Tabiî, o, kendi takdirleridir; Sayın 
Bakan buna iştirak eder-etmez, onu bilmem; ama, Meclise bu hafta riyaset eden nöbetçi Baş-
kanvekili olarak, dün sabah ben, ilk defa Sayın Bakanı aradım ve Bosna-Hersek'te cereyan 
eden son olaylarla ilgili olarak Mecliste gündem dışı bir konuşma yapıp yapmayacağını Sayın 
Bakana arzla, sordum. Kendileri, "çok memnun olduklarını, böyle bir düşünce içinde olduk
larını ve salı günü böyle bir konuşma yapabileceklerini" bana ifade ettiler. Sormamdaki sebep 
şu idi: Bazı sayın milletvekili arkadaşlarımız, Ankara ve İstanbul'da cereyan eden olaylar ve 
Bosna-Hersek'te cereyan eden olaylarla ilgili gündem dışı konuşma taleplerinde bulunmuşlar
dı. Bu talepleri karşılayabilmek için, önce Sayın Bakanın tercihini, daha doğrusu Hükümetin 
tercihini öğrenmek istedim. Bunu, zabıtlara geçmesi açısından söylemek istiyorum, bir. 

İkincisi: Bugün, bilgi alabildiğim kadarıyla, Danışma Kurulunda da bütün partilerin işti
rakiyle bu konu görüşülmüş ve Sayın Bakanın Mecliste bir konuşma yapması Danışma Kuru
lunda da önerilmiştir. 

Ayrıca, Sayın Bakan, bugün meşguliyeti nedeniyle yarına ertelemesine ve bana sabahleyin 
büyük bir nezaket içerisinde bunu bildirmesine rağmen, Danışma Kurulunun aldığı bu karar 
üzerine, misafiriyle görüşmelerini yarıda keserek bugün bu gündem dışı konuşmayı huzuru
nuzda yapmıştır. Bunu da zabıtlara geçmesi açısından ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, Sayın Bakan üç sebeple kürsüye gelmiş 

o zaman! 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, görevim olduğu için ifade etmek isterim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Köse; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Avrupa'nın ortasında iki yıldan bu yana insanların katledilmeleri; millet olarak ülkemizde ya
şayan insanlarımızın dinî inançları itibariyle her gün bu ıstırabı çekmeleri ve özellikle cumar
tesi günü meydana gelen olaylar nedeniyle Sayın Bakanın yaptığı açıklamadan sonra Doğru 
Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer parti grup sözcüsü arkadaşlarımız gibi, Doğru 
Yol Partisi Grubu olarak, Bosna'da meydana gelen olayları üzüntüyle karşılıyoruz ve yapanla
rı, yaptıranları, destek verenleri ve bize insanlık dersi, demokrasi dersi vermek isteyenleri de, 
200 binin üzerinde insanın katledilmesine rağmen, suskun kaldıklarından dolayı nefretle kı
nıyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, Saraybosna olayları, tarihimizin son yüzyıl içerisindeki her devrin
de, dün ve bugün de yaşanmıştır; yakın tarihte yaşanmıştır, geçtiğimiz on yıl içinde yaşanmıştır. 

Marksist düşüncenin Afganistan'da aynı etnik yapıya ve aynı inançlara sahip insanları bir
birlerine kırdırdıklarına şahit olduk. Filistin'de bir başka zihniyet, oradaki Müslüman insan
ları katletti; Azerbaycan'da, Karabağ'da soydaşlarımızı maalesef Ermeni'ye boğdurttu. Bugün 
de, yine bu zihniyetin bir uzantısı, Saraybosna'da Müslüman insanları katlediyor. 

Buradaki feverana aynen iştirak ediyorum. Dün, milletimizin ve dinimizin düşmanları hangi 
inançta iseler, bugün de aynı düşüncededirler, değişen herhangi bir şey yoktu. (RP sıraların
dan alkışlar) O itibarla biz, millet olarak, devlet olarak, kendi-bünyemizde, bu vatan toprakla
rında millî devletimizi ne kadar güçlü kılar ve milletimizi eri yüksek seviyede refah noktasına 
ulaştırır ve güçlü olursak, işte Bosna'da da Azerbaycan'da da, Filistin'de de katledilen insanla
ra daha fazla yardımcı olma imkânına sahip oluyoruz. 

Ne yapacağız?.. Türkiye Cumhuriyeti devleti ne yapmıştır, daha ne yapması gerekiyor? 
Değerli milletvekilleri, muhalefet olmak suretiyle her şeyi elinizin tersiyle bir tarafa itemezsi-
niz. Bir de, ellerimizi vicdanlarımıza koyarak yapılanları ortaya koymak lazımdır. Evet, nok
sanlar olabilir, yapılması gerekenleri söyleyebiliriz; ancak, yapılanların da takdire intiyacı vardır. 

Bombaların yağdığı bir anda, daha hiçbir Müslüman devletten ses çıkmamasına rağmen, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı, yanına Pakistan Başbakanını da almak sure
tiyle Bosna'ya gidiyor ve O'nun, o tehlikeli anları yaşamasından sonradır ki, Birleşmiş Millet
ler, NATO'yu ikaz etmek ve göreve davet etmek suretiyle, işte bugün yapılan operasyonların 
sağlanmasının sonucunu alıyor. Bunu inkâr etmek vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Hükümet, eli
ni kolunu bağlamış, bir tarafta oturmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir şekilde "Bu 
mesele, benim meselem değildir, ben ancak kendi topraklarımdaki işlerimle meşgul olurum" 
demek ve elini kolunu bağlamak suretiyle yerinde oturmuyor. Ambargoyu delen Türkiye Cum
huriyeti Devletidir. Hangi yollarla olursa olsun, bu kürsüden söylenmesinde pek fazla fayda 
ummadığım çok çeşitli yardımlar yapılmıştır; devletin eliyle yapılmıştır ve devlet bu yardımları 
yapmaya da devam edecektir; ama, bunu ifşa etmek suretiyle, bunun yollarını göstermek sure
tiyle deşifre ettiğiniz takdirde, yapacağınız her türlü yardım da, maalesef askıda kalır. Onun 
için, Hükümetin yapmış olduğu bu gayretli çalışmaları takdirle karşılıyoruz. 

Sayın Başbakanın Bosna'ya gitmesi bir olaydır; gerçekten, başlıbaşına bir olaydır. O cesa
reti ortaya koyması sonucunda dünyayı ayağa kaldırmak ve Birleşmiş Milletleri harekete geçir
mek suretiyle, bugün, belki de ilk defa, Bosna'da Müslüman din kardeşlerimizin daha fazla 
sayıda katledilmelerine engel olmak için NATO kuvvetinin kullanılmasına sebep olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, daha evvel de aynı şeyler yapılmıştır. Yani, Türkiye Cumhuriyeti 
devleti Azerbaycan'da, Karabağ'daki olaylarla ne şekilde ilgilenmişse, bugün Bosna'daki olay
larla da aynı şekilde, aynı heyecanla ve aynı gayretle ilgilenmektedir. Karşınızda, sizin inançla
rınızın ve devletinizin, milletinizin düşmanı olan bir zihniyet vardır ve onunla boğuşuyorsu
nuz. Bütün dünyada en güçlü ve tek başına dünyaya meydan okuyan bir zihniyet de bunun 
hamiliğini yapmaktadır. Bununla nasıl mücadele edeceksiniz? Meselemiz bağcıyı dövmek mi
dir, üzüm yemek midir? Kendi vatan topraklarımız şu mukaddes topraklarımızı bize çok gö
renler, "Bu topraklar size çoktur, bunu bölerek ayrı bir bayrak dalgalandıracağız" diyenler 
ve böylece içimize nifak tohumu ekenler; bölücülüğü getirmek suretiyle binlerce şehidimizi 
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önümüze koyanlar, başka topraklarda Türkiye Cumhuriyeti Devletine hangi fırsatı verecektir, 
hangi imkânları kullandıracaktır? Bunları bu şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 

Bosna'da senin silahlı kuvvetlerinin -NATO ittifakı içerisinde olmana rağmen- o ittifakın 
içerisinde bulunan; ama, inançları itibariyle ve de siyasî perspektifi itibariyle devletimizin ve 
milletimizin düşüncesine ters ve düşman olan zihniyetin karşısında, o ittifak içinde 50-100 as
kerinin bulunmasına müsaade etmeyen bu zihniyetin karşısında, dünyanın karşısında, Türk as
keriyle, Türk Silahlı Kuvvetleriyle Sırplara karşı savaş açarak hangi Donkişot'luğu yapacağız 
değerli milletvekilleri? 

Onun için, meseleyi realist şekilde düşünmek, değerlendirmek ve ona göre -devleti de za
fiyete uğratmadan- yapılan icraatlarla da, millî birlik ve bütünlüğümüzü zedelemeden, devle
tin yanında olduğumuzu da beraberce ortaya koymak suretiyle yardımcı olmak mecburiyeti
miz millî bir görevdir. Sakarya Meydanında, Zafer Meydanında, Taksim Meydanında yükselen 
sese aynen iştirak ediyorum. 200 bin Müslüman kardeşimizin -din ve etnik mesele ne olursa 
olsun- haksız yere, kalleşçe; eline geçirmiş olduğu silahları Yugoslavya parçalandıktan sonra, 
kasten onların elinde bırakmak suretiyle, bu masum insanları, çoluk çocuk demeden, katle
denlere karşı feryat etmemek, zaten insanlık dışıdır. Bu sese Doğru Yol Partisi Grubu olarak 
aynen iştirak ediyoruz; taksim Meydanındaki sese de, Zafer Meydanındaki sese de iştirak edi
yoruz; ancak, Zafer Meydanından ve Taksim Meydanından çıkarak, Türk bayrağının asıldığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millî müessesesi olan TRT'yi taşlamaya, Doğru Yol Partisi 
binasını taşlamaya; Türk Devletinin himayesi altında olan, Islamın en büyük özelliği olarak, 
senin himayen altındaki insanın diğer insanlardan daha farklı şekilde himayeye mazhar oldu
ğu düşüncesinden hareketle, onların binalarının taşlanmasına da hiçbir şekilde hak vermiyo
ruz ve kınıyoruz değerli milletvekilleri. (DYP sıralarından alkışlar) 

Heyecan güzel bir şeydir; ben de aynı şekilde karımla beraber Sakarya Meydanındaki mi
tinge iştirak ettim; o sesin içinde benim de sesim vardı, benim de duygularım vardı; ama, hiç
bir şekilde, iki üç saatte orada meydana gelen olayların; yalnız konuşmaların; oradaki insanla
rımıza ulaşabilecek bir mesajın dışında; adımınızı o toplantının ve meydanın dışına taşırdığı
nız takdirde olaya iştirak etmemiz mümkün değildir. Demek ki, meseleyi millî boyutlarıyla ele 
aldığımız takdirde, meseleyi beraberce bir araya getirerek bunu bir millî konsensüs haline geti
rirsek faydası olacaktır; ama, herhangi bir taşkınlığa meydan vermeden, Ellerinde çeşitli parti
lerin simgelerini taşıyarak, dış politikamız itibariyle Türk devleti için millî bir mesele olan ve 
milletimizin yüzde 99'unun müslüman olması dolayısıyla, dinî inançlarımızın ve kültürümü
zün bir uzantısı olan Bosna'daki kardeşlerimize bu mesajın gönderilmesine aynen iştirak edi
yoruz. O sesin içerisinde Doğru Yol Partisi Grubu olarak aynı hislerle doluyuz; ancak bunu 
istismar ederek, "Ancak biz bu işi yaparız, biz bu sesi veririz" demek yanlış olur. Tabiî, Mecli
sin çok büyük günahı vardır, kusuru vardır. Özel Radyo ve Televizyon Kanununun gecikmesi 
dolayısıyla, aslı astarı olmayan haberlerle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Köse. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — özellikle, devleti sıkıntıya sokarak ve milletimizi galeyana 

getirmek suretiyle, sokaklarda, Sırpları protesto etmek amacıyla da olsa, yabancı menşeli baş
ka yerleri tahrik etmek suretiyle devletin -hele şu günlerde, siyasetin en fazla hassas olduğu 
bugünlerde- Bosna'da imkânlar elde edeceği şu günlerde, bunu dinamitlemenin fevkalade yan
lış olduğunu söylemek gerekir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mesele, gerçekten yürekler acısıdır, bir vahşettir. İn
sanlık dersi verenlerin, bize Paris Sözleşmesini kafamıza vura vura benimsetmek suretiyle "Bu 
şartları yerine getireceksin" diyenlerin utanmaları gerekir. Bu olaylar tarihin yüzkarası ola
caktır. İşte, Türk Milleti ve Müslüman milletler yeni bir olayı yaşıyorlar, tslamla, Hıristiyanlı
ğın bir farklı tarafı daha Bosna olaylarıyla ortaya çıkmıştır, tslamın yönetiminde, Osmanlının 
yönetiminde, Türk devletlerinin yönetiminde, kendi yönetimlerindeki etnik ve dinî inançları 
itiabariyle, hangi dine ve millete mensup olurlarsa olsunlar, o günlerdeki yaşantılarıyla bugün 
Bosna'da kendi getirmiş oldukları yönetimlerin sonucunda farklı dinlere mensup olan insanla
ra yapmış oldukları zulüm, insanlık tarihinin yüzkarası olacaktır, Hıristiyan âleminin yüzka
rası olacaktır. 

Burada bir hilal ve haçlı savaşı vardır. Şimdi, bu hilal ve Haçlı savaşında Türk Devletinin 
üzerinde büyük bir sorumluluk ve yük vardır. Bundan zaferle ve başarıyla çıkmak, Türk Dev
letini, hem Türk cumhuriyetlerinde, hem Müslüman milletler nezdinde yeni bir prestije kavuş
turacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin misyonunun gereği de budur. Buna halel getir
memek de bütün partilerin, bütün siyasetçilerin görevidir, öyleyse, bu meselede, dış politika
mızda Hükümetimize yardımcı olmak suretiyle, elimize silahlarımızı alarak değil, elimize ma
nevî silahlarımızı almak suretiyle, bu meselede, ne derecede, ne kadar fazla muvaffak olacağı
mız konusunda bilgilerimizi, belgelerimizi -ama tahripkâr olmadan, meseleyi dejenere etme
den, istismar etmeden- ortaya koymak millî bir görevimizdir. 

Bu inançlarla, bugüne kadar orada şehit edilen 200 binin üzerindeki Bosnalı Müslüman 
din kardeşimize Grubum ve şahsım adına Allah'tan rahmet diliyorum. Hükümetimizin yap-

- mış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyorum. Yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalış
malarda kendilerine başarılar diliyorum. Doğru Yol Partisi Grubu olarak, daha aktif, daha 
dinamik ve daha kısa süre içerisinde Bosnalıların müstakil bir yönetime kavuşmaları için Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin başarıya ulaşmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (DYP, ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Köse, bir dakikanızı rica edeceğim, kürsüden ayrılmayın efendim. 
Sayın Köse, eğer yanlış takip etmediysem, konuşmanız sırasında, özel Radyo Televizyon 

Kanununun çıkmasına atıfta bulunarak, "Bu Meclisin büyük günahı vardır" ibaresini kullan
dınız. Doğru mu efendim? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Doğrudur. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bu sözünüzü kullanıp kullanmadığınızı teyit etmek için sordum. Bu sözünüzün Meclisin 

manevî şahsiyeti üzerine çok ağır bir söz olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca, bu kanunun 
bir protokola bağlandığı, görüşülmesinin bir protokole bağlandığını, bu protokolün altında 
imzaları olan, kişilerin demeyeceğim; ama, bazı grupların görevlerini tam yapmadıkları inan
cını taşıyorum. 

Şimdi, bugün Danışma Kurulunda bir konsensüs oluştu; umuyorum ki, yarın bu imza sa
hipleri bu konsensüsün gereğini yapacaklardır. Sözlerinizi, "Büyük günahı vardır" şeklinde 
değil, "İhmali vardır" şeklinde düzeltirseniz, daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli Başkan, günah, vebal, ihmal aynı manadadır. 
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BAŞKAN — Hayır, aynı manaya gelmez. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Aynı manadadır. 
BAŞKAN — Israr etmemenizi tavsiye ederim... 
İSMAÎL KÖSE (Devamla) —Tabiî, tslamî yönüyle günahın karşılığı ayrıdır; Medenî Ka

nuna göre ihmalin manası daha da değişiktir. Onun için şimdi tavzih ediyorum. 
BAŞKAN'— Teşekkür ederim. 
İSMAÎL KÖSE (Devamla) — Ben de dahil, burada Grup Sözcüsü olarak konuştuğum 

için, kendi kendimize de bu vebalden pay çıkardığımıza göre, sizin beni takdir etmeniz gerekir
ken, maalesef, tekrar açıklamada bulundunuz. 

BAŞKAN — Yok, o takdir meselesi değildir, siz tavzih ettiğinize göre, mesele hallolmuş
tur. Onda ihmali olanlar kendilerine ait olan ihmali üzerlerine alırlar; ama, ihmali olmayanla
rı buradan suçlayamazsınız. O manada söyledim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Fahri Gündüz; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; hepimizi derinden üzen, yaralayan Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve ülkemizde yarattığı tep
ki ve bu tepkilerin istismarı konusunda Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuz
da bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Bilindiği gibi, 1989 yılında siyasî rejimin yıkılışının ardından, Yugoslavya'da başlayan ba
ğımsızlık talepleri sonucu oluşan yeni siyasî harita, bugün söz konusu ülkenin topraklarının 
kangölüne dönmesine yol açmıştır. Avrupa'nın göbeğinde süren bu kirli savaş sonucu, çocuk
lar öldürülmekte, kadınlar tecavüze uğramakta, kısacası, sivillere yönelik saldırılar gün geç
tikçe artmaktadır. Tarih boyunca "Büyük Sırbistan" peşinde koşan Sırpların, silah ve insan 
üstünlüğüyle acımasızca Bosnalı Müslümanlara saldırması kabul edilir bir olay değildir. Bu
gün yaşanan olayların ardında, Sırpların, Yugoslavya'nın dağılmasına karşı çıkmaları ve eski
den olduğu gibi Sırp denetiminin sürmesini istemeleri yatmaktadır. 

Nitekim. Bosna-Hersek'te bağımsızlık için halk oylamasını boykot edip alınan kararı ta
nımamaları, bununla da yetinmeyip, iç savaş başlatmaları bu nedenledir. Defalarca alınan ateşkes 
kararları sürekli ihlal edilmektedir. Silah ambargosu ise, yasal olmayan yollarla silah edinmeyi 
sürdüren Sırplarca delinmektedir. Kaldı ki, ulusal ordu tümüyle Sırpların denetiminde bulun
makta ve yerel Sırp milisleri ve çevre ülke destekleriyle beraber, Bosnalı Müslümanlar karşısın
da baş edilmez bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından bağımsızlık ilan eden Slovenya, Hırvatis
tan ve Makedonyayla birlikte 6 Şubat 1992'de Bosna-Hersek Cumhuriyetini tanımış, Sırp sal
dırılarının başlamasından itibaren duyarlılığını yitirmemiş, Birleşmiş Milletler ve ikili görüş
meler nezdinde, diğer İslâm ülkelerinin aksine, her türlü girişimde bulunmuştur. Türkiye, baş
tan beri, akan kanın durması, bölgede barışın hâkim olması ve insan hakları ihlâllerinin dur
ması için bu girişimlerini sürdürmektedir. 

Ancak, Avrupa'nın gözü önünde yaşanan bu dramın sürmesi ve tatmin edici girişimlerin 
yapılmamış olmasının sorumlusu olarak, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bir 
kısım ülkeleri, Birleşmiş Milletleri göstermenin, onları suçlamanın çok kolaycı bir yol olduğu 
açıktır. Hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki, söz konusu bölge, patlamaya hazır bir bomba olarak 
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durmaktadır. Müdahalelerin, sonucu düşünülmeden ve sorumsuzca yapılması halinde, içine 
Türkiye'yi de alacak biçimde büyük bir bölgesel savaşa, hatta daha da ileriye götüreceği açıktır. 

Durum bu kadar açıkken, Sırpların iki yıldır süren Gorazde'ye saldırısını yetersiz, yanlış 
ve hatta yalan haber yayınlayarak duyuran, halkın duyarlılığını istismar ederek yayın yapan 
bazı televizyon kuruluşları, ulusal çıkarlarımızı da tehlikeye düşürerek, sorumsuz yayıncılık örneği 
vermişlerdir. Söz konusu kuruluşlar, söz birliği etmişçesine, aynı gün Sırpların kimyasal silahla 
saldırarak 5 bin kişiyi öldürdüğünü duyurmuşlar ve halkı ertesi gün yapılacak mitinge çağır
mışlardır. Oysa, Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamada, saldırıda, son iki haftada ölü sayı
sının 156 olduğu açıklanmıştır. Kimyasal silah kullanıldığı, bırakın güvenilir kaynakları, Bosna-
Hersek Başbakanı tarafından bile doğrulanmamıştır. 

Halkın duyarlılığı istismar edilerek yapılan yayınlar sonucu, İstanbul ve Ankara başta ol
mak üzere, ilan edilen alanlarda toplanan vatandaşlar, bu kez de, bazı Cezayir ve îran taklitçisi 
siyasî kadrolarca ikinci kez istismar edilmiş ve kışkırtılniıştır. Tümüyle yasadışı olan gösteriler, 
Bosna-Hersekli insanların acıları kullanılarak, laiklik karşıtı amaçlarla siyasî partilerimize, dev
letimizin güvencesi altındaki diplomatik temsilciliklere, TRT'ye, basın mensuplarına ve hatta 
demokrasinin temel kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelmiştir. Dahası, bu planlı 
ve örgütlü gösteri, laikliğin Anayasaya alınışının kutlandığı güne raslatılarak, asıl amacının 
Bosna-Hersek ile dayanışmaktan çok, laik demokratik düzeni yok etmek olduğu mesajı bi
linçli olarak verilmiştir. Nitekim, korsan toplantıyı düzenleyenler, şeriat özlemlerini dile geti
ren, laikliği lanetleyen sloganlar atmışlardır. 

Öte yandan, hak ve ekmek peşinde koşan devlet memurlarının toplantısını dağıtan, me
murları döven, yerde sürükleyen güvenlik görevlilerinin, bu yasa dışı gösteriye seyirci kalmış 
olması ise, işin bir başka kaygı verici boyutunu oluşturmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, pazar günü yaşadığımız olaylar, karşılaştığımız manzara, Bosna ko
nusundaki üzüntümüzü, acımızı daha da artırmıştır. Bosna-Hersek konusunda çok duyarlı ve 
tepkili olan, halkımız, söz konusu ilkel siyasî istismara alet olmamak için dışarıda kalmayı ter
cih etmiş, böylece, gerçek kitlesel katılım gerçekleşmemiştir. Bundan da ayrıca üzüntü duyuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu görüş ve düşüncelerle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyor ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin zaman yitirmeden olaya elkoymasını diliyoruz. Bu vesileyle de, 
diğer İslam ülkeleri olan biteni seyrederken, her türlü girişimde bulunan Dışişleri Bakanlığımı
zın aktif politikasını ve girişimlerini de desteklediğimizi Yüce Meclisin bilgisine saygıyla sunu
yorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Dışişleri Bakanının Hükümet adına Bosna-Hersek olaylarıyla 

ilgili Yüce Meclise bilgi vermesiyle başlatılan görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin ka

patılacağı iddiasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in cevabı 
BAŞKAN — îlk olarak, 12 Nisan 1994 Salı günkü Genel Kurulda, Karabük Demir-Çelik 

İşletmelerinin kapatılması iddiaları hakkında gündem dışı konuşma yapmak isteyen Manisa 
Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'ye söz veriyorum. 
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Buyurun Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; söz

lerime başlarken, hepinize saygılar sunuyorum. 
21 Kasım 1991 tarihi itibariyle ülke ekonomisinin yeni koalisyon iktidarına nasıl devr edil

diğine dair bir kitapçık neşretmiştik. O zamanki Sayın Başbakan, mutadı veçhile, Hükümeti 
devralır almaz bir enkaz edebiyatı başlatmıştır. Adetidir zaten, yedi defa hükümet kurmuş, her 
defasında kendisi hükümeti devralırken bir enkaz devraldığını söyler, hükümeti devrederken 
de çok parlak bir ekonomiyi ve pırıl pırıl parlayan bir ülkeyi devrettiğini söylerdi. Bu enkaz 
edebiyatının sonunda, aralık ayında zamlar yapıldı, "Bu zamlar gerekliydi; çünkü, Anavatan 
Partisi seçim döneminde bu zamları ihmal etmişti" dendi. Bunun da faturası eski iktidara yük
lendi; ama, baktılar ki mesele böyle yürümeyecek, biraz daha zam yapmaları gerekli, ortaya 
yeni UDİDEM paketi denilen bir istikrar ve sabır paketini açıkladılar. O zamanki Devlet Ba
kanı, şimdiki Sayın Başbakan, "Ben, bu sabır paketiyle, bu istikrar paketiyle üç ay içinde va
tandaşlarımızın rahatlayacağını göstereceğim. Bu yıl içinde enflasyon yüzde 30'lara, 500 gün 
içinde de yüzde 10'lara düşecek" dediler. Bu istikrar paketine ilişkin, "Eğer biz iktidarda ol
saydık -devlet arşivinde var- biz de bir istikrar paketi getirecektik. Siz biraz farklı şeyler söylü
yorsunuz; ama, inşallah muvaffak olursunuz" dedik ve bir acımasız tenkide yönelmedik. O 
günden bugüne ne oldu?.. Tabiî, üç ay içinde vatandaşımızın durumu ferahlamaya, düzelmeye 
değil; daha acı bir şekle dönüşmeye başladı. 1992 yılı enflasyonu yüzde 60'ların üzerinde oluş
tu. Ne gelir dağılımı, ne ihracatın artışı, ne ödemeler dengesinin düzelmesini gördük. Araya 
mahallî seçimler girdi ve sonunda Türkiye, dama deme noktasına getirildi. 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, 1,5 dakikanız var. Karabük konusunu da anlatacaksınız 
galiba; zamanı biraz daha dikkatli kullanabilirsek... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi, bu dama noktasında, Sayın Başbakan, da
ha önce söylediklerinin tam tersine, "Karabük Demir-Çelik İşletmeleri ekonomik değerini kay
betmiş, eski bir teknolojiye sahiptir. Bunu bu yılın sonunda kapatalım" diyor. Halbuki, se
çimlerden evvel, Sayın Başbakan, Karabük Heyetine, "Bu tesisleri kapatmaya kimsenin gücü 
yetmez" diyordu. Herhalde kendisine yanlış bilgi verildi. Biz, evvelki gün milletvekili arkadaş
larımızla oraya gittik, hem tesisi gördük hem oradaki taraflarla görüştük ve şu bilgileri size 
aktarma durumundayım. 

1984-1991 yılları arasında, Anavatan Partisinin iktidarı döneminde, 400 milyon dolarlık 
yenileme yatırımı yapılmış. Bir tek darboğazı var; kontinü döküm tesisi darboğazıdır. Onun 
da projeleri yapılmış, kredisi bulunmuş; fakat nedense yürürlüğe konuşmamış. Bunun dışın
da, Ereğli Demir Çelik Tesislerinden çıkan bir LD konvertörü de oraya monte edilecek olursa, 
Türkiye, bir modern mini çelik tesisi sahibi olacaktır. Bir tek eksiği vardır; oradaki işçi sendi
kalarıyla da görüşürken, onlara lisanı hâl ile rakamlarla da söyledik; yani, biz oradaki işçilere, 
"Burasını kapatıyorlar, buna tedbir alın, yollara düşün" de demedik. Tavsiyemiz şu oldu: Siz 
belirli ödünlere yanaşın, Hükümetle de konuşun, burasını kurtaralım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin efendim; buyurun. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Çünkü, 150 bin nüfusu olan Karabük, tesisin ka

patılmasıyla candamarı kesilecek ve yok olacaktır. Yani, oradan o insanların göç etmesi lazım. 
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O işletmenin dışında herhangi bir aktivite yok; tarlası yok, eksin biçsin, ormana geçemiyor, 
dar bir vadi içindedir. Karabük'ü hepiniz bilirsiniz. 

Karabük'ün kurtarılması lazım. Sayın Başbakan yanlış bilgilendirilmiştir. Sayın Başbaka
nın oraya gitmesini öneriyorum. 50 milyon dolar büyük bir para değildir. Kredisi de bulun
muştur; bu yatırımı gerçekleştirelim. İşçiler ödün vermeye hazırdır, yani bir miktar işçi zaten 
emeklilik dolayısıyla ayrılacak, 700-800 işçinin de işten çıkması halinde Karabük Demir-Çelik 
İşletmeleri bugünkü kurlar tahtında ekonomik, kârlı bir tesistir, yeterki orada bir şirket olarak 
çalışabilsin. 

Karabük'te bir müessese var. Müessesenin bütün alımları Ankara'dan yapılıyor, müesse
senin fiyatları Ankara'dan dikte ediliyor. Mesela, şu anda fiyatı 9 bin lira, halbuki, özel sek
törde 12 bin lira. Bırakın, orası bir anonim şirket olarak -kararnamesi de çıkmış- örgütlensin; 
yumurtayı kıran da, taşıyan da belli olsun. Bana göre, yumurtayı şimdi orası tam kırmıyor. 

Eksiklikleri yok mu? Vardır; biraz yatırım eksikliği vardır, örgütlenme eksikliği vardır, iş
çisi de biraz fazladır. Sendika diyalog kurmaya hazırdır; elbirliğiyle bunları kurtaralım diyoruz. 

Kredisi bulunmuş ve 4 Nisan tarihinde, "Burada kontinü döküm makinesinin temelini 
atacağız" diye kendilerine de söz verilmiş. Bir hükümet üyesi ve bir Başbakan bu kadar yalın-
tılamaz veya Başbakanın sözü böyle yalatılmaz. Karabük'teyken, Karabüklülere, "Bu tesisi kimse 
kapatamaz" diyen Başbakana, bundan 15-20 gün sonra "Bu tesisin kapatılması lazımmış" de
dirtilmez. Bu Başbakan, yalnız bu partilerin Başbakanı değil, Türkiye'nin de, bizim de Başba
kanımızdır; Başbakana böyle hatalar yaptırmayın. 

tkincisi, LD konvertörünü monte etsinler. LD konvertörü orada hazır. Ereğli Demir-Çelik 
Tesisleri kapasite artışından dolayı bir tane LD konvertörü çıkarmış, boşta duruyor, buraya 
monte edilebilir. Bunun için de en fazla 10 milyon dolalık bir yatırım gereği vardır. Ayrı bir 
anonim şirket halinde örgütlenmiş, bunu yürürlüğe sokmak lazım. 

Fiyatlandırma politikasını işletmeye bırakmak lazım. 
Serbest piyasa ekonomisi şartları içerisinde çalışsın, neden "9 bin lira" diyorsunuz? Ka

rabük Demir-Çelik İşletmesi, bir hafta evvel 6 bin liradan mal satıyordu. Pazardaki fiyatı 6 
bin lira mıydı? Pazardaki fiyatı 9 500-10 000 liraydı. 

Sendika özveriye hazırdır. Sendika ile diyalog kurarak bir miktar işçinin emekliye ayrıl
ması sağlanır ve tesisi ekonomik hale getirebiliriz. 

Toplu iş sözleşmesi yapılırken yeni yatırımlar dikkate alınarak yapılmasında fayda gö
rüyoruz. 

Tesisin değer tespitini yaparak özelleştirelim, yani demiyorum ki, illa devlette kalsın. Yatı
rımları yapalım, artı değerleri büyüsün ve böylece özelleştirelim. 

Bu tesisleri sakın kapatmayalım. Bu tesisleri kapattığımız takdirde bugünkü mevcut artı 
değerler sıfıra inecektir. Çünkü bir çelik işletmesi kapatıldığı zaman yüksek fırınları, çelikha-
ne kısmı sıfıra indirgenir. Onları yeniden açmak demek, yeniden yapmak, yeniden inşa etmek 
demektir. Kapatma konusunda eğer inat edersek tesisin artı değerlerini sıfıra indirgeriz. 

Bence, Sayın Başbakan -vakit bulup- o ilçeye gitmeli, o gerçekleri görmeli ve Karabük Demir-
Çelik Tesisini kapatmamalıdır. O insanlara, bir an önce ümit ışığı vermek durumundayız. 

Sabrınız için teşekkür ediyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Hükümet adına gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Ali Şevki 

Erek, buyurun. 
DEVLET BAKANr ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla

rım; Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Bu konuda, geçen salı gününden bugüne kadar, Yüce Meclise ve komisyonlara bilgi ver

mek üzere yaptığım üçüncü konuşmam. 
Değerli konuşmacı Sayın Pakdemirli Hocamızdan, gerçeklere işaret edebildiği kadar, mevcut 

durumu biraz -affına sığınarak- tahrif etmeden -biraz yumuşatayım- şeklini değiştirmeden söy
lemesini arzu ederdim. Ondan sonra da, konuşmasının bitimine 1,5 dakika kalıncaya kadar, 
eski Başbakanımız ve şu andaki Cumhurbaşkanımızın, enkaz devraldığı yolundaki bir Hükü
met programından alıntı yaparak, konuya böyle bir girişle başlamamasını arzu ederdim. Tabiî, 
bu kürsüde bu laf söylenince, biz devamlı olarak "Şu meselelerde senben kavgasına girmeye
lim; sen yaptın, ben yaptım deme kısır döngüsünü lütfen bir tarafa bırakalım; dedikçe, "şu 
anda Türkiye Cumhuriyetinin ihtiyacı olan ve Türkiye Cumhuriyetinin içinde bulunduğu eko
nomik ve politik zorluklan asgarî müştereklerde birleşerek aşalım" dedikçe, bir değerli arka
daşımız, profesör hocamız lafa böyle girince ve bu konuşmalar zabıtlara geçince, bizim onu 
suskunlukla karşılamamız mümkün değil. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Doğruları konuşalım. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Ben burada değerli hocamıza şunu 

tavsiye edeceğim, merak etmeyiniz fazla bir şey söylemeyeceğim; Demirel o sözü söylemekte 
büyük ölçüde haklıdır, ona biz de yeri geldiği zaman işaret etmekte kesin şekilde haklıyız. Ne
den haklıyız? Bakınız... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — O kadar hassas olmayın. 
BURHAN KARA (Giresun) — Çiller'in söylediği... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Ona da geleceğim. Yalnız sizin ko

nuşmacınız bu konuya temas edip de benim ona cevap vermemden niye huylanıyorsunuz, onu 
anlamam mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeceğim. 
ALİ ESER (Samsun) — Zaten siz bir şey söyleyemezsiniz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri karşılıklı konuşmalarını tamamlasınlar efendim, Sayın 

Bakan ondan sonra devam etsin. Bekliyorum efendim. Siz buyurun, buyurun Sayın Eser... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Efendim, ben Sayın hocama şunu 

tavsiye ediyorum; 8 Şubat 1994 günü, çok değerli eski Başkanımız, değerli milletvekili arkada
şımız Kaya Erdem'in, Milliyet Gazetesine verdiği beyanatı lütfen okusun. 

BURHAN KARA (Giresun) — Başbakan diyor ki "Kapatacağız"... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Ben, zabıtlara geçmesi bakımından 

hocamın söze o şekilde girişi, o şekilde ele almasıyla, bunu bir kere daha Yüce Meclisin önün
de okumak mecburiyetinde kaldığımı ifade etmek istiyorum. Bakınız Sayın Kaya Erdem ne 
demiş... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — O, Kaya Erdem'in şahsî görüşü. 
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BURHAN KARA (Giresun) — Sen Başbakanın sözünü oku. 

BAŞKAN — Sayın Kara... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — "1987 yılı gerçekten bir dönemeç 

noktasıydı. 1987'de referanduma giderken ekonomide bir istikrar programına gerek olduğunu 
düşünüyorduk. Bu nedenle, bir erken seçime gitmenin ve milletten yetki aldıktan sonra böyle 
bir programa başlamanın doğru olduğuna Turgut Bey de ikna oldu. Turgut Beyin referandum 
günü, daha sonuçlar alınmadan bir sürpriz yaparak halka açıkladığı erken seçim kararının ar
dında bu yatıyordu. Ancak, seçimden sonra tutarlı bir istikrar programını gündeme getireme
dik. Ekonominin yönetimine kardeşi Yusuf Bozkurt Özal'ı getiren Turgut Beyin, iyi niyetle ya
pılan uyarıları bile dikkate almadığını görüyordum. Çok sonra, 1991 seçimleri öncesinde, ken
disiyle sohbet ederken bunu sordum. Turgut Beye 1987'de erken seçime istikrar programı uy
gulamak için gitmemiş miydik? Sonra neden istikrar programından vazgeçtik? diye sordum. 
Turgut Bey 'bürokrasi teklif getirmedi, onun için yapamadık' diye cevap verdi; ama, bu doğru 
değildi. O dönemde olan Yavuz Canevi ve Rüştü Saraçoğlu 1987 yılı başında Davos'ta bir is
tikrar programına gerek olduğunu açıkça ifade etmişlerdi" 

HALİT DUMANKAYA (tstanbul) - Gazeteler neler yazıyor... 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Kaya Erdem şu anda bakan değil. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... 
MEHMET GEDtK (Bursa) — Şu anda Tansu Çiller'e sığınacağına Kaya erdem'e sığındı. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Böyle diye diye memleket bu hale geldi. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın takdiridir, konuşmasına müdahale edemezsiniz. O, 

kendi takdiri içerisinde görüşlerini Yüce Meclise arz ediyorlar. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Çiller'te konuş. 

BAŞKAN — Sayın Gedik, o, Sayın Bakanın takdiridir efendim, siz müdahale edemezsiniz. 

Buyurun Sayın Bakan, siz devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, çok normal karşı

lıyorum. Tabiî, ne zaman burada gündem dışı konuşmada, bu sataşmayla söze başlanırsa, biz
ler üzülerek ve istemeyerek bunu söylemek mecburiyetindeyiz. 

Ben, bir şey daha tavsiye edeceğim, onunla ilgili belgeyi okumayacağım; 1991 seçimlerine 
gitmeden evvel, zamanın değerli Başbakanı, o zaman ekonomiden sorumlu değerli Profesör 
Doktor Ekrem Pakdemirli Hocamızla beraber, seçime gidip gitmeme konusunda bir oturum
da yaptıkları konuşmalarının çerçevesini de -eğer bu konuya bir daha girilirse- bir başka gün
dem dışı konuşmaya cevap verirken inşallah ifade ederim. (ANAP sıralarından "Karabük'e 
gelelim" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müdahale etmezseniz Sayın Bakan şimdi Karabük'e ge
lecek, giriş bitti, lütfen sabırlı olun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan Rahmetli Özal'ın 
yolunda olduklarını söylüyor, "Biz, Turgut özal'ın yolundayız, Demirel'in yolunda değiliz" 
diyor. 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, bunların hepsi zabıtlarda var, siz sakin olun efendim. 

Sayın Bakan, Karabük konusunda konuşmanıza devam edin efendim. 
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DEVLET BAKANI ALt ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, ben tabiî Meclisin 
mehabetini ihlal etmek istemediğim için değerli arkadaşlarıma cevap vermek istemiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın da öyle bir kastı yok efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Karabük'e gelelim efendim. 
DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Devamla) — Şimdi Sayın Pakdemirli; Sayın Baş

bakanımızın, Karabük Demir-Çelik Tesislerini kapatacağını söylediğini iddia ediyor. Daha ev
vel "Kapatmayacağım" dedi, diyor ve "Sayın Başbakan yanıltıldı" şeklinde bir beyanda bu
lunuyor. 

Değerli Pakdemirli, 5 nisan günü açıklanan istikrar programlarında, Sayın Başbakanın 
yazılı beyanında, bununla ilgili sorulan sözlü sorulara, bu Mecliste yaptığımız beyanlarda, şu 
anda Türkiye Cumhuriyetinin yürüttüğü ekonomik aksiyon planında Karabük Demir-Çelik Fab
rikalarının her şeyden önce bir iyileştirmeye tabi tutulacağı, sizin konuşmalarınızda da belirtil
diği gibi, lüzumsuz, fazla sarfiyatın önlenmesi yolunda istihdamın haddi layıkına getirileceği, 
üretimin verimli hale getirilmesi için tedbirlerin alınacağı... Bu, bir. 

iki; bu tedbirlere rağmen alınan ilmî raporlara mebni. Nedir o ilgili raporlar; 60 milyon 
dolar civarında yapılan kontinü döküme rağmen, 223 milyon dolarlık sıvap üretimine rağmen, 
çelikhanenin yenileşmesine rağmen elde edilene karşı -bu işten anlayan ekspertiz raporlarına 
göre- kamu fınansının yükünün çok ağır olacağı ve bunun süregeleceği yolundaki kesin kana
atler muvacehesinde bu tedbirlerle beraber, bu tarihî ve büyük tesisin her türlü özelleştirmeye 
açık olduğu, bu özelleştirmede başta işçilerimize her türlü özelleştirmeye açık olduğu, bu özel
leştirmede başta işçilerimize ve işçi kuruluşlarımıza öncelik tanınacağı defaatle kamuoyuna dek
lare edilmiştir. Daha hâlâ bunu açıkça başka şekle sürüklemenin imkânı yoktur. 

BURHAN KARA (Giresun) — O zaman bunları ayin 20'sindeki mitingte söyleyin. 
DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Devamla) — Bakınız Sayın Hocam; ben burada 

bu ilmî raporların detayına girmiyorum, millî yararlara uygun gördüğüm için girmiyorum. Si
zin ve en yakın arkadaşlarımızın Hükümette bakan olduğunuz döneme ait bende mahfuz be
yanlarınız var, bunları size örnek göstermiyorum ve bu raporların detayına da millî yararlar 
için girmiyorum; çünkü, önümüzde yapılması lazım gelen iş var. Ama ben şunu tespit ediyo
rum: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin, ekonomisinin bir büyük düzeltmeye ihtiyacı vardır. Bu 
düzeltmeye en büyük, en cesur, en kararlı, en ciddî neşteri Çiller Hükümeti ve Çiller vurmuş
tur. Türkiye ekonomisinin buna büyük ihtiyacı vardı. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — tkibuçuk senedir neredeydiniz? 
DEVLET BAKANI ALt ŞEVKt EREK (Devamla) — Bu yük, kamu yükü bakımından 

çekilmesi imkânsız bir hale gelmişti. Biz, bunun tedbirlerini aldık. Bunun tedbirlerini alan Hü
kümetimize ve Sayın Çiller'e "Hadi arkadaş, Türkiye Cumhuriyetinin ekonomisi bu ağır yükü 
kaldırmıyordu, bu, yılların biriktirdiği ihmaldi, bu, yedi-sekiz yılın birike birike katmerleşe, 
katmerleşe getirdiği bir yüktü, siz, oy kaygılarına bakmadan bu işi ele aldınız, oy kaygısı dü
şünmeden bu işi, Türkiye Cumhuriyetinin yararına çözüm planına kavuşturma çalışmalarını 
başlattığınız" şeklinde sizlerden en azından bir teşekkür beklerdik, onu da beklemiyoruz ya (!). 

Sayın hocam, şurası kesindir: 60 milyon dolar, artı 223 milyon dolarlık bir büyük yatırı
ma ihtiyaç duyulmaktadır. Bir büyük istihdam fazlası vardır. Bu tesis, evvela verimlileştirilmesi 
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için her türlü tedbire müstahaktır, bu, yapılacaktır; artı, bu tesis özelleştirilecektir. Bu tesisin 
özelleştirilmesi için yine her türlü yola başvurulacaktır. Bu her'türlü yolun altında birinci mu
hatabımız, öncelikle işçi kardeşlerimiz ve işçi teşekküllerimizdir. Eğer 1994 yılı programında, 
sadece net zararı 6 trilyon lira civarında olan Karabük Demir Çelik İşletmelerini iyileştirme 
imkânı bulunmadığı takdirde, orada işçi bakımından gidilecek azaltmaya da Hükümetimiz çok 
büyük fedakârlık ve hizmetlerle gerekli tedbiri almıştır. Nedir o tedbir; şu anda 6 bine yakın 
işçi statüsünde kardeşimiz var, bunun takriben 2 bine yakını şu anda emekliliği gelmiş işçi kar
deşimiz, bir kısmı emekliliğini doldurmamış işçi kardeşimiz, 1 200 civarında da 657 sayılı Ka
nuna tabi veya sözleşmeli memur statüsünde işçi kardeşimiz var. Bunlara ne yapılacak; istih
dam iyileştirmesine gidildiğinde -1994 yılının 6 trilyon liralık kesin zararına rağmen, yıl sonun
da 6 trilyon liralık zararın bugünkü faiz koşulları altında 10 trilyon lirayı bulacağına ve bugün
kü Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin böyle bir ağır yükü kaldırmakta ne kadar zorlanacağı 
gerçeğine rağmen- Cumhuriyet Hükümeti, eğer oradan bir işçi çıkarılırsa, oradan çıkacak işçi 
kardeşimize, öncelikle Türkiye Cumhuriyetinin mevzuatına, iş kanunlarımızın gereğine göre, 
tüm kıdem, ihbar, emeklilik ikramiyesi ve tazminatı ödenecektir. Ayrıca, şu anda... 

BURHAN KARA (Giresun) — Onlar zaten kanun hükmü, başka türlü yapamazsınız ki. 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Seçimlerden önce, "14 bin işçi alacağız" demiştiniz. 
BURHAN KARA (Giresun) — Ayın 20*sinde miting var, orada anlatın bunları. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan... 
Sayın Kara lütfen... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Seçimlerden önce... 
BAŞKAN — Sayın Ertekin, heyecanınıza biraz daha hâkim olmanızı rica ediyorum. 
Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALt ŞEVKÎ EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, mesele ciddî ol

duğu için ben arkadaşlara cevap vermiyorum; onu bilsinler yeter. 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar da kendi görüşleri istikametinde hassasiyetlerini ifade 

ediyorlar. Toleransla karşılamanız lazım. 
Siz devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Başüstüne efendim, karşılıyorum, 

bundan daha büyük tolerans olur mu. Devamlı arkadaşlarımız konuşuyorlar. 
Evet, şüphesiz ki bunlar kanunî hakları, onu ben kanuna ilaveten, keyfe mayeşa bir şey 

verdiğimizi söylemiyoruz; ama, işçilerimizin kanunî haklarının milimine kadar ödenmesi de 
Cumhuriyet hükümetinin yaptığı fevkalade isabetli bir harcamadır. Buna işaret etmek istiyo
rum. Artı, bunun Üzerine, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin Anayasa Ko
misyonunda görüşülen özelleştirme Yetki Tasarısında bu türlü özelleştirmeye muhatap olan 
kuruluşlarda işsiz kalacak -tazminatını ne şekilde alırsa alsın- işçi kardeşlerimize "işsizlik 
ödeneği" adı altında ek bir tazminatın ödenmesi de Anayasa Komisyonundan geçmek üzere 
ve Yüce Meclisin huzuruna gelmek üzeredir. Bununla Cumhuriyet Hükümeti, işçisinin mağ
dur olmaması bakımından, her türlü tedbiri de almış bulunmaktadır. 

Sadece bununla da kalmıyoruz Değerli Papdemirli, Karabük, kalkınmada birinci derece
de öncelikli yöre olacaktır, bu yeni getirilen bir imkândır. Karabük Organize Sanayi Bölgesi 
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bir an evvel bitirilecektir. Karabük Küçük Sanayi Sitesi bir an evvel tamamlanacaktır. Ayrıca, 
Karabük'e "Karabük Üniversitesi" açılacaktır. Bununla hedeflediğimiz şey şudur: Karabük'
teki istihdam azaltılması, yine devletin, yani kamunun aldığı tedbirlerle başka kanallarda mas 
edilecek, absorbe edilecek hale getirilecektir. 

Sayın Başkanım, benim burada çok değerli arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Benim Başba
kanımın ve benim bizzat bu kürsüden iki defa -bir defa da Anayasa Komisyonunda- açıkladı
ğım gayet açık ilkelere göre, biz, herşeyden evvel, şunu ifade etmek isteriz: Bir, Türkiye Cum
huriyetinin yıllarca ihmal edilmiş büyük meseleleri vardır. Bu meselelerde, herşeyden önce, bir 
kısım kısır çekişmeleri, bir kısım kişisel çıkarları bir tarafa bırakıp, Türkiye Cumhuriyetinin 
yararı noktasında birleşmekte fayda vardır. Hemen ilave edeyim, ben demiyorum ki, sakın eleş
tirmeyin, yanlış yapılırsa işaret etmeyin, bizi tenkit yağmuruna tutmayın. Türkiye Cumhuriye
tinin içinde bulunduğu ciddî ekonomik şartlara karşı beraberce mücadele etmenin gerekliliği
ne işaret ediyorum. Sadece bununla da kalmıyorum, söylenen sözlerde gerçeklerle bağdaşık 
olmayan noktalara işaret ediyorum. Bu da şudur: Sadece Karabük Demir-Çelik İşletmeleri için 
değil, sadece Zonguldak için değil, özelleştirmeye muhatap olacak her birim/her kuruluş için, 
Cumhuriyet Hükümeti, evvela verimliliği nazarı itibare alacak, artı orada çalışan işçilerimizin 
tüm kişisel maddî ve manevi haklarını garanti altına alacak, ondan sonra da Türkiye Cumhu
riyetinin yararları doğrultusunda artık tarihin karanlıklarında kalmış olan, Devleti bir büyük 
kamburlar silsilesinden kurtarma mücadelesini, Yüce meclisin verdiği yetkiye dayanarak sür
dürmeye devam' edecektir. 

Benim değerli arkadaşlarıma haddim olmayarak naçizane tavsiyem; ciddî konularda, Türk
iye Cumhuriyetinin yararlarını ilgilendiren konularda, sadece kürsüde bir değerli konuşmacıya 
cevap vermek üzere çıkmış bir Hükümet üyesine, laf attım duygusunun o bir dakikalık zevkine 
kapılmamalarıdır, bunu rica ediyorum ve Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BURHAN KARA (Giresun) — Yanlış bilgi veriyorsun burada Sayın Bakan. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Laf atma değil... Doğruları söyleyin Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HALÎT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Bakan, "Bankalar batmayacak" dediniz; ama 

bakın TYT Bank battı, vatandaşın parası gitti, bu durumda halk ne yapacak? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, Sayın 

Dumankaya'ya söz verin de konuşsun efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Dumankaya'ya niye söz vereceğimi anlayamadım Sayın Bakan? 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, Sayın 

Dumankaya sürekli müdahale ederek Sayın Bakanı konuşturmadı, o yüzden efendim. 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, denetim görevi açısından, bu Mecliste en çok konuşan 

ve görevini en dikkatli yapan arkadaşlarımızdan birisidir; ama, böyle bir usulümüz yok. Hele 
bir Sayın Bakanın tavsiyesiyle bir üyeye söz vermek gibi bir usulümüz hiç yok. 

TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, sü
rekli müdahalede bulundular ve konuşturmadılar 

BAŞKAN — Siz bir müracaatta bulundunuz, ben de cevabını arz ettim efendim. 
Teşekkür ederim. 
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3. — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun, ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü du
ruma ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Efendim, memleketin bugünkü durumuyla ilgili olarak gündem dışı ikinci 
konuşma, Kars Milletvekili Sayın Abdülkerim Doğru'nun. 

Buyurun efendim. 
ABDÜLKERİM DOĞRU (Kars) — Muhterem divan, muhterem milletvekilleri; insanın 

sürekli olarak bir konuşmacıyı, bir insanı 45 dakikadan fazla dinlemesi mümkün değildir, fa
kat iki saatten beri siz dinlemek gayretinde ve tahammülünde bulunuyorsunuz. Size artık söy
lenecek hiçbir şey kalmamıştır; ancak ben de ikibuçuk seneden beri 19 uncu dönem milletveki
li olarak Yüce Mecliste bulunmama rağmen, bir saniye dahi işgal etmediğim şu kürsüye, va
tandaşlarımın zorlaması sebebiyle, tarihî bir devrede, vatanî vazifemi yapmak niyetiyle çıkmış 
bulunmaktayım. O bakımdan kusura bakmayın, sadece zabıtlara geçsin diye konuşmuş olacağım. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Zevkle dinleyeceğiz. 
ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, 19 uncu Dönemden, 1 inci Döneme il

tica ediyorum. Oradaki milletvekillerinin yaptığı bir konuşmayı hatırlıyorum; ismini bilemedi
ğim bir milletvekili -ki, o zamanın şartları belli, bundan 74 sene evvel, o zorluklara atıf yaparak-
diyor ki; 

"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, 
Yok mu kurtaracak bahtı kara maderini?" 
Ona, milletimizin bayraklaşmış bir ismi, Mustafa Kemal, kürsüye çıkarak cevap veriyor 

ve diyor ki, 
"Vatanın bağrına düşman dayasa da hançerini, 
bulunur kurtaracak bahtı kara maderini." 
Kıymetli kardeşlerim, şimdi tarih tekerrürdür; demek ki gene aynı noktaya geldik ve ben 

de acizane bu konuşmayı yapmak ihtiyacını duydum, O günden bugüne kadar, Türk tarihinde, 
otuzaltı seneden fazla sürmeyen sulh devresine rağmen, biz, o büyük, o dahi, o bani devlet 
kurucusu Atatürk'ün koyduğu prensiplere, bu milletin sadakati dolayısıyle sahip çıktık, yet
miş senedir harp görmedik, sulh içindeyiz; fakat otuzaltı senede neredeyse imparatorluk kuran 
bir millet, bu yetmiş senelik sulh devresine rağmen, kendisini dahi idare edemez hale geldi, 
adeta içimizdeki ihtilaflar, Mecliste bile her an çatışmaya sebebiyet verecek tezahüratıyla önü
müze geldi. 

Kıymetli kardeşlerim, ben kendi kendime düşündüm, bu nedendir acaba?.. Ya biz o ced
din ahfadı değiliz -ki, bu mümkün değildir- veyahut onların tuttuğu yol ile, metot ile bizim 
tuttuğumuz yol, kullandığımız metot arasında fark vardır. Ben, bu metodun farklılığına ina
nıyorum. 

Kıymetli kardeşlerim, o da aşikâr. Uzun tarihî tecrübesi olan bir millet, demokrasi için 
Büyük Millet Meclisini esas kabul etti. Büyük Millet Meclisindeki çalışmaları görüyoruz. Ben 
1980'den evvel buradaydım, 1980'den sonra geldiğim zaman şaşırdım. Burada bir Halkla İliş
kiler Binası kurulmuş. Bilirsiniz, Russo'dan beri bilinir içtimai mukavele, cemiyet halinde ya
şama -karşılıklı ahidleşmenin bir neticesidir- insan haklan diye mefhumlar çıkmaya başladı. 
Telif hakları, ihtisasa hürmet... Bu Büyük Millet Meclisini, bu camiayı camia halinde kuran 
mimarın bir hakkı vardır. 1980'den sonra baktım ki onun hakkını ihlal etmişler, buraya Halk
la İlişkiler Binası yapmışlar. 
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Kıymetli kardeşlerim, milleti bu Büyük Millet Meclisi idare edeceğine göre, balık da baş
tan kokacağına göre, Türkiye'deki bu yetmiş senelik sıkıntıların müsebbibi olarak gayet tabiî 
ki, vatandaşı göremeyiz, o halde Meclisteki işleyiştir, tşte, bunun müşahhas misali, 1990'dan 
sonra geldikten sonra vardığım tecrübeleri size ifade ederek ispat etmeye çalışıyorum. Çünkü, 
bir gövdede iki baş olmaz. Burası Genel Kurul, öbür taraf Halkla İlişkiler Binası. Halbuki, 
demokraside iradenin kaynağı halktır. Vatandaş gelmişken bir milletvekili onu bırakıp buraya 
gelemiyor. Burada müzakereler yapılırken dışarıda, vatandaş indinde Meclis antipatik bir man
zaraya bürünüyor; çünkü "sıralar bomboş" diyorlar; diyorlar; ama Anadolu'dan, ta Van'dan, 
Hakkâri'den, gelmiş bir vatandaşı milletvekili elbette ki, tersleyerek buraya gelemez. O halde 
hata yapmışız. Bir gövdeye iki baş olmaz. Kaldı ki, kuvvetin esas kaynağı orasıdır. Onu yaptı
ğımıza göre, artık burayı bırakıp orada çalışmamız lazım; ama, dünyanın hiçbir yerinde bu 
böyle değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğru. 
ABDÜLKERIM DOĞRU (Devamla) — O halde kıymetli kardeşlerim, evvela hatamız 

orada. 
İkincisi; inancımıza göre, insan Allah'ın halifesidir, insan çok değerli mahluktur. Hele bu 

insanların vekili durumunda olan insanın da gayet tabiîki milletimizi temsil etmesi hasebiyle 
bir haysiyeti, bir şerefi vardır. 

Kıymetli kardeşlerim, ister istemez mukayeseye sebebiyet veriyorsunuz. Ben, sıra mühen
disliğinden başlayıp genel müdürlüğe kadar devlet kademelerinde bulunan bir kardeşinizim. 
Aslında memleketin durumuyla ilgili olarak söz alırken ekonomik meselelere de temas edecek
tim; ama, bilemiyorum, Başkandan istirham edeceğim, müddet dolunca konuşmamı bitirsin 
lütfen, ben hemen kürsüyü terk ederim. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti, ben size müsaade ediyorum, buyurun devam edin. 
ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Efendim, yerine göre, dışarıda bir şube müdürünün veyahut müdür seviyesindeki bir ada

mın işyerinde sekreteri vardır. Sekreterin bugün dünyada delalet ettiği bir manası vardır. Bura
da, Halkla İlişkiler Binası bir trenin kompartımanları şeklinde yapılmış. Bir salonun önünde 
milletvekillerinin karşılıklı odaları var, halbuki sekreter ta koridorun başına konmuş. Nasret
tin Hocanın "Ya sen sayı saymasını bilmiyorsun ya dayak yememişsin" dediği gibi, Bunu gö
ren insan diyor ki: "Sekreterse milletvekilinin yanında olun "Ben içeride mahrem bir şey ko
nuşurken, hatta telefonla konuşurken vatandaş kapımı açıp içeriye giriyor. Girme diyemezsin. 
Bu ne biçim şeydir! Yani demek ki, biz ecdadımıza layık olmadığımız için değil, onun meto
dundan inhiraf ettiğimiz için bu hale gelmişiz. Bir iş ciddî yapılır. Eğer orada milletvekiline 
bir oda koyduysanız, sekreter de koyduysanız, gelen vatandaş mukayese ediyor; dışarıdaki beş 
paralık bir şirketin müdüründen senin milletvekilin daha değersiz; çünkü herkes Dingo'nun 
bilmem nesi gibi kapıyı açıp içeriye girebiliyor. Bunu yapmaya hakkımız yoktur. 

Kıymetli kardeşlerim, saniyen, Meclisimizdeki duruma gelince; insan, dediğim gibi, çok 
kıymetli mahlûktur, hele onun vekilinin, elbette fikri değerlidir. Şurada hiç kimse fikrini söy
leyemiyor. Ben, milletimin tazyikine maruz kaldığım için gündem dışı konuşmak üzere iki haf
tadır uğraşıyorum; ancak dilekçe vermek suretiyle bu 5 dakikalık konuşma hakkını alıyorum. 

— 272 — 



T.B.M.M. B : 80 12 . 4 . 1994 O : 1 

Demek ki metodumuzda gene yanlışlık var. Şuradan şuraya vatandaşın gelmesi vaktin ziyan 
edilmesidir. Elektronik çağa geldik; demek ki, mekânda ayarlama yapmamız lazım. Sonra bu 
takrir usulüdür. Talâkat Allah vergisidir. Gerçi konuşmak sanatsa, dinlemek hünerdir; dinleye
bilmek daha güzeldir; ama ayıp değil ya , bazı arkadaşlarımız, daha güzel konuşan diğer arka
daşının karşısında, talâkatı yüksek olan arkadaşının karşısında, her an, çıkıp, fikrini ifade et
meyebilir oysa onda o kadar kıymetli fikirler olabilir ki, onu ille buraya getirip, herkesin karşı
sında takrir verir gibi konuşturmak yerine müzakere yapmak gerekir. Her yere birer tane mik- * 
rofon koymak, herkesin fikrini söylemesini sağlamak ve ona göre bir sistem geliştirmek lazım. 

Kıymetli kardeşlerim, böyle olduğu için ne olmuş; fiilî durum şu: Biz Osmanlı olarak -
ecdadımız odur- dünyada rekabeti bıraktığımız, terk ettiğimiz gün, yani Birinci Cihan Harbi 
sıralarında -bir Macar Atasözü 'Milletler diliyle yaşar' diyor- Osmanlının 80 bin kelimesi var
dı; Alman'ın da 80 bin, İngiliz'in de 80 bin kelimesi vardı. Kıymetli kardeşlerim, bugün, Türk
iye'de, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu lügatinde resmî Türkçe kelime sayısı 60 
bindir; fakat, kullanılabilir hale indirgediğimiz kelime sayısı 20 bindir Mesela, bir "yoğun" 
kelimesi çıkıyor "kesif" yerine, "sıkışık" yerine her şeye -münevverimizin hastalığı mıdır nedir-
sırf o kullanılıyor. Onun için, 60 bin kelimemiz olmasına rağmen, işleyen 20 bin kelimemiz 
vardır. Bunu en selahiyetli yerlerden aldım. Almanya'nın bugün 500 bin kelimesi vardır, işleye
ni 120 bindir. Amerika'ya gittiğimde hayret ettim; İngilizce öğrenmiş olduğum halde, hiçbir 
şey anlayamadım, meğer 750 bine yakın kelimeleri varmış. 

Kıymetli kardeşlerim, işte, dış politikayı da, ekonomiyi de, her şeyi de halleden budur; 
çünkü, insanlar kelimelerle düşünür. Biz, fikir hayatımızı, fikir toprağımızı kendi elimizle ço-
raklaştırmışız. İnanın, moda diye dil öğrenmişiz. Dil bilmek çok güzeldir; çünkü, diller Al
lah'ın ayetidir. İnsanlarımız İngilizce, Almanca, Fransızca öğrenmiştir; fakat, biri Almanca, 
biri İngilizce, biri Fransızca öğrenmiştir; burada birisi Almanca konuşuyor, öbürü onu bilmi
yor; aynen Türkçeyi biz de böyle konuşuyoruz, aynı kelimeleri ifade ettiğimiz halde birbirimizi 
anlamıyoruz. Bu başıma geldi, bu sebeple mahkemeye de düştüm. Burada konuşulan bazı mef
humlar var -ki, yeri gelince söyleyeceğiz- tabu gibi çekinirler kelimeler var. Evvela Millî Sela
mette bulundum, sonra Millî Harekete geldim, şimdi de Doğru YoPdayım. Hayretle müşahade 
ettim ki, kıymetli kardeşlerim, bu milletin tamamı aynı; tamamen aynı olan insanlar nasıl bir
biriyle kavga eder... Dikkat edin Mecliste bile kavga oluyor; Neden; çünkü, birimizin söyledi
ğini öbürü anlamıyor, ayrı ayrı dillerden konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Toparlayabilir misiniz Sayın Doğru 
ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Hemen bitiriyorum... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Doğru, bize de bekleriz. Siz kıymetli, 

kültürlü bir arkadaşımızsınız. (Gülüşmeler) 
ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Kıymetli kardeşlerim, şimdi, biz diyoruz ki, bi

zim inancımızda sulh esastır, harpten hiçbir şey çıkmaz. Kıymetli kardeşlerim, bugün, demin 
arz ettiğim gibi, Türkiye bir dönüm noktasına gelmiştir. Ben, birinci Meclise atıf yaparak, ruhları 
şad olsun diye o büyüklere müracaat ederek sözlerime başladım, şimdi de sözlerimi aynı şekil
de bitiriyorum. Onların zamanında olduğu gibi, Türkiye bugün de başka bir sıkıntının içeri
sindedir. Bunu halletmek için herkes gayret içerisindedir. Kıymetli kardeşlerim, Allah hiç kim
seye takatından fazla yük yüklemez. Birbirimize iyi nazarla bakarsak hayatımızdan lezzet alı
rız; çünkü, sulh içinde, müzakere yapmak suretiyle muvaffak olabiliriz, kavgayla hiçbir yere 
varamayız. ' 
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Bu arada, fikrim sorulsaydı, iyi olurdu; çünkü iktisadî devlet teşekküllerinin başında bu
lunmuş bir insan olarak benim de tecrübelerim vardı; fakat, dediğim gibi, çalışma şeklimiz, 
bizlerin fikrinin sorulmasına imkân tanımadığı için, kararlar bizim dışımızda alınmıştır. Yok
sa, bu özelleştirme mevzuunda benim de söyleyeceklerim vardı; çünkü, bunu yaşamış bir insa
nım. Kütahya'daki 100 bin ton kapasiteli azot fabrikasını, o günlerde Devlet Planlama Teşkila
tı Müsteşarı olan rahmetli Turgut özal -Amerikalıların telkini üzerine- kapatılmasını istemesi
ne rağmen, biz, İktidara geldikten sonra kapatmamış, aşağı yukarı dört sene asaleten, bir se
neye yakın da vekâleten yönettiğim devrimizde, o azot sanayiinin kapasitesini aşağı yukarı 2,5 
milyon tona çıkarmışız ki, tabir caizse bunu ülkenin güya 70 sente muhtaç olduğu bir devirde 
yapmışız. Kıymetli kardeşlerim, burası hep kâr etmiştir. Sayın Pakdemirli'nin bir eserini oku
muştum. "Ekonomi Atatürk devrinde en iyi durumda, Sayın özal devrinde en berbat durumda" 
diye yazdığı o eserinde belirttiği gibi -ki, biri ekonomi profesörü, öbürü ise ekonominin e'sin-
den anlamıyor- bir Atatürk devrinde paranın değeri -enflasyonu şöyle bırakın- yükselmiş, bir 
de bizim devrimizde... Sümerbank -basın toplantısını bizzat kendim yaptım mamullerinde fi
yat düşürmesi yapmışız, kaç sene öyle devam etmiş. Kıymetli kardeşlerim, bugün sümerbank 
işlemiyor diye "satalım" deniyor. Buna bir şey demiyorum, hürmet ediyorum; fakat şunu söy
leyeceğim: Bu Hükümetin kararıdır, buna hürmet gösteriyorum. Askerî usuldür, demin dedi
ğim gibi; ben bunu Grupta konuşmuyorum, burada konuşuyorum; çünkü, memleket namına 
hepinizden bir istirhamım var. Tatbik edilen kötü bir plan, tatbik edilmeyen iyi bir plandan 
daha iyi netice verir. İnsafla elimizi vicdanımıza koyalım, biz, kaç seneden beri ikide bir ana
yasa değiştiriyoruz... Bu, ne demektir? Hangi anayasa kötüdür; tatbik etmiyoruz kıymetli kar
deşlerim. 

Şurada, Mecliste, şu kanunlara sadığız diye yemin ettik; bütün milletvekili arkadaşlarımız 
devlete müdahale ederek, kanunlara müdahale ederek, yeminlerini çiğnediklerinin farkında bile 
değiller. 

Şimdi, bu devlet dairelerinin dışında, KİT'leri de partilerin organı haline getirmek yüzün
dendir bunların zararı. Ben bir şey demiyorum, KİT'ler gene satılsın; ama, bugün, buralardan 
faraza 5 bin kişi işten çıkarılacaksa -ki, kabul ederseniz, sizlere arz ediyorum; teklifi ben yap
mayacağım, yapacak arkadaşın teklifinin altına imza atmaya hazırım- ben şunu diyorum: Ba
lık baştan kokar; KİT'ler de baştan kokmuştur. Ben çok iyi biliyorum, adam 70 küsur yaşın
dadır, okuması yazması yoktur, senelerin partilisidir diye, böyle bir KİT'in başında idare Mec
lisi azasıdır; onun aklı fikri oraya adamlarını doldurmaktadır. O halde, şunu teklif ediyorum: 
5 bin insanı birden işten atacak kanunlar çıkacak, o gelsin; ama, ona kadar, gelin, lütfen, bir 
tek madde teklif edelim... Atatürk'ün tecrübesi dolayısıyla bakın, bir tek teminatı kaldı Türki
ye'nin, o da ordudur; orduya politika girmediği için, devlet her dara düştüğünde tehlikeyi gi
dermiştir. Çünkü, onlar İttihat ve Terakki olarak geçmişte siyasete girdiler Osmanlı Devleti yı
kılıyordu. Şimdi de devlete Siyaset sokmuşuz. Ordu devleti korur; devlet olmazsa, ordunun 
hiç kıymeti yoktur. O halde, eğer politika bu kadar tehlikeliyse, devlet dairelerine de sokmaya
lım. Gelin, evvela KİT'in başındaki elemanlar için tek maddelik bir kanun .çıkaralım, "devlet 
dairelerinde partili adam bulunmaz -gayet tabiî gelir- orada particilik yapılmaz'' diye tek mad
delik bir kanun teklif edelim. Ben bunu arz edecektim. Çünkü, Cenabı Hak, Kur'anda, "il
miyle amel etmeyen insan kitap yüklü merkebe benzer" diyor. 

Hepinizi saygıyla selamlar, Allah'a emanet ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğru. 
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4. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, PETLAS A.Ş.'nin kapatılacağı iddiasına 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konaşma, Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas Lastik Fabri
kası hakkında, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'in. 

Buyurun Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; açıklanan son eko

nomik önlemler paketiyle, temeli şu andaki Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel tara
fından 1976'da atılan Petlas A.Ş. Lastik Fabrikasının da kapatılmasına karar verilmiştir. Bu 
olay, Kırşehir halkını, Petlasta çalışan işçilerimizi, memurlarımızı, mühendislerimizi, yönetici
lerimizi, buna ilaveten Kırşehir esnafını ve memuruyla, işçisiyle tüm kamu görevlilerini derin
den üzmüştür. 

Değerli milletvekilleri, Petlas Lastik Fabrikasıyla ilgili olarak huzurlarınızda bilgi vereceğim. 
Bakınız, Petlas Lastik Fabrikasının 1989'daki dış lastik üretimi 7 551, 1990'da 120 bin, 

1991'de 193 bin, 1992'de 394 bin, 1993'te 492 bin ve 1994*ün üç aylık döneminde 115<bin ol
mak üzere, toplam 1 milyon 323 bin adettir. 

Sayın milletvekilleri, konu çok duyarlıdır. 
Petlas A.Ş.'nin satışlarıyla ilgili rakamlar şöyle: 1990 yılında 27 milyar, 1991 yılında 54 

milyar, 1992 yılında 237 milyar, 1993 yılında 458 milyar ve 1994'ün son üç aylık döneminde 
ise 124 milyar liralık satış yapılmıştır. Şimdiye kadar yapılan satışların toplam değeri ise 902 
milyar 925 milyon Türk Lirasıdır. 

Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar bu fabrikaya emeği geçen, bu fabrikanın temelini 
atan, temelini attıktan sonra onu o günden bugüne kadar getiren her hükümete burada teşek
kürlerimi sunuyor, minnet duygularmı ifade ediyorum. 

Bakınız, dikkatinizi çekiyorum kıymetli arkadaşlarım; bu fabrikaya 1991 yılında 345 mil
yar lira para gönderilmiş, bu paranın yüzde 83'ü dış kredi ödemelerinde kullanılmış, 1992 yı
lında 215 milyar lira gönderilmiş, bunun 176 milyarı, yani yüzde 82'si dış kredi ödemelerinde 
kullanılmış, 1993 yılında 267 milyar lira gönderilmiş ve bununda 209 milyarı, yani yüzde 78'i 
dış kredi ödemelerinde kullanılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Petlas A.Ş.'ye, kurulduğu günden bugüne kadar harcanan dövizin 
Türk parası karşılığı 12 trilyon 895 milyar liradır. Tekrar ifade ediyorum; Petlas temelinin atıl
dığı günden bugüne kadar, Hazinece, yaklaşık 13 trilyon lira para harcanmıştır. 

Kıymetli milletvekilleri, -elimdeki belgeden okumaya devam ediyorum- bu fabrikanın dış 
ve iç kredi borcu da 446 milyar liradır. 

Şimdi, bu fabrikanın alacaklarına bakıyorum: Stokta 78 bin adet lastiği var, 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen toparlayalım efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Tabiî efendim. 
Bu lastiklerin piyasa değeri yaklaşık olarak 130 milyar liradır. Yine, Petlas A.Ş.'nin bayi

lerden 61 milyar 592 milyon lira alacağı var. Yani toplam 192 milyar lira civarında alacağı oldu
ğu görülüyor. Şu anda fabrikanın personel gideri olarak, tecil edilmiş vergi borcu olarak, SSK 
borcu olarak, iç finansmanda kullandığı kredi borcu olarak, dış bankalardan aldığı kredi bor
cu olarak toplam borcu 446 milyar liradır. Alacağını bu borcundan çıkardığımızda, geriye 250 
milyar lira civarında borcu kaldığı görülür. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Kaç kişi çalışıyor orada? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Söyleyeceğim efendim. 
Şu anda Petlas A.Ş.'del 332 kişi çalışıyor ve 280 tanede bayisi vardır. Sayın Başbakanı

mız, "bu fabrikanın teknolojisi geridir, bu fabrika verimli değildir; bu bakımdan kapatılması 
gerekir" diyor ve son önlemler paketiyle bu fabrika kapatılma ile yüz yüze geldi. Biz buradan, 
İçel Milletvekili tstemihan Talay ve Amasya Milletvekili Haydar Oymak Beyle birlikte -ben çok 
gittim de son gidişimi izah etmeye çalışıyorum- Petrol-tş'in işçilerinin bulunduğu yere gittik. 
Orada miting vardı ve daha sonra, insanları, işçileri gayet tatmin edici, kanun ve nizamlar çer
çevesinde haklarını aradıkları kamu nizamını ihlal etmeyen; şovo dönüşmeyen bir yürüyüş ya
pıldı. Ben de o yürüyüşün önünde bulundum ve Keskin'e kadar geldik. Keskin'de, emniyet güç
lerimiz tarafından daha fazla ileri gitmemize müsaade edilmedi. 

Kıymetli milletvekilleri, şimdi işin püf noktasına geliyorum: Bunun üzerine, bir heyet ha
linde -bu heyette Kırşehir Valisi, Kırşehir Ticaret Odası Başkanı, Kırşehir Belediye Başkanı Petrol-
tş Sendikasının yetkilileri ve ben vardım- Sayın Karayalçın ile görüştük; bizi, konuttaki yerinde 
kabul etti. Sayın Daçe ile de görüştük; onu da söyleyeyim. Sayın Daçe de buradadırlar. 

Kıymetli milletvekilleri, Sayın Karayalçın -önemli bir olaydır beyler- "ben, bu fabrikanın 
böyle kapatılacağını bilmiyordum, konuyu incelemedim '-anlamına gelen sözler söyledi. "Ko
nuyu bilmiyorum, inceleyeyim. Eğer az bir omuz vermekle bu fabrika tekrar hayata geçirile
cekse, bu fabrikayı tekrar hayata geçirelim, üretimine devam ettirelim" dedi. tşin en ilginç ta
rafı şudur ki, -belki bu Parlamentonun tarihine geçecektir- Kırşehir milletvekili çok kıymetli 
bir arkadaşımız aynen şunu söyledi; "Bu paketten dönülmez. Bu paketten dönülürse, öbür pa
ketler de böyle olur. Bu bakımdan, Sayın Genel Başkanım, biz, Kırşehir'de bu fabrikanın yeri
ne bir Ahi Üniversitesinin kurulmasını istiyoruz, Kırşehir'in kalkınmada öncelikli yöreler kap
samına alınmasını istiyoruz, şeker fabrikasının yapımının hızlandırılmasını istiyoruz ve Kırşe
hir organize sanayi bölgesinin yapımının hızlandırılmasını istiyoruz. Bu şekilde, bu hantal fab
rika çalışmazsa çalışmasın." Bunu da burada söylüyorum. Bunu söyleyen, Parlamento tarihi
ne geçecek bir şekilde bunu söyleyen, kendi ilinden seçilmiş, Kırşehir Milletvekili bir diğer ar
kadaşımdır. Allah ondan razı olsun (!) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) Ama hangisi?.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sabri Yavuz. 
Ben şunu söyledim: "Sayın Genel Başkan, Sayın Karayalçın; kusura bakmayın; biz bura

ya Petlas Lastik Fabrikasının İcapatılması için gelmedik, Ahi Üniversitesinin açılması için de 
gelmedik. Evet, Ahi Üniversitesi açılacaksa..." 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, 5 dakika geçtik; toparlayabilir misiniz? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Mazur görün; çok önemli bir 

olay bu. 
BAŞKAN — Zaten önemli olduğu için o kadar süre verdim. Lütfen toparlayalım efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ahi Üniversitesinin kurulması için kanun teklifi verdim, reddedildi; Kırşehir'in kalkın

mada öncelikli yöreler kapsamına alınması için kanun teklifi verdim, Sayın Başbakan Vekili 
tarafından "bu kararnameyle olur" diye reddedildi; bakınız, ne diyor son bölümünde; "Af-
^on Milletvekili Gaffar Yakın ve 4 arkadaşı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in Afyon 
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ve Kırşehir'in Kalkınmada öncelikli tiler Kapsamına Alınmasına tlişkin Kanun Teklifleri ince
lendi. Bu hükümler çerçevesinde, uygulamada, kalkınmada öncelikli yöreler ihdası, Devlet Plan
lama Teşkilatında yapılan teknik çalışmalar sonucunda, Yüksek Planlama Kurulunun olumlu 
görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla mümkün olduğundan, ayrıca kanunî bir düzenle
meye gerek bulunmadığını bilgilerinize arz ederim. 

Erdal tnönü 
Başbakan Vekili. 
Şimdi, Ahi Üniversitesini kuruyorsunuz da elinize vuran mı var; kalkınmada öncelikli yö

reler kapsamına Kırşihir'i alıyorsunuz da elinize vuran mı var arkadaşlarım? Allah aşkına yap
mayın, insanları oyalamayın. Sayın Hükümet, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcısı, 
Hükümetin kıymetli bakanları, DYP'nin kıymetli milletvekilleri, SHP'nin kıymetli milletve
killeri; Allah aşkına insanları oyalamayın. Biraz önce fabrikanın durumunu sizlere gösterdim. 
246 milyar lira borç için, yaklaşık 13 trilyon lira tutarında yatırım yapılmış bir yerin kapatıl
masına, 1 300 çalışan insanın sokağa dökülmesine razı oluyor musunuz Allah aşkına? Rica 
ediyorum, konuyu tekrar gündeme getirin. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Paket bozulmaz (1) 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bürokratlar sizi yanıltabilir. O bürokrat arkadaşlarım 

kusura bakmasın. Tüm bürokratlara saygım var, sevgim var; ama, Kamu Ortaklığı İdaresinde
ki bürokratlara benim inancım ve güvencim yoktur arkadaşlarım. Lütfen, o bürokratlara gü
venmeyin. O bürokratlar da bizim insanlarımız, onu söylüyorum; ama, Sayın Başbakanı ya
nıltıyorlar, Sayın Başbakan Yardımcısını yanıltıyorlar. Bu bakımdan, Kırşehir'i ikinci bir kez 
ilçe yapmayın lütfen. Bunun vebali, bunun sorumluluğu, bunun faturası bu Hükümete çıka
cak; ama, Kırşehir halkına da çıkacak; siyasal partili ayırımı gözetmeksizin, çoluğuyla çocu
ğuyla, Kırşehir'de yaşayan tüm insanlarımıza çıkacak ve tüm Türk ekonomisine çıkacak. Yap
mayın Allah aşkına!.. Bu yanlışlıktan lütfen dönün. Bunun yolunu yordamını lütfen birlikte 
bulalım. 

Bu fabrikanın kurulmasında, şimdiye kadar çalışmasında emeği geçen insanlara tekrar hür
metlerimi sunuyorum, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Birinin yaptığını, bürokratların yanlış 
uygulamaları yüzünden sizler bozmayın. Eğer, böyle bir karar alındıysa, bu karar gökten zem
bille inmedi; bu karar düzeltilir. Bu paket değişmez diye bir kural yoktur orkadaşlarım... 

BAŞKAN— Evet Sayın Gökalp!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bitiriyorum efendim. . 
Benden önce konuşan Doğru Yol Partisinden Kars Milletvekili arkadaşım -daha söyleye

ceğim çok şey var da, sıkıştım kaldım; zaman yetmiyor- "Balık baştan kokar" dedi. Baş kim 
sayın milletvekili? 

Bunun burada açıklanmasını istiyorum. Baş, Başbakan mı, Başbakan Yardımcısı mı, yok
sa KİT'leri idare eden yöneticiler mi? Buna bir açıklık getirsin lütfen. Eğer balık baştan koku
yorsa, o zaman, bu düzeni nasıl yürüteceğiz, bu demokratik rejimi nasıl yürüteceğiz, kamuo
yunda bu partilerin saygınlığını nasıl koruyacağız?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Toparlayın efendim; son cümlenizi alayım. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bitiriyorum, bitiriyorum... 

— 277 — 



T.B.M.M. B : 88 12 .4 .1994 0 : 1 

Öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Devlet Bakanı benden sonra bu konuya cevap verecektir; 
bunun da ayrıca izahını istiyorum. 

• • • • j 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Kurulu selamlıyor, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yavuz. 
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Sayın Başkanım, ismimden bahsedilerek konuşulduğu için, 

cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuşmalarda öyle bir adetimiz yok, sataşma nede

niyle size söz veremem; ama, belirtmek istediğiniz ve zabıtlara geçmesini istediğiniz bir husus 
varsa, lütfen yerinizden ifade ediniz efendim. 

SARBİ YAVUZ (Kırşehir) — Sayın Başkan, bu fabrika, 1991 yılında, 118 lastik üreten bir 
fabrika idi ve teknolojisi de eski olduğu gerekçesiyle kapatılacaktı. Bu Hükümet kurulduktan 
sonra, biz Hükümete gittik, bunun, Kırşehir için son derece ağır olacağını, böyle bir kapatma
nın çok pahalıya mal olacağını -daha önce Kırşehir ilçe yapılmıştı- hatta bunun ikinci kez ilçe 
yapılması anlamına geleceğini, bu nedenle kapatılamaması gerektiğini söyledik. Bu Hükümet, 
fabrikanın çalışmasına karar verdi ve bu ikibuçuk yıllık süre içinde 554 milyar lira verdi. 1992 
yılında, bu fabrikanın zararı 156 milyar lira, 1993 yılında bu fabrikanın zararı 282 milyar lira 
olmuş, 1994 yılı sararının da 500-600 milyar lira olacağı yetkililer tarafından bize ifade edil
mektedir. 

Biz, paket ilan edildikten sonra, Sayın Bakanımızla, Sayın Başbakan Yardımcısıyla, Sayın 
Maliye Bakanıyla görüştüğümüzde, bu paketten taviz verilemeyeceği, bu paketin gerçek rakamları 
bu ise bundan taviz verilemeyeceği ve dönülemeyeceği söylendi. Çok yoğun temaslarımız oldu 
ve en sonunda şunu önerdik: "Mademki paketten dönüş yok, o zaman, şu anda çok acil du
rumda olan şeker fabrikamızın bitirilmesi, Ahi Üniversitesinin kurulması, organize sanayi böl
gesinin bir an önce faaliyete geçirilmesi ve Kırşehir'in kalkınmada birinci derecede öncelikli 
iller kapsamına alınması konuları gerçekleştirilsin." Çünkü, bu fabrika nedeniyle bu bizim eli
mizden alınmıştı, bunların yerine getirilmesini istedik. Hükümet, buna çok olumlu baktı. 

Petlas'ta da kapanma diye bir olay yok. Şu anda biz onun... 
BAŞKAN — Mesele anlaşıldı efendim.... 
SARBİ YAVUZ (Kırşehir) — İzin verirseniz bir şey daha söyleyeyim. Sayın Gökalp -

Başbakan Yardımcısıyla görüşmede ben de vardım- Başbakan Yardımcısıyla yapılan görüşmeyi 
de çarpıtmıştır. Başbakan Yardımcısının söylediği şudur: "devletin bilgilerine göre, bize gelen, 
bize ulaşan bilgilere göre, bu fabrika rantabl bir şekilde çalışmaz; ama durum sizin söylediği
niz -Sayın Gökalp "25 milyar lira zarar etti" dedi- gibiyse, ben bunu Hükümete götürürüm 
ve Hükümette bunu yeniden tartışırım." Sayın Başbakan Yardımcısının söylediği cümle bu
dur; bu şekilde zapta geçsin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, bu şekilde zabıtlara geçti. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, talebiniz olmadı. Baktım... 
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DEVLET BAKANI ALI ŞEVKÎ EREK (Tokat) — Efendim, ben kalktım, şuraya kadar 
yürüdüm, o sırada Sabri Beye söz verdiniz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın, o şekilde, konuşmayla meşgul edilmesi nedeniyle, 
Başkanlık, Sayın Bakanın, bir talebi olmadığı şeklinde değerlendirmiştir. Bunun sehven yapıl
mış bir değerlendirme olduğunu ifade ediyorum. Yüce Meclise ve Sayın Bakana çok kısa ola
rak açıklama yapması için, söz veriyorum. 

Buyurun. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Yüce Meclise ve Başkanlık Divanını, zatı âlinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Ben, ayağa kalkmıştım, değerli arkadaşımızın konuşması üzerine tekrar oturmuştum; bir 

yanlışlık oldu, hiç önemli değil. 
Meseleyi Yüce Meclise şöyle arz etmek istiyorum: 
Değerli arkadaşlarım, bu mesele, (a), (b). (c) işyerinin, bağlı kuruluşunun, kamu iktisadî 

teşebbüsünün veya fabrikasının açılması, kapatılması meselesi değildir. Bu meselenin özü, biz
den evvelki Hükümetin de, şimdiki Hükümetimizin de, Türkiye'nin artık taşınması imkân da
hilinde olmayan kamu açıklarını gidermesi, Türkiye'nin ekonomisini gerçek bir biçimde ve
rimlilik rayına oturtması meselesidir. Buradaki ilke budur. Buradaki ilke, herhangi bir işçimi
zin, herhangi bir ilimizin mağdur edilmesi de değildir; programda o da yoktur. 

Arkadaşlarımız, söze hemen bîr kapatma ilkesiyle başlıyorlar. Her şeyden evvel şuna ka
rar vereceğiz: Böyle bir programa, böyle bir ekonomik uygulamaya Türkiye Cumhuriyetinin 
ekonomi politikasının ihtiyacı var mı, yok mu; bunu yapmak zorunlu mu, değil mi? Bunu yap
mak zorunludur. Biz, bunu, Türkiye Cumhuriyetinin yararını düşünerek yapmak mecburiye
tindeyiz. 

Değerli arkadaşımız burada bir sürü rakamlar verdi. Benim elimde tam 9 sayfalık bir ra
por var; Sayın Başkanımın uyarısına gayet tabiî uyacağım ve bunu kesinlikle okumayacağım; 
ama, biraz evvel arkadaşımın da belirttiği gibi, bir yıl zarfında 550 milyar lira çıkış yapılması
na rağmen, şu anda yeniden 500 milyar lira civarında bir ihtiyaç kendini gösteriyor. 1994 yılın
daki ihtiyaç seviyesi 800 milyar, 1995 yılıyla birlikte 1,2 trilyon lira zarar edeceği, devletin bunu 
bilfiil ödemesinin şart olduğu, bu işten anlayan uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Şu anda 
aynı işkolundaki bir yerde Üretim dışı istihdam oranı yüzde 20 olduğu halde PETLAS'ta üre
tim dışı istihdam oranı yüzde 40 civarında. Bizzat arkadaşım söyledi, "stokta 78 bin lastik 
var" dedi; doğrudur. O fiyatla satsanız şu anda zarar eden fiyatlara satışı mümkün değil, eğer 
fiyatı yarı yarıya bir daha indirirseniz bu sefer devlet 1,2 trilyon yerine 2 trilyon lira ödemek 
mecburiyetinde olur. Bunlar bir rakam. 

Değerli arkadaşlarıma benim burada söylemek istediğim şey şu: Bir; Türkiye'nin bu eko
nomik ortamında, her şeyden evvel, ekonomiyi, zarara dönük kuruluşlardan kurtarmak... Na
sıl; rehabilitasyonla. Eğer bugün iyileştirme imkânı varsa -ki, Türkiye Cumhuriyeti bunu de
nemiş, üste 550 milyar lira vermekle bunu denemiş- bu imkkan yarın, altı ay sonra doğarsa, 
hiç merak etmeyin, çalışan verimli olan üreten, satan, pazarlayan bir kuruluşu devlet niye sat
sın Oradaki değerli işçi kardeşiyle niye meşgul olsun değerli arkadaşlarım; böyle bir şey müm
kün değil. Eğer konjonktür, trend, döviz fiyatı, ithalatı ve ihracat şartları o kuruluşun idamesine 
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imkân verecek hayatiyeti önümüze getirirse, merak etmeyiniz, Cumhuriyet Hükümeti bu ko
nuda en titiz şekilde davranacaktır. Ha bu verilemediği takdirde özelleştirme Uygulanacaktır. 
Türk ekonomisinin bundan başka çıkar yolu yoktur, özelleştirmede işçilerimize öncelik tanı
nacaktır. Eğer istihdam fazlalığını azaltma yoluna gidilecekse o zaman biraz evvel izah ettiğim 
gibi, işçilerimizin kanunî hakları dışında, onlara yeni ödemeler yapılacaktır. 

Biraz evvel çok değerli Yavuz'un da ifade ettiği gibi, devlet, böyle bir boşluğu doldurucu 
imkânları şu şartlar altında kale alıyor, vatandaşına huzurunda deklare ediyor. Ahi Üniversite
si kurulma çalışmaları devam ediyor, Kırşehir'in kalkınmada öncelikli birinci yöreler arasına 
alınması çalışmaları devam ediyor. Şu anda şeker fabrikasının bir an evvel tamamlanması ve 
Petlas'tan daha büyük bir istihdam kaynağı yaratması için devlet, bütün imkânlarını kullan
ma plan ve programını yapıyor. Bu bir denge meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, burada konuşulduğu için, Başbakanımdan çok özür dileyerek ve 
affına sığınarak belirtmek istiyorum, Bu birikmiş sorunlarda, devlet Hazinesinin, kamu finans 
açıklarının bu boyutlara eriştiği bir noktada, size samimiyetimizle söylememiz lazım ve bunu 
herkes biliyor -Kırşehir Milletvekilimiz değerli Gökalp'ın ıstırabını yüreğimde duyuyorum, his
sediyorum. İlin fabrikası var, bu fabrikanın özelliştirilmesi gündeme gelmiş. Bir parlamenter 
olarak onun sıkıntısına ve üzüntüsüne iştirak etmemek mümkün değil; kendimi onun yerine 
koyuyorum- ama, devlet; ama, sorumluluk; ama, idrak; ama, izan; ama, Türkiye Cumhuriye
tinin yararları muvacehesinde bu tedbirler alınmadığı, bu 'acı ilaç" adı verilen tedbirler öngö-
rülemediği ve ciddiyetle uygulanamadığı takdirde, şuna inanmanızı rica ederim ki, bu acı ilacı 
şu anda tatmak mecburiyetinde olan birim 100 ise, yarın bunu 1 000 olarak içmek durumunda 
kalacağız sevgili arkadaşlarım. 

Nihaî fayda, sonuçtaki fayda ve yarar ise, Türkiye Cumhuriyetinin işçisine, esnafına, sa
nayicisine, ithalatçısına ve ihracatçısına dönük bir çalışma olmasıdır ve bunun için gayri millî 
bir meseledir. Ha, bunda bir yanlışlık yapamayız mıyız? Yaparsak, gayet tabiî ki, Yüce Mecli
sin önünde bu yanlışlığı düzeltiriz. Bakınız, sözlerimin arasında gayet net olarak söyledim, eğer 
ekonomik ve politik konjontkür, Petlas'ın veya bir diğerinin kârlılık ve verimlilik oranını gün
deme getirdiği takdirde böyle bir şey düşünülür mü? Yüce Meclisin huzurunda söylüyorum, 
sureti katiyede bu bir plan ve program meselesidir ve mümkün olduğunca ciddiyetle yürütül
mektedir. Buradaki ilkeler: 

1. Verimlilik -baştan atma değil-
2. İşçilerin haklarının garanti altına alınması. 
3. Artık çekme yükü kalmayan Türk ekonomisini, bu hantallıktan, bu kamburlardan, 

bu yükten kurtarmaktır. 
Sayın Başkanımın bana gösterdiği çok büyük toleransa şükranlarımı sunarak sevgi ve say

gılarımla arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Bakan, o yüzsüzlerdeki paraları da top

layalım. 
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DEVLET BAKANI ALt ŞEVKİ EREK (Tokat) — Ona da sıra gelecek. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — İki senelik idealimizi gerçekleştirelim. Bu pa

ra 32 trilyonu buluyor. 
HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Hayır, 75 trilyonu buluyor. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Yeni mi geçiyoruz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Evet efendim, ancak gündeme geçebildik. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiği

ne ilişkin önergesi (4/292) 
BAŞKAN — Komisyondan istifa önergeleri vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığım nedeniyle çalışmaları yeterince takip 

edemeyeceğimden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa 
ediyorum. Melih Gökçek 

Ankara 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Kars Milletvekili M. Sabri Güner'in, (10/4) esas numaralı Meclis Araştırma Komis

yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/293) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.1.1992 tarih ve 153 sayılı Kararıyla teşekkül eden (10/4) 

Nolu Araştırma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. M. Sabri Güner 

Kars 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — tnsan Haklarım İnceleme Komisyonunun 213 esas numaralı raporunun gündeme alı

narak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 129 11.4.1994 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 24.2.1994 tarihli ve 213 esas numaralı raporu

nun 3686 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince gündeme alınarak Genel Kurulun bilgisine 
sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Kamer Genç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
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DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Tlırhan Tayan Hasan Körkmazcan 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Nihat Matkap Abdullatif Şener 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — (10/169) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşme günü ile Genel Kuru

lun, 13.4.1994 Çarşamba ve 14.4.1994 Perşembe günleri 20.00-24.00 saatleri arasında da çalış
malarını sürdürmesine ve 13.4.1994 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — İkinci öneriyi okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 130 12.4.1994 
Danışma Kurulunun 12.4.1994 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku

rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Kamer Genç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V. 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 

SHP Grubu Temsilcisi RP Grubu Başkanvekili 
Sabri Yavuz Abdullatif Şener 

öneriler : ' , • ' . 
1. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 

kısmının 123 üncü sırasında yer alan, Esnaf ve Sanatkarların Sorunları Konusundaki (10/169) 
esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 19.4.1994 Salı günkü 
birleşiminde, bütün işlerden önce, yapılması önerilmiştir. 

2. Genel Kurulun 13.4.1994 Çarşamba ve 14.4.1994 Perşembe günlerinde 20.00-24.00 sa
atleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi ve 13.4.1994 Çarşamba günü sözlü soruların görü
şülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN —önce 1 inci öneriyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
1. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 

kısmanın 123 üncü sırasında yer alan, esnaf ve Sanatkârların Sorunları Komusundaki (10/169) 
esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 19.4.1994 Salı günkü 
birleşiminde, bütün işlerden önce, yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci öneriyi okutuyorum : 
2. Genel Kurulun 13.4.1994 Çarşamba ve 14.4.1994 Perşembe günlerinde 20.00-24.00 sa

atleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi ve 13.4.1994 Çarşamba günü sözlü soruların görü
şülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Başkanlığında bir Parlamento heyetinin, Fransa 

Millet Meclisi Başkanının vaki resmî davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1326) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy

larınıza sunacağım. Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Fransa Millet Meclisi Başkanından alınan 20 Ocak 1994 tarihli ve 007342 sayılı mektupla, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'un Başkanlığında bir Par
lamento Heyeti, 2-4 Mayıs 1994 tarihleri arasında Fransa'ya davet edilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. Kamer Genç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4. —Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun Viyana'da yapılacak 37 

nci dönem toplantısına Hükümeti temsilen katılacak heyete iştirak ederek milletvekiline iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/1327) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup oylarınaza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun 13-22 Nisan 1994 tarihleri ara

sında Viyana'da yapılacak 37 nci dönem toplantısına, 13-15 Nisan 1994 tarihlerinde Sağlık Ba
kanı M. Kazım Dinç'in, 16-22 Nisan 1994 tarihinde de Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdin-
de Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Fügen Ok'un başkanlığında Hükümetimizi temsilen katıla
cak heyete, Kırklareli Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Ahmet Sezai Özbek'in de işti
rak etmesi uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 
BAŞKAN —- Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" kımsına geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve adalet Komisyoynları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/540) (S. Sayısı 579) (1) 

(1) 579 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 1 ilâ 8 inci sıralardaki, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu 
Karma Komisyonun 579 ilâ 585 ve 617 sıra sayılı raporlarını okutup, bilgilerinize sunacağım. 

10 gün içinde itiraz olunmadığı takdirde, bu raporlar kesinleşmiş olacaktır. 
Raporların Kâtip Üye tarafından oturarak okunmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 25.8.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Hasan 

Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komis-
; yönümüzün 13.1.1994 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 5816 Sayılı Atatürk aleyhine 
işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tstanbul Milletvekili Hasan Me-
zarcı'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 tstanbul,Milletvekili Hasan Mezarcı 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. 
2. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcının Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/432) (S. Sayısı : 580) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 7.5.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen tstanbul Milletvekili Ha

san Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Ko
misyonumuzun 13.1.1994 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 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine 
işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tstanbul Milletvekili Hasan Me
zarcı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

(1) 580 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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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 bölece 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 Hasan Mezarcı 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. 
3. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl

ması Hakkında Başbakanlık Tbzkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/975) (S. Sayısı : 581) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 16.6.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şanlıurfa Milletvekili İb

rahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si; Komisyonumuzun 13.1.1994 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 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine 
işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim 
Halil Çelik'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 bölece 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 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkın
daki 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) 581 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl

ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/643) (S. Sayısı : 582) (1) 

BAŞKAN—Diğer raporu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 15.10.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şanlıurfa Milletvekili ib

rahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si; Komisyonumuzun 13.1.1994 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 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine 
işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim 
Halil Çelik'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 bölece 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 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

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

' - . . ' • ' • B a ş k a n 

Şerif Ercan 
(Edirne) ve Komisyon üyeleri 

5. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/365) (S. Sayısı 583) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 27.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şanlıurfa Milletvekili İb

rahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si; Komisyonumuzun 13.1.1994 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 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa muhalefet suçu isnat edilen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

(I, 2) 582 ve 583 S. Sayılı Basmayazı tutanağı eklidir. 

— 286 — 



T.B.M.M. B : 88 12 . 4 . 1994 O : 1 

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 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkın
daki 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. 

6. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/313) (S, Sayısı : 584) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 26.2.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şanlıurfa Milletvekili İb

rahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si; Komisyonumuzun 13.1.1994 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 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa muhalefet suçu isnat edilen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in yasama do
kunulmazlığının 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 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkın
daki 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. 

(1) 584 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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7. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/260) (S. Sayısı 585) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 29.1.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şanlıurfa Milletvekili ib

rahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si; Komisyonumuzun 13.1.1994 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 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa muhalefet suçu isnat edilen Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasa
ma görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazrayrıcalıkların (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 Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik hakkın
daki 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. 
8. —- İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/640) (S. Sayısı : 617) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 15.10.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen istanbul Milletvekili Hasan 

Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komis
yonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantısında Gündeme alınmış ve içtüzüğün 109 uncu maddesi
ne göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1994 tarihli Raporu ile hakkında TBMM'ni alenen tahkir ve tez
yif etmek suçu isnad edilen istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

(1, 2) 585 ve 617 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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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 17.2.1994 tarihli toplantısında İstanbul Milletveki
li Hasan Mezarcı hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir. 

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

Şerif Ercan 
. (Edirne) ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şe

ner'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Gorajde'yeyapılan saldırılar konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

BAŞKAN — 2 adet genel görüşme önergesi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
iki yıldır Bosna-Hersek'te insanlık dışı olaylar yaşanmaktadır. Kadınlara tecavüz edilmekte, 

çocuklar sakat kalmakta, yüzbinlerce Müslüman katliamlar sonucu hayatını kaybetmektedir. 
En son Sırpların Gorajde'ye saldırılarıyla binlerce Müslüman ölüm-kalım mücadelesi ver

meye başlamıştır. Toplu ölümlerin yaşandığı, kimyasal silahların kullanıldığı bazı haber kay-
naklarınca ifade edilen bu son saldırılar, Türk kamu oyunda hassasiyetle takip edilmektedir. 

Bosna-Hersek'te yaşayanlardan daha fazla Boşnak Türkiye'de yaşamaktadır. Olaylar Türk
iye'de büyük bir kaygıyla izlenmektedir. Birleşmiş Milletler, NATO ve benzeri uluslararası ku
ruluşlar Avrupa'nın ortasında cereyan eden katliama karşı gerekli hassasiyeti göstermemekte
dir. NATO'nun dört dakikalık bir hava operasyonunun, oradaki katliamı durdurmaya yetme
yeceği ortadadır. Körfez Krizi sırasında Irak'ı günlerce bombalayan Batılı güçlerin, Bosna-Hersek 
konusunda aynı duyarlılığı sergilemediği de görülmektedir. 

Artık anlaşılmıştır ki, Birleşmiş Milletlerin silah ambargosu, doğrudan doğruya Bosna-
Hersek'li Müslümanları silahsızlandırmaya yönelik bir mekanizma halini almıştır. Sırplar her 
türlü silah ihtiyaçlarını karşılarken, ambargo sebebiyle Müslümanların silah temin edecekleri 
kanallar tıkanmaktadır. Son Gorajde saldırıları da göstermiştir ki, Müslümanların canlarını, 
mallarını ve namuslarını koruyabilmelerinin tek yolu, savunmalarını yapabilmeleri için yeterli 
silah ve askerî malzemeye sahip olmalarıyla mümkündür. Yoksa, uluslararası güçlerin, Müslü
manların ne topraklarını ve ne de can ve mallarını koruma etkinliği ve niyeti yoktur. 
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Gorajde, Milletmiş Milletler tarafından oluşturulan güvenli bölgelerden biri iken, Sırp sal
dırıları karşısında güvenceden yoksun bırakılmıştır. 

Bu konuda Türk kamuoyunda mevcut duyarlılığın da dikkate alınarak, Bosna-Hersek'teki 
son gelişmeler ve Gorajde'ye yapılan saldırılar hakkında, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 99, 
100 ve 101 inci maddeleri gereğince Genel Görüşme açılmasını arz ederiz 

Abdullatif Şener 
RP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Genel görüşme önergesi gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmamasına 

dair öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
2. — SHP Grubu adına Grup Başkam ve İçelMilletvekili Aydın Güven Gür kan, Grup 

Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, 
Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

BAŞKAN — İkinci genel görüşme önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1989 Yılında siyasî rejimin yıkılışının ardından Yugoslavya'da başlayan bağımsızlık talep

leri sonucu oluşan yeni siyasî harita, bugün söz konusu ülkenin topraklarının kan gölüne dön
mesine yol açmıştır. Avrupa'nın göbeğinde süren bu kirli savaş sonucu çocuklar öldürülmekte, 
kadınlar tecavüze uğramakta, kısacası sivillere yönelik saldırılar gün geçtikçe artmaktadır. Ta
rih boyunca "Büyük Sırbistan" peşinden koşan Sırpların, silah ve insan üstünlüğü ile acıma
sızca Bosnalı Müslümanlara saldırması kabul edilir bir olay değildir. 

Bugün yaşanan olayların ardında Sırpların. Yugoslavya'nın dağılmasına karşı çıkmaları 
ve eskiden olduğu gibi Sırp denetiminin sürmesini istemeleri yatmaktadır. Nitekim Bosna-
Hersek'te bağımsızlık için halkoylaması m boykot edip, alınan kararı tanımamaları, bununla 
da yetinmeyip iç savaş başlatmaları bu nedenledir. Defalarca alınan ateşkes kararları sürekli 
ihlal edilmektedir. Silah ambargosu ise, yasal olmayan yollarla silah edinmeyi sürdüren Sırp-
larca delinmektedir. Kaldı ki, ulusal ordu tümüyle Sırpların denetiminde bulunmakta ve yerel 
Sırp Milisleri ve çevre ülke destekleri ile Bosnalı müslümanlar karşısında başedilemez bir güç 
olarak ortaya.çıkmaktadır. 

Türkiye, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından bağımsızlık ilan eden Slovenya, Hırvatis
tan ve Makedonya ile birlikte 6 Şubat 1992'de Bosna-Hersek Cumhuriyetini tanımış, Sırp sal
dırılarının başlamasından itibaren duyarlılığını yitirmemiş, Milletmiş Milletler ve ikili görüş
meler nezdinde, diğer İslam ülkelerinin aksine, her türlü girişimde bulunmuştur. Türkiye, baş
tan beri akan kanın durması, bölgede barışın hâkim olması ve insan hakları ihlallerinin dur
ması için bu girişimlerini sürdürmektedir. 

Durum bu kadar açıkken, Sırpların iki yıldır süren Gorajde'ye saldırısını: yetersiz, yanlış 
ve hatta yalan haber yayınlayarak duyuran, halkın duyarlılığını istismar ederek yayın yapan 
bazı TV kuruluşları, ulusal çıkarlarımızı da tehlikeye düşürerek sorumsuz yayıncılık örneği ver
mişlerdir. Söz konusu kuruluşlar sözbirliği etmişçesine, aynı gün Sırpların kimyasal silahla sal
dırarak 5 bin kişi öldürdüğünü duyurmuşlar ve halkı ertesi gün yapılacak mitinge çağırmışlar
dır. Oysa BM'den yapılan açıklamada saldırıda son iki haftada ölü sayısının 156 olduğu 
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açıklanmıştır. Kimyasal silah kullanıldığı, bırakın güvenilir kayynakları Bosna-Hersek Başbaka
nı tarafından bile doğrulanmamıştır. Halkın duyarlılığı istismar edilerek yapılan yayınlar sonucu 
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ilan edilen alanlarda toplanan vatandaşlar, bu kez de bazı 
siyasî kadrolarca ikinci kez istismar edilmiş ve kışkırttlmıştır. Tümüyle yasa dışı olan gösteriler, 
Bosna-Hersekli insanların acıları kullanılarak, laiklik karşıtı amaçlarla, siyasî partilerimize, dev
letimizin güvencesi altındaki diplomatik temsilciliklere, TRT'ye, basın mensuplarına ve hatta de
mokrasinin temel kurumu TBMM'ye yönelmiştir. Dahası, bu planlı ve örgütlü gösteri, Laikliğin 
Anayasaya alınışının kutlandığı güne rastlatılarak: asıl amacın Bosna-Hersek ile dayanışmaktan 
çok, laik demokratik düzeni yok etmek olduğu mesajı bilinçli olarak verilmiştir. 

Bosna-Hersek'teki herkesi üzen gelişmeler ve Gorajde'de yapılan saldırılar ile bunları ka
muoyuna yanlış ve kışkırtıcı biçimde duyuran yayın organları ve de bunlarla ilgili amacından 
saptırılarak düzenlenen izinsiz protesto gösterileri hakkında, Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 99, 
100 ve 101 inci maddeleri gereğince genel görüşme açılmasını SHP Grubu adına arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan Ercan Karakaş Nihat Matkap 
Grup Başkanı Grubu Başkanvekili Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Genel görüşme önergesi gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmamasına 

dair öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
D) ÇEŞtTLt İŞLER 
1. — însan Haklarını İnceleme Komisyonunun 24.2.1994 tarih ve 213 esas numaralı raporu. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, biraz önce oylanan Danışma Kurulu önerisi gereğin

ce, Türkiye Büyük Millet Meclisi tnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Raporunu okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Komisyon Başkanı burada mı efendim? Yok. 
Komisyon Başkanı burada olmadığına göre, bu bilgilendirme işini başka bir birleşime er

teliyorum. 
Gündemin "seçim" kısmına geçiyorum. 

VII. — SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇİK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan Üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Anayasa Komisyonunda açık bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen üye

lik için, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız millet

vekillerine düşen bir üyelik için Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış aday olmuştun 
Başka bağımsız aday var mı? Yok. 
Sayın Recep Kırış'ın, tnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna üyeliğini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin tamamlanmasına az bir zaman kalmıştır. Bu ne

denle, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 13 Nisan 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.33 

1 ©——————— 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Boyalı Köyü camiisine minare 
yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2245) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatmmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Boyalı Köyü Camiisine minare yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/501-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2245-6313/28169 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül Boyalı Köyü camiisine minare yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu minare inşaatı 1990 yılında yapılmıştır. 
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2. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül, özçaltı Köyündeki mescidin ca
miye çevrilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2246) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ye kuruluşları ve hatta özel kuruluş ye 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, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, özçaltı Köyündeki mevcut mescidin camiye çevrilmesi. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/520-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2246-6314/28170 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül Özçaltı Köyündeki mescidin camiye çevrilmesine dair soru önergesi ince
lenmiştir. 

DPT'ce sosyal altyapı tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yetersiz olması nedeniyle bahse 
konu talep değerlendirilememektedir. 
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3. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül, özçaltı Köyünün cami ihtiyacına 
ilişkin Sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2259) 

s 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, 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 kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Özçaltı Köyüne cami yapılması. 

. • ' • . . . T . C . -

Devlet Bakanlığı 7.4.1994 
Sayı : B.02.0.012/521-009 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2259-6327/28183 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül Özçaltı Köyünün cami ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 

DPT'ce sosyal altyapı tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nedeniyle 
bahse konu cami inşaatı değerlendirilememiştir. 
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4. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçcrler'in, Güdül-özçaltı Köyünün kanalizasyon 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/2260) 

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, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, özçaltı Köyüne kanalizasyon yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/500-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2260-6328/28184 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül özçaltı Köyünün kanalizasyonuna dair soru önergesi incelenmiştir. 

DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması 
nedeniyle bahse konu talep değerlendirilememiştir. 
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5. -r Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Garipçe Köyündeki köprünün ge
nişletilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki A taç Un yazılı cevabı (7/2288) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Garipçe Köyündeki köprünün genişletilip gerekli yerlere menfez yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/508-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2288-6356/28212 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Garipçe Köyündeki köprünün genişletilmesine dair soru önergesi incelen
miştir. 

Söz konusu köprü bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirile
cektir. 
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6. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Sapanlı Köy mezarlığına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdttlbaki Ataç*m yazılı cevabı (7/2290) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen koriuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Sapanlı Köy mezarlığının çevre duvarlarının yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/513-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2290-6358/28214 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül Sapanlı Köyü mezarlığı çevre duvarının yapılmasına dair önergesi ince
lenmiştir. 

DPT'ce bu konuda ödenek ayrılmadığından bahse konu talep değerlendirilememek-
tedir. 

— 297 — 



T.B.M.M. B : 88 12 . 4 .1994 0 : 1 

7. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Adalıkuzu Köyünün kanalizas
yon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2298) 

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 Bakam 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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü ncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için^kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Adalıkuzu Köyüne kanalizasyon yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/499-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2298-6366/28222 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abûülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Adalıkuzu köyünün kanalizasyonuna dair soru önergesi incelenmiştir. 
- DPT'ce ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nedeniyle bahse konu talep değerlen-

dirilememektedir. 
• " ' • ' — 2 9 8 - — 



T.B.M.M. B : 88 12 .4 .1994 0 : 1 

8. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Gildill-Kavaközü Köyüne misafirhane 
yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdillbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2307) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırtm 
Güdül, Kavaközü Köyüne köy misafirhanesinin yapılması. 

T.C. < 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/526-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2307-6375/28231 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Kavaközü Köyüne misafirhane yapılmasına dair soru önergesi incelen
miştir. 

DPT'ce bu konuda ödenek ayrılmadığından herhangi bir işlem yapılamamıştır. 
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9. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Taşören Köyünün kanalizasyon 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2311) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? ' 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül Taşören Köyüne kanalizasyon yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/497-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2311-6379/28235 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül Taşören Köyünün kanalizasyon sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 

DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması 
nedeniyle bahse konu iş değerlendirilememektedir. 

— 300 — 



T.B.M.M. B : 8C 12 . 4 . 1994 O : 1 

10. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Gildül-Boyalı Köyü içme suyu ve yol 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2337) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Boyalı Köyüne içme suyu temini, yolunun asfaltlanması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/525-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2337-6405/28261 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Boyah Köyü içme suyu ve yolu hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül-Boyalı Köyünün içme suyu tesisi mevcut olup, kaynaktaki su yetersiz kalmaktadır. 

Yapılan hidrojeolojik etütde sondaj çalışması önerilmiştir. Açılacak sondajdan alınacak sonu
ca göre işlem yapılacaktır. 

Güdül-Boyalı Köy yolu ise 1994 yılı I. kat asfalt kaplama programında yer almaktadır. 
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//. — Ankara Milletvekili M. Vehbi DinçerlerUn, Güdül Izçaltı ve Çeltikçi köylerinin yol 
ve köprü ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2341) 

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, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e). Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül tzçaltı, Çeltikçi köyleri arasındaki yola iki köprü yapımı, köydeki mezarlık etrafı

nın duvarla çevrilmesi. Çeltik tarlalarına ulaşım için arazi yolu yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/507-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/234İ-6409/28265 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su

nulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül özçaltı ve Çeltikçi köylerinin yol ve köprü ihtiyaçlarına dair soru önergesi 
incelenmiştir. 

Söz konusu köylerin bağlantı yollan geçmiş yıllarda yapılmış olup, periyodik bakımları 
yapılmaktadır. 
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12. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Haymana Kesikkavak Köyüne T.M.O. 
ajansı açılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/2375) 

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 Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin 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 yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşü ncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Haymana, Kesikkavak Köyüne T.M.O. ajansı açılması. 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.4.1994 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM: 2-63 - 7/2375 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : KAN.KAR.MÜD.lüğünün 15.2.1994 tarih ve 2375 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Haymana İlçesi, Kesikkavak Köyünde sabit işyeri açılması için gerekli şartların tam ola

rak bulunmaması sebebiyle Tesisli Ekip olarak faaliyet gösterilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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13. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Kazan ilçesine yeni bir mezbaha yapıl
masına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2483) 

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 Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Kazan İlçesine yeni ve modern bir mezbaha yapılması. 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı • 7.4.1994 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-59-7/2483 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : KAN.KAR.MÜD.'Iüğünün 14.2.1994 tarih ve 7/2483 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Kazan İlçesine yeni bir mezbaha 

yapılması" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Et kombinaları kurulurken kapasite hesapları tüm yöre hayvan varlığı dikkate alınarak 

yapılmaktadır. 
Kazan İlçesi Ankara İl Merkezine çok yakın mesafede olup, Ankara İlinde EBK'nın halen 

faaliyette bulunan ve Belediye hizmetlerini de yerine getiren modern bir et kombinası mevcut 
iken, anılan ilçeye yeni bir tesis yapılması rantabl olmayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ye Köyişleri Bakanı 
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14. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Kazan İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Vakfına yapılan yardımların miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2485) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatınm 

Kazan tlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına fondan gönderilen yardımların ar
tırılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 6.4.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.00320 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 14.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.-02-7/2485-
6571/28481 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen; "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 
Kazan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderilen yardımların artırılması" 
ile ilgili 7/2485 esas No.'lu .yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 
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Kazan Vakfına gönderilen yardımlar yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir. 

Kazan Vakfı 1991 (TL.) 1992 (TL.) 1993 (TL.) 

— Periyodik arktarma* 37 063 000 180 000 000 300 000 000 
— İlaç Yardımı 2 210 000 — — 

TOPLAM 39 273 000 , 180 000 000 300 000 000 

* Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara yardım amacıyla gönderilen bu yardımlar, ll/îlçe 
nüfusu ve gelişmişlik kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenmekte olup, kriterler değiş
medikçe artırılması mümkün olmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

15. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan Kızılcahamam Vakfına yapılan yardım miktarına ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2486) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? v 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Kızılcahamam Vakfına para gön

derilmesi. 
— 306 — 



T.B.M.M. B : 80 12 . 4 . 1994 O : 1 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 6.4.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.00321 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 14.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2486-6572/28482 

sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen; "Sosyal Yardımlaşma ve Payanışmayı Teşvik Fonundan 
Kızılcahamam Vakfına para gönderilmesi" ile ilgili 7/2486 esas No.lu yazılı soru önergesine 
ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

ı 

Kızılcahamam Vakfı 19 9 1 19 9 2. 19 9 3 

— Periyodik aktarma* 67 663 000 180 000 000 300 000 000 
— ilaç yardımı — 43 051000 69 885 000 
— Fakir vatandaşlara muhtelif 

yardımlar • — ' 50 000 000 — 

TOPLAM 67 663 000 273 051 000 369 885 000 
TOPLAM GÖNDERİLEN 710 599 000 

(*) Periyodik aktarmalar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım yapılması amacıyla il/ilçe 
nüfusu ve gelişmişlik kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

16. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Alpagut Köyünün kanalizasyon 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2502) 

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, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Kazan, Alpagut Köyüne kanalizasyon yapılması, Köy konağının bakımının yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/510-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2502-6588/28498 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Kazan Alpagut Köyünün kanalizasyon sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 

DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması 
nedeniyle bahse konu talep değerlendirilememiştir. 

17. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Kazan - Aydın Köyünün kanalizasyon 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/2503) 

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, Çam-
Udere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Kazan, Aydın Köyüne kanalizasyon yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/511-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2503-6589/28499 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Kazan Aydın Köyünün kanalizasyonuna dair soru önergesi incelenmiştir. 

DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması 
nedeniyle bahse konu talep değerlendirilememektedir. 

18. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Akdoğan Köy yolunun 
onarılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2564) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yattrımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam, Akdoğan Köyü içinden geçen yolun onarılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/530-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : A.Ol.Ö.GNS.0.10.00.02-7/2564-6657/28568 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Kızılcahamam Akdoğan köy yolunun bakımına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Adı geçen köy içinden geçen yolun dolgusu ile malzemeli bakımı 1994 yılında yapılarak 
trafiğe açılmıştır. 

19.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Güven Bucağı köy ko
nağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2567) 

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. t 

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 ilçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam, Güven Bucağı köy konağının yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/519-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.01.o;GNS.0.10.00.02-7/2567-6660/28571 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Kızılcahamam Güvem Bucağına köy konağı yapılmasına dair soru önergesi in
celenmiştir. 

Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından bahse konu talep de-
ğerlendirilememektedir. 

20. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Karaköy'de üretilen çeltiklerin 
T.M.O. Beypazarı ajansı tarafından satın alınmasına ilişkin sorusu ve Tarım veKöyişleri Baka
nı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2746) 

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 Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
. M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Karaköy'de üretilen çeltiklerin T.M.O. Beypazarı ajansı tarafından satın alınması. 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.6.1994 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-83 - 7/2746 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : KAN.KAR.MÜD.lüğünün 22.2.1994 tarih ve 7/2746 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Nallıhan İlçesi, Karaköy'de üretilen çeltiklerin en yakın işyeri Beypazarı TMO Ajans Mü

dürlüğüne götürülmesi halinde alımları sağlanacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

21. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Eymür Köyündeki T.M.O. acen-
tasının ajans haline dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin 
Şahin'in yazılı cevabı (7/2747) 

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 Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin 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-
Iıderei Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? , 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Eymür Köyünde geçici olarak açılan T.M.O. acentasının ajans haline dönüştü

rülmesi. 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.4.1994 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-82-7/2747 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : KAN.KAR.MÜD.lüğünün 22.2.1994 tarih ve 2747 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Yapılan incelemeler sonucunda Nallıhan-Eymir Köyünde işyeri açılması için gerekli şart

ların bulunması sebebiyle 1993/Î994 alım döneminde sabit ajans müdürlüğü olarak faaliyet 
gösterilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

22. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan Yenimahalle Vakfına para gönderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2853) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tunsu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Yenimahalle Vakfına para gönde

rilmesi. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 6.4.1994 

Sayı : B.02.0.0060/2.00324 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2853-6951/28991 

sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafım

dan cevaplandırılması tensip edilen; "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 
Yenimahalle Vakfına para gönderilmesi ile ilgili 7/2853 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin 
cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Yenimahalle Vakfı 19 9 1 19 9 2 19 9 3 

— Periyodik arktarma* 449 763 000 541 039 000 803 280 000 
— ilaç Yardımı 192 452 000 191 739 000 91 964 000 
— Fakir vatandaşlara muhtelif 

yardımlar 7 350 000 — 100 000 000 
— Doğal afet — 42 500 000 — 

TOPLAM 649 565 000 775 278 000 995 244 000 
TOPLAM GÖNDERİLEN 2 420 080 000 

(*) Periyodik aktarmalar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım amacıyla il/ilçe nüfusu ve 
gelişmişlik kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

23. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sincan İlçesine yurt yapımı için Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan para gönderilmesine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2854) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre 
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Bakanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çil
ler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Sincan İlçesi öğrenci yurdu yapımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo

nundan para gönderilmesi. (Arsası temin edilmiş, projesi yapılmış, ruhsatı alınmıştır) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 6.4.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.00346 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2854-6952/28992 

sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen; "Sincan İlçesi öğrenci yurdu yapımı için Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan para gönderilmesi" ile ilgili 7/2854 esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Sincan (Ankara) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 10.12.1992 tarihinde Başba
kanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eden öğrenci yurdu inşa ta
lebi ile ilgili olarak; Genel Sekerterliğinin 20.1.1993 tarih ve B.02.0.SYF/06-11533 sayılı yazıları 
ile eksik bilgi-belge istenmiş, ancak, bugüne kadar cevap alınamamıştır. 

Ayrıca, halen inşaatı devam eden öğrenci yurtlarının bir an evvel bitirilmesine ağırlık ve
rildiğinden, yeni öğrenci yurdu inşa talepleri şimdilik incelemeye alınmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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24. —- Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan Sincan Vakfına yardım yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2856) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Saym Tansu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
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 kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Sincan Vakfına para gönderilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 6.4.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.00339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2856-6954/28994 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen; "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 
Sincan Vakfına para gönderilmesi" ile ilgili 7/2856 esas nolu yazılı soru Önergesine ilişkin ce
vaplar aşağıda sunulmaktadır. 
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Sincan Vakfı 19 9 1 19 9 2 1 9 9 3 

— Periyodik arktarma* 103 956 000 297 491 000 462 252 000 
— İlaç Yardımı 46 587 000 89 140 000 81 362 000 
— Fakir vatandaşlara muhtelif 

yardımlar . 134 205 000 350 000 000 177 000 000 
— Fakir öğrencileri muhtelif 

yardımlar — — 115 500 000 
— Sakat arabası alımı — — 42 960 000 
— Elektrikli Ev Aletleri Bakım > 

Tamir Kursu Projesi — 60 910 000 — 

TOPLAM 284 748 000 797 541000 879 074 000 
TOPLAM GÖNDERİLEN 1961363 000 

(*) Periyodik aktarmalar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım yapılması amacıyla il/ilçe 
nüfusu ve gelişmişlik kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

25. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinç erler'in, Sincan Karşıyaka semtine Halk Banka
sı şubesi açılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/2859) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
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d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 
ihtiyaç olacaktır? 

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

Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Sincan Karşıyaka Semtine Halk Bankası Şubesi açılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 6.4.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.00344 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2859-6957/28997 

sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen; " Sincan Karşıyaka semtine Halk Bankası Şubesi açılması" 
ile ilgili 7/2859 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Türkiye Halk Bankasının Sincan telesinde bir şubesi bulunmakta olup, bu şube yeni bir 
şube açılması talep edilen Karşıyaka semtine yakın bulunmaktadır. 

öten yandan; uygulanmakta olan tasarruf tedbirleri genelgesi ve kadro yetersizliği neden
leri ile de Sincan Karşıyaka semtine yeni bir Halk Bankası şubesi açılması şu aşamada düşü
nülmemektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
, • . Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

26 — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan Polatlı Vakfına yardım yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2860) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Polatlı Vakfına para gönderilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 6.4.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.00343-7/2860 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2860-6958/28998 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen; "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 
Polatlı Vakfına para gönderilmesi" ile ilgili 7/2860 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin ce
vaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Polatlı Vakfı 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 

— Periyodik aktarma* 174 027 000 180 000 000 300 000 000 
— tlaç Yardımı 176 706 000 269 938 000 175 580 000 
— Fakir vatandaşlara muhtelif 

yardımlar — — 49 980 000 

TOPLAM 350 733 000 449 938 000 525 560 000 
TOPLAM GÖNDERİLEN 1326 231000 

(*) Periyodik aktarmalar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım yapılması amacıyla il/ilçe 
nüfusu ve gelişmişlik kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

27. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan Polatlı'ya kız öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2861) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre 
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Bakanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çil
ler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen könuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Polatlı'ya 200 kişilik kız öğrenci 

yurdu yaptırılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 6.4.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.00342-7/2861 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2861-6959/28999 

sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen; "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 
Polatlı'ya 200 kişilik Kız öğrenci Yurdu yaptırılması" ile ilgili 7/2861 esas nolu yazılı soru öner
gesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Polatlı (Ankara) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Kız öğrenci Yurdu inşa tale
bi 13.6.1991 tarihinde Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal 
etmiş, ancak Teşvik Fonunun 4.7.1991 tarih ve 42-SYDTF/05013 sayılı yazı ile istediği eksik 
bilgi - belge yazısına cevap verilmemiştir. 

Ayrıca, halen inşaatı devam eden öğrenci yurtlarının bir an evvel bitirilmesine ağırlık ve
rildiğinden, yeni öğrenci yurdu inşa talepleri şimdilik incelemeye alınmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakam 
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28. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan Nallıhan Vakfına para gönderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2863) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genci müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Nallıhan Vakfına para gönderilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.00375-7/2863 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2863-6961/29001 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen; "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 
Nallıhan Vakfına para gönderilmesi" ile ilgili 7/2863 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin 
cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 
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Nallıhan Vakfına gönderilen yardımlar yıllar itibariyle şu şekildedir : 

Nallıhan Vakfı 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 

— Periyodik arktarma* 73 525 000 180 000 000 300 000.000 
— 200 kişilik öğrenci yurdu 

inşaatı 3 008 000 000 1087 699 000 395 961000 
— Fakir vatandaşlara muhtelif 

yardımlar __ 100 000000 50 000 000 

TOPLAM 3 081525 000 1367 699 000 745 961000 
TOPLAM GÖNDERİLEN 5 195 185 000 

(*) Periyodik aktarmalar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım yapılması amacıyla il/ilçe 
nüfusu ve gelişmişlik kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

29. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Polatlı - Temelli Bucak Merkezinin ka
nalizasyon ve içme suyu inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı 
cevabı (7/2979) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? * 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı, Temelli Bucak Merkezi yarım kalan kanalizasyonun tamamlanması. Yarım kalan 

içme suyu inşaasının tamamlanması. 
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Sayı : B.02.0.012/503-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2979-7077/29117 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Polatlı - Temelli Bucak merkezinin kanalizasyon ve içme suyu inşaatına dair so
ru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu köyün kanalizasyonu ve içme suyu 1992 yılında yapılarak tamamlanmıştır. 

30. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Polatlı - Sivri Köyü yolunun kumlan-
ması ve köprüsünün onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki AtaçUn yazılı ceva
bı (7/2982) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı, Sivri Köyü köy yolunun kumlanması. Köy yolundaki 10 senelik köprünün onarı

mı, sağlamlaştırılması. 
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Sayı : B.02.0.012/504-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2982-7080/29120 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Polatlı-Sivri Köyü yolunun kumlanması ve köprüsünün onarımına dair soru önergesi in
celenmiştir. 

Söz konusu köy yolunun 1994 yılı içerisinde malzemeli bakımı yapılacaktır. 
Köprü ise ileriki yıllarda program dahilinde yapılacaktır. 

31. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Karapınar Köyünün köy içi yol
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki A taç'm yazılı cevabı (7/2984) 

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, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı, Karapınar Köyünün köy içi yollarının tamir edilmesi, 
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Sayı : B.02.0.012/529-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2984-7082/29122 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Polatlı-Karapınar Köyünün köy içi yollarının teminine dair soru önergesi incelen
miştir. 

Söz konusu köyün köy içi yolları köy yolu bakımı ile beraber program dahilinde yapılacaktır. 

32. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-ömerşeyhler Köyünde yıkılan 
su bentlerinin onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2996) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) , Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Ömerşeyhler Köyünde bulunan Nallıhan çayının taşması yüzünden yıkılan bent

lerin yeniden yapımı için keşif yapılması. 
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Sayı : B.02.0.012/527-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2996-7094/29134 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Ömerşeyhler Köyünde yıkılan su bentlerinin onarımına dair soru öner
gesi incelenmiştin 

ömerşeyhler Köyüne ait ön etüt çalışmaları 1990 yılında tamamlanmış ve Nallıhan çayın
dan bu çayın kenarında bulunan tüm arazilerin sulandığı tespit edilmiştir. Yöredeki diğer su 
kaynakları ise yetersiz su ihtiva ettiğinden, herhangi bir işlem yapılması uygun görülmemiştir. 

33. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Beydili Köyü camiisinin mi
naresinin yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı A bdülbaki A taç 'm yazılı cevabı (7/2998) 

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, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Beydili Köyü Camiisinin minaresinin yapılması. 
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Sayı : B.02.0.012/498-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2998-7096/29136 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Nallıhan - Beydili Köyü camisine minare yapılmasına dair soru önergesi incelen
miştir. 

DPT'ce sosyal altyapı tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nedeniyle 
bahse konu talep değerlendirilemehıektedir. 

34. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Polatlı İlçesinin tohumluk ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2899) 

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 Tarım Bakanı SAyın Refaid
din Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı İlçesine sözleşmeli tohumluk verilmesi_S254j5ayılı Kanuna göre tohumluk tahsisi. 
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özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-65-7/2899 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : KAN.KAR.MÜD.Iüğünün 15.2.1994 tarih ve 7/2899 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu'da sözleşmeli hububat üretimi yapma

maktadır. " -
Durumları 5254 sayılı Kanuna ve meri mevzuat hükümlerine uygun olan müracaat sahip

lerine gerekli yardımın yapılacağı tabiidir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

35. — Ankara Milletvekili M, Vehbi Dinçerler'in, Polatlı İnler Köyüne TM D. alım ajansı 
kurulmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Kiiyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2900) 

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 Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı, İnler Köyüne T.M.O. alım ajansı kurulması. 
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Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-64-7/2900 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : KAN.KAR.MÜD.lüğünün 15.2.1994 tarih ve 7/2900 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Polatlı İlçesi inler Köyünde TMO işyeri açılması için gerekli şartlar hazır bulunmadığın

dan faaliyet gösterilememektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. , 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

36. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi TYYAP Projesi hizmet 
binasına ilişkin sorusu ve Tarım veKöyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2902) 

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 Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan ilçesinde Dünya Bankası kredisi ile inşa edilen TYYAP Projesi hizmet binasının 

ilave olarak lojman, garaj, tohum temizleme vb. ek tesislerin yapılması. 
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T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.4.1994 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-70-7/2902 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : KAN.KAR.MÜD.lüğünün 15.2.1994 tarih ve 7/2902 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bir kısım finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanan I. Tarımsal Yayım ve Uygula

malı Araştırma Projesi çerçevesinde 1989 yılında ihale edilen ve tamamlanan Nallıhan İlçe Hizmet 
Binasına ilave ek tesisler, 1992 ve 1993 yıllarında projeden yeterli ödenek temin edilemediği 
için inşa edilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

37. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi TYYAP Projesine iliş
kin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2903) 

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 Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? \ 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatınm 
Nallıhan İlçesine TYYAP çerçevesinde yapımı planlanan Yakapınar-Sarıyar-Karahisar-

Çamalan köy grup teknisyenlikleri binalarının yapılması. 
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T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.4.1994 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-69-7/2903 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : KAN.KAR.MÜD.lüğünün 15.2.1994 tarih ve 7/2903 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
TYYAP çerçevesinde Ankara tünde 11 adet Köy Grup Tarım Merkezi planlanmış ve 37'sinde 

hizmet binası bulunmakta olup, 25 adedi projeden inşa edilmiştir. Nallıhan İlçesinde ise mev
cut 8 adet KGTM'den 6'sında Bakanlığımıza ait hizmet binası bulunmaktadır. Sarıyar ve Ça-
malan KGTM'leri özel İdare Binasında hizmet vermektedir. 

Ankara İl Müdürlüğünce yapılan yeni düzenlemede Yakapınar ve Karahisar Köyleri KGTM 
olarak seçilmemişlerdir. 

1992 yılında KGTM hizmet binası ihalesi yapılmamıştır. 1993 yılında ise proje çerçevesin
de temin edilen inşaat ödeneği ile tüm proje illerinde 57 adet KGTM hizmet binası yapılmış 
olup, bunlardan 3'ü Ankara İli Kalecik, Şereflikoçhisar ve Beypazarı ilçelerinde bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddih Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

38. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesindeki tohumlama hiz
metlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı RefaiddinŞahin'in yazılı cevabı (7/2904) 

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 Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
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e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan tlçesinde sunî tohumlama hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için 1 vete

riner sağlık teknisyeni tayin edilmesi. 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.4.1994 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-68-7/2904 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : KAN.KAR.MÜD.IüğÜnün 15.2.1994 tarih ve 7/2904 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
ilerde ortaya çıkacak ihtiyaç durumuna göre Nallıhan ilçesine veteriner veya veteriner sağlık 

teknisyeni takviyesi cihetine gidilebilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

39. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesindeki tarımsal hizmetle
re ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2905) 

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 Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen Işler'Vadlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
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e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan İlçesinde tarımsal hizmetlerin daha etkin verilebilmesi amacıyla 5 Ziraat Teknis

yeni, 5 Teknisyen Yardımcısı, 1 Memur ve 3 Hizmetli tayin edilmesi. 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.4.1994 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-67-7/2905 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : KAN.KAR.MÜD.lüğünün 15.2.1994 tarih ve 7/2905 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçefler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara II Müdürlüğü Nallıhan ilçesi Müdürlüğünün hizmetleri sabit ve tur şeklinde ol

mak üzere yoğun bir biçimde yürütülmektedir. 
Bu hizmetler, 1 Mühendis, 10 Teknisyen, 1 veteriner Sağlık Teknisyeni, 1 Anbar Memuru, 

2 Daktilograf, 5 Şoför ve 1 Teknisyen Yardımcısı ile ilçe Merkezi ve Köy Grup Merkezlerindeki 
mevcut imkânlar dahilinde etkili bir şekilde yürütülmektedir. Şu anda personel ihtiyacı bulun
mamakta olup ihtiyaç halinde personel takviyesi cihetine gidilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

40. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Nallıdere Çayı üzerine bent 
ve sulama kanalları yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/3003) 

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, 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 ilçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Nallıdere Çayı üzerine bent ve sulama kanalları yapılması (3 000 dekar araziyi 

sular) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/505-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Oİ.O.GNS.0.10.00.02-7/3003-7101/29141 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Nallıhan Nallıdere Çayı üzerine bent ve sulama kanalları yapılmasına dair soru 
önergesi incelenmiştir. 

Nallıhan'a teşkilatımız tarafından 1976 yılı ile 1989-1993 yılları arasında sulama tesisi yap
tırılmıştır. Bu tesislerin 3 km. membasına inşa edilmesi düşünülen bent kanal projesiyle ilgili 
ön etüt çalışmaları tamamlanmış ve konunun yatırım programı teklifleri arasına alınmak üze
re planlama çalışmalarının tamamlanması için mahallî teşkilatımıza talimat verilmiştir. 

41. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Alan Köyüne köy konağı ya
pılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3007) 

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, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
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Yenimahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gön
derilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden 
aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Alan Köyüne köy konağı yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/522-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3007-7105/29145 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Nallıhan - Alan Köyüne köy konağı yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından dolayı bahse konu 

talep değerlendirilememektedir. 

42. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan -Alan Köyü köy yolu güzergâ
hı üzerine köprü ve menfez yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/3008) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
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' Yenimahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gön
derilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden 
aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatınm 
Nallıhan, Alan Köyü köy yolu güzergâhı üzerine köprü ve menfez yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/506-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3008-7106/29146 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabrilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Nallıhan - Alan Köyü yolu üzerine köprü ve menfez yapılmasına dair soru önergesi ince
lenmiştir. 

Söz konusu köprü bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirile
cektir. 

43. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Aydoğmuş Köyü yol güzergâ
hı üzerine köprü ve menfez yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm 
yazılı cevabı (7/3012) 

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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Çamlıdere, 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 İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden 
aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Aydoğmuş köyü yol güzergâhı üzeröne köprü ve menfez yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/502-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3012-7110/29150 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Nallıhan - Aydoğmuş Köyü yol güzergâhına köprü ve menfez yapılmasına dair soru öner
gesi incelenmiştir. 

Söz konusu köprü bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirile
cektir. 

44. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Alpagut Köyüne köy yolu, iç
me suyu ve şebekesi ile köy konağı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/3014) 

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 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara'Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü nced e/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Alpagut Köyü yolunun asfaltlanması, içme suyu deposu ve içme suyu şebeke 

haline getirilmesi ve köy konağı yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/531-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3014-7112/29152 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan Alpagut Köyünün ihtiyaçlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Nallıhan-AIpagut köyüne içme suyu amacıyla yapılan hidrojeolojik etütde su araştırması

na karar verilmiştir. Yapılacak araştırma sonucuna göre işlem yapılacaktır. 
Adı geçen köye köy konağı yapımı ise; köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan 

kaldırıldığından değerlendirilememiştir. 

45. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan - A. Kavacık Köyünün köy 
konağı ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/3016) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre 
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Bakanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı 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 muh'tarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü ncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, A. Kavacık Köyüne köy konağı yapılması, kanalizasyon yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/523-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3016-7114/29154 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Nallıhan A. Kavacık Köyünün köy konağı ve kanalizasyon ihtiyacına dair soru 
önergesi incelenmiştir. 

DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması 
nedeniyle kanalizasyon isteği, 

1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırılmış olması nedeniyle de köy konağı yapımı isteği 
değerlendirilememektedir. 

46. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Meyildere Köyünün bazı so
runlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3032) 
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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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Meyildere Köyüne asfalt yapılması; sulama tesisi yapılması; kanalizasyon yapıl

ması; köy konağı yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/524-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3032-7130/29170 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Nallıhan Meyildere Köyünün bazı sorunları hakkında soru önergesi incelenmiştir. 
Nallıhan - Meyildere Köyü arazilerine sulama suyu temini yatırım programı tekliflerimiz 

arasında yer almakta olup, bütçe imkânları dahilinde uygulanmasına çalışılacaktır. 
Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından, kanalizasyon yapı

mı ise DPT'ce ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nedeniyle değerlendirilememektedir. 
Adı geçen köy yolunun asfaltlanması, 1994 yılı I. kat asflat kaplama programında yer al

maktadır. lleriki yıllarda program dahilinde yapılacaktır. 
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47. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Yenimahalle- Yuva köyünün kanalizas
yon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3037) 

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, 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 ilçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Yenimahalle, Yuva Köyünün kanalizasyonunun yapılıp yapılmadığı. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4,1994 

Sayı : B.02.0.012/512-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3037-7135/29175 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Yenimahalle-Yuva Köyünün kanalizasyon ihtiyacına dair soru önergesi incelen
miştir. 

DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması 
nedeniyle bahse konu talep değerlendirilememiştir. 
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48. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sincan Tatlar Köyü yolunun bakımına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/3050) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? • 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Sincan Tatlar Köyü yolunun bakımının yapılıp yapılmadığı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/528-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3050-7148/29188 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Sincan Tatarlar Köyü yolunun bakımına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köy yolunun asfalt kaplaması yapılmış olup.periyodik olarak bakımı yapıla

caktır. 
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49. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sincan - Yeni Peçenek Köyüne sulama 
göleti yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdillbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3057) 

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 Abdülbaki Ataç'ın 
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 îşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Sincan Yeni Peçenek Köyüne sulama göleti yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/509-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3057-7155/29195 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Sincan Yenipeçenek Köyüne sulama göleti yapılmasına dair soru önergesi ince
lenmiştir. 

9.8.1990 tarihinde söz konusu yerde Köy Hizmetleri Ankara il Müdürlüğü tarafından ön 
etüt yapılmış tetkik neticesinde Bağözünün deresi üzerinde sulama göleti yapılabilecek topog
rafyaya rastlanmamıştır. Bu açıdan konu olumsuz değerlendirilmiştir. 
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50. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Yenimahalle Yakacık Köyü kanalizas
yon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/3069) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Yenimahalle Yakacık Köyüne kanalizasyon yapılıp yapılmadığı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/5Î4-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3069-7167/29207 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Yenimahalle Yakacık Köyü kanalizasyonuna dair soru önergesi incelenmiştir. 
DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması 

nedeniyle bahse konu talep değerlendirilememiştir. 
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51. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan - Yenice Köyüne sulama tesisi 
ve köy konağı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3077) 

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, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Yenice Köyüne sulama tesisi yapılması; köy konağı yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/532-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3077-7175/29215 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Nallıhan Yenice Köyüne sulama tesisi ve köy konağı yapılmasına ilişkin soru öner
gesi incelenmiştir. 

Yenice Köyüne sulama suyu teminiyle ilgili ön etüt çalışmaları 1988 yılında tamamlanmış, 
sonucu olumlu bulunmuştur. Ancak sözü edilen araziler D.S.l. Orta Sakarya Pı Pompaj Pro
jesi bünyesinde bulunduğundan yatırım programı teklifimiz arasına alınması uygun mütalaa 
edilmemiştir. 

Adı geçen köye köy konağın yapımı ise; köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulama
dan kaldırıldığından değerlendirilememiştir. 
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52. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kontrgerilla iddialarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve /çişleri Bakanı Nahit Menieşe'nin yazılı cevabı (7/3106) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Altnak 
Şırnak 

Kontrgerillanm, 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan devlet içi illegal 
bir örgütlenme olduğu bilinmektedir. Devlet içi bu yasa dışı örgütlenme, bir süre önce TBMM'de 
görüşülmüş olmasına rağmen, hükümetin bu kurumun varlığını kabul etmemesi üzerine Mec
lisçe araştırma komisyonu kurularak bu örgütlenmenin üzerine gidelememiştir. 

Ancak haftalık Panorama dergisi son sayısında bu soruna yeni bir boyut kazandırmıştır. 
Dergide, Gaziantep'in Nizip İlçesine bağlı bir köyde yaşayıp 71/1 tertip olarak Manisa'nın Kır
kağaç ilçesinde Jandarma Komando eğitimi gördüğünü söyleyen, Yücel Y.'nın, "Kontrgerilla
nm 1984'den beri "A Timleri" adı verilen birimler aracılığı ile faaliyet gösterdiğini, 1991 yılın
dan itibaren "B Timlerinin" oluşturulduğunu, bu Timlerin Subay ve Astsubaylardan oluştu
ğunu, kendilerinin PKK militanı kıyafeti ile köy basma, adam kaçırma, korucu köylerini basa
rak adam öldürme gibi eylemler içine girdiklerini, kendisinin içinde bulunduğu kontrgerilla 
biriminin binbaşı Aydın... tarafından oluşturulduğunu, PKK'lılar arasında popüler olduğu ifade 
edilen PKK kod adı Hogir adını kullandığını, bu birimlerde görev alan subay ve astsubayların 
kimliklerinin bilinmediğini, kod adları ile anıldıklarını, kendilerinin birinin adı Besnan olan 
iki kız kardeşi PKK'ya katılmalarını sağlamak gerekçesiyle götürdüklerini, daha sonra bu iki 
kız kardeşi öldürdüklerini, PKK adı ile bazı yerleşim birimlerinde halkı cezalandırdıklarını, 
Kars'ın Digor, Göle, Susuz, Selim ilçeleri ile Elazığ'ın Ağın ve Palu ile Bingöl'ün Karlıova ve 
Solhan ilçelerine bağlı köylerde halkı PKK'ya yardım etmeleri için zorladıklarını, isteksiz dav
rananların sıra dayağından geçirildiğini, bütün baskınlarını PKK kıyafetleriyle yaptıklarını, 27 
Mayıs 1992 günü Muş Jandarma Alay Komutanlığında göz altında tutulan 5 kişinin Yeşil la
kaplı kontrgerillanm üst düzey elemanı ile Mehmet Yazıcıoğulları tarafından öldürüldüklerini, 
Elazığ tnsan Hakları Derneği Başkanı Av. Metin Can ile Dr. Hasan Kaya'nın önce işkence ya
pılıp, sonra kurşunlanarak öldürülmelerinin de aynı şekilde devlet içindeki bu yasa dışı örgüt
lenme tarafından gerçekleştirildiğini" ifade ettiği belirtilmektedir. 

Sayın Başbakan, 
Panorama Dergisinin de açıkça ortaya koyduğu gibi devlet içinde yasa dışı bir örgütlenme 

vardır ve bu yasa dışı örgüt failî meçhul cinayetlerden, provakasyonlara ve köy baskınlarına 
kadar her türlü suçu işlemektedir. Üstelik bu suçlar, devlet yetkisi ve gücü kullanılarak işlen-
mektedir. Bu durum, devam etmekte olan kaosun sebebini ve kaynağını açıkça ortaya koymak
tadır. Hükümetin, devlet içi bu silahlı yasa dışı örgütlenmenin üstüne gidemediği bilinmekte
dir. Gerek iç kamuoyu ve gerekse dış kamuoyu bu konuda yani hükümetlerin bu gizli örgütlen
menin üstüne gidemediği konusunda fikir birliği içindedir. 

Siz Başbakan olarak, halka karşı suç işleyen bu devlet içi illegal örgütlenmeye daha ne 
kadar göz yummaya devam edeceksiniz? İnsan olarak korkabilirsiniz. Bu da son derece insanî 
bir duygudur. Hiç kimsenin itirazı olamaz. Ancak, siyasiler herkesten daha çok risk almak 
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durumunda olan insanlardır. Bu nedenle kamuoyunun aktif desteğini alarak devlet içi bu suç 
örgütünün üzerine gitmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bu suç örgütü ile birlikte ülkeyi yönet
meye devam mı edeceksiniz? 

Sayın Başbakan, Panorama Dergisini okudunuz mu ve dergideki PKK kıyafetli, kaleşni-
koflu, kontrgerilla elemanı askerin resmini gördünüz mü? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/095885 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) TBMM Başkanlığının 10.2.1994 gün ve A.01.0.10.00.02-7/3106-7244/29422 sa

yılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğünün 21.2.1994 gün ve 

B.02.0.KKG/106-4798/734 sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Sayın Başbakanımıza sunulan Başbakanı

mızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinin cevabı 
aşağıya çıkarılmıştır. 

Savaş zamanında işgal edilen vatan topraklarını, savunma planları doğrultusunda, hiye-
rarşik yapıya bağlı kalınarak, gayri nizami harp teknikleri ile korumak amacıyla Millî Savun
ma Yüksek Kurulu kararı gereği Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 1952 yılında özel Harp 
Dairesi kurulmuştur. 

önergede; faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olduğunu belirten "kontrgerilla"nın özel 
Harp Dairesi olduğu ima edilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Demokratik bir hukuk devletidir. Ana gayesi de; kendisine vatan
daşlık bağı ile bağlı olan kişilerin haklarını, millet ve ülke bütünlüğünü hukuk prensiplerine 
sadık kalarak korumaktır. Bu nedenle, Devletin "terörist" nitelikli olması mümkün değildir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri özel Harp Dairesi de Türkiye Cumhuriyetinin hukukî bir kurulu
şu olup, barışta ve savaştaki görevleri de yine yasalarla tayin edilmiştir. Bunun dışında faaliyet 
göstermesi Anayasa hükmüne göre imkânsızdır. 

Kaldı ki; şimdiki adıyla özel Kuvvetler Komutanlığı olan özel Harp Dairesi görevlileri
nin, OHAL Bölgesinde Jandarma Asayiş Komutanlığına bağlı olması nedeniyle, önergede Pa
norama Dergisinden atıfla sözü edilen sorumsuz ve bağımsız faaliyette bulunması söz konusu 
değildir. 

Özel Kuvvetler Komutanlığının hiç bir birimi bugüne kadar kanunların kendisine vermiş 
olduğu görev ve yetkiler dışında herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmamıştır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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53. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Olağanüstü Hal Bölgesinde ticarî 
ve ziraî kredilerin dağıtımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir SamiDaçe'-
nin yazılı cevabı (7/3109) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ve talep ederim. 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Soru : Olağanüstü Hal Bölgesindeki bankalar ziraî ve ticarî kredilere karşı, bu bölgede 
gösterilen gayrimenkullerin ipoteğini kabul ediyor mu? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.00283 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 10.2.1994 tarihli ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3İ09-7250/29443 sayılı yazısı. 

Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata'nın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve ta
rafımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/3109 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıda sunulmaktadır. 

Bilindiği üzere Olağanüstü Hal Bölgesinde meydana gelen terör olaylarının önlenebilmesi 
ve bölgenin ekonomik yönden gelişmesinin sağlanabilmesi, yöredeki ekonomik faaliyetlerin de
vamlılığına, yatırımların hızla bitirilerek işler hale getirilmesine ve müteşebbis kesimin yatırım 
yapmasını kolaylaştırıcı koşulların gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

Bu nedenle, tasarrufların ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlara kanalize edilmesi fonksi
yonunu üstlenmiş bulunan bankalarımıza, bölgedeki yatırımların ve diğer faaliyetlerin finanse 
edilmesinde, bu çerçevede bölgede faaliyet gösteren esnaf ile sanayiciye kredi verilmesinde ve 
verilen bu krediler karşılığında gayrimenkulleri ipotek olarak kabul etmek suretiyle sanayiciye 
yatırım kolaylığı sağlanmasında önemli görevler düşmektedir. 

öte yandan bankalar ile müşterileri arasındaki kredi sözleşmeleri özel hukuk kuralları çer
çevesinde iki taraf arasında anlaşmaya varılarak tesis edilmekte, bankalar bu sözleşmelere göre 
müşterisi tarafından krediye karşılık gösterilen bir gayrimenkul veya menkulü teminat olarak 
kabul edip etmemekte serbest bulunmaktadırlar. -

Bununla birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal eden bazı yazılarda yukarı
da bahsedilen hususlarla ilgili şikâyetlerde bulunulması üzerine, bölgenin ekonomik yönden 
kalkınabilmesi ve bölgedeki yatırım faaliyetlerinin süreklilik arz edebilmesi açısından banka
ların büyük önem taşımaları nedeniyle konu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 22.9,1993 
tarih, 115593 sayı ve 20.12.19943 tarih, 140107 sayılryazılarla T. Bankalar Birliği Genel Sekre
terliğine intikal ettirilmiş olup Olağanüstü Hal Bölgesindeki bankalarımızın bölgelerindeki gayri
menkulleri ipotek olarak kabul etmemesi hususlarının yöre şartları da dikkate alınarak değer
lendirilmesi ve bu hususta bankalara gerekli duyurunun yapılması istenmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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54. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'iin, Erzurum - Aşkale'ye bağlı Mezra Köyü
nün yolunun ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/3134) . l 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 

ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 

Soru : 
Erzurum İli, Aşkale ilçesi Mezra Köyünün yolu ne zaman yapılacaktır? 

T . C . • 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/517-009 \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3134-7315/29598 sayılı yazınız. 
Ezurum milletvekili Lütfü Esengün'ün yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Erzurum - Aşkale'ye bağlı mezra köy yolunun yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köy yolu mahallinde tetkik ettirilmiş olup; yolun önceki yıllarda sanat yapıla

rı ikmal edilmiş ve stabilize kaplaması yapılarak yaz-kış ulaşıma açık hale getirilmiştir. Ayrıca 
1993 yılı iş sezonunda mezra köyü arazilerinin bulunduğu kısımlara arazi yolu yapılmıştır. 

1994 yılı iş sezununda adı geçen yolda gerekli reglaj ve bakım çalışmaları yapılackatır. Ko-
şapınar köy yolunda ise rampalı kısmında ıslah çalışması ve onarım konusu 1994 yılı yapım 
programında yer almaktadır. 

55. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Merkez Kızılkaya Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3293) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla

rımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman. Merkez - Kızılyaka Köyünün yetersiz olan içme suyu probleminin çözümü için 
Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.012/515-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3293-7643/30587 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Karaman - Merkez - Kızılkaya Köyünün içme suyu sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün mevcut içme suyu tesisi sulama amaçlı kullanıldığından tesis çalışma

maktadır. Tesisin çalıştırılması için Köy Muhtarlıgınca gerekli işlerin yapılması gerekmektedir. 

56. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Merkez - Sudurağı Beldesinde bulu
nan TMO ajansının şube haline getirilmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Re/a-
iddin Şahin'in yazılı cevabı (7/3425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman - Merkez - Sudurağı beldesinde halen faaliyette bulunan TMO ajansının şube 
haline getirilmesi konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

TC. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.4.1994 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-75-7/3425 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Kan.Kar.Müd.lüğünün 15.2.1994 tarih ve 7/3425 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman İli, Merkez İlçeye bağlı Sudurağı Beldesinde Toprak Mahsulleri Ofisimizce 1988 

yılından beri geçici ekip olarak faaliyet gösterilmekte olup, bu ekibin Şube Müdürlüğüne dö
nüştürülmesi, gerek ekonomik yönden gerekse idarî yapı ve kontrol hizmetleri yönünden uy
gun görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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57. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sarıveliler'de hayvancılığın geriledi
ği iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin 'in yazılı cevabı (7/3427) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman - Sarıveliler İlçesinde ve köylerinde öteden beri yapılan hayvancılğın gerilediği, 
arıcılığın ise desteğe muhtaç olduğu gözlenmektedir. 

Et veya süt hayvancılığının tekrar canlandırılması, arıcılığın geliştirilmesi için Bakanlığı
nızca ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.4.1994 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-76-7/3427 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan.Kar.Müd.lüğünün 15.2.1994 tarih ve 7/3427 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Karaman - Sarıveliler'de hayvancılığın gerile
diği iddiaları" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiş olup cevabı yazımız ekinde takdim 
edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 
Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

Ülkemizin sığırcılığını geliştirmek, mevcut sığır popülasyonundaki yüksek verimli kültür 
ırklarının oranını artırmak, birim hayvan başına et ve süt üretimini yükseltmek, girdi üretim 
ve pazarlama maliyetlerini düşürüp, kârlılığı artırarak süt hayvancılığı işletmelerinin devamlı
lığını sağlamak, yerli hayvanlarımızın yüksek genetik kapasiteli kültür ırkı hayvanlarla melez-
Ienmeleri yoluyla ıslah edilmelerini sağlamak amaçlarıyla Bakanlığımız tarafından 1987 yılı 
Temmuz ayından itibaren damızlık süt sığırı ithalatına başlanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığı
mızca 31 Aralık 1993 tarihi itibariyle ABD ve Almanya'dan Holstein Friesian, Brown-Swis ve 
Simental ırklarından olmak üzere 76 522 baş damızlık gebe süt sığırı ithal edilerek, teknik yönden 
Bakanlığımız İl Müdürlükleri, kredi yönünden TC. Ziraat Bankası mahallî şubelerince durumları 
uygun bulunarak adlarına Çiftlik Geliştirme Planı düzenlenen üreticilere dağıtılmıştır. 

Söz konusu damızlıklardan alarak işletme kurmak isteyen üreticilerde; 
1. Hayvancılıkta deneyim sahibi olması, esas faaliyet olarak çiftçilikle uğraşması, 
2. Daha önce katıldığı benzerî bir projede başarısız sayılmaması, 
3. İşletme yeni kurulacaksa süt toplama ve hizmet götürmeye müsait yol üzerinde ku

rulması, 
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4. Üreticinin, T.C. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerine vadesi geçen veya 
kanunî takipte borcu bulunmaması, • "~ 

5. Projede öngörülen 1 büyükbaş hayvan için kuru yonca veya eşdeğeri yem bitkisi üret
meye yeterli arazisi bulunması veya tapuya tescil edilmek kaydıyla proje süresince bu miktar 
araziyi kiralamış bulunması, 

6. T.C. Ziraat Bankasınca krediye ehil bulunduğu hususunun tespit edilmiş olması şart
ları aranmaktadır. 

Projenin gereği olarak en az 3 en fazla 40 baş, özel durumlarda ise 40 başın üzerinde da
mızlık hayvan verilmektedir. 

Projenin ilk iki yılında sadece faiz, geri kalan 6 yılda faiz ve ana para eşit taksitler halinde 
ödenmektedir. 

Bu kapsamda; 
Karaman İlinde üretici talepleri göz önüne alınarak Bakanlığımızca 329 baş Holstein ile 

225 baş Brovvn Svviss olmak üzere toplam 554 baş, Makamın 10.5.1988 tarih ve 2901 sayılı olurları 
çerçevesinde özel, tüzel, Kamu İktisadî Kuruluş ve Teşebbüslerine verilen damızlık süt sığırı 
ithalatı kapsamında damızlık süt sığırı dağıtmalarına izin verilen Erentürk A.Ş. firması tara
fından 55 baş Brovvn-Svviss ile 3 baş Simental verilmiştir. 

Yurt dışından ithal edilen damızlıklarla işletme kuracak yetiştiricileri teşvik etmek ama
cıyla çeşitli sübvansiyonlar uygulanmaktadır. 

Bu çerçevede Destekleme kapsamında olan 100 000 başlık süt sığırı sayısı 26.1.1994 tarih 
ve 21 830 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan bir tebliğ ile 250 000 başa yükseltilmiştir. 

Buna göre; 
a) 100 000 baş dahilinde ithal edilen süt sığırlarından edinen, ancak desteklemeden ya

rarlanamayan çiftçiler desteklemeden aynen yararlandırılmakta, (450 000 TL. ve 1 000 000 TL.) 
b) 100 000 başın üzerinde ithal edilen 150 000 baş süt sığırından edinen üreticilere beher 

baş hayvan için Bakanlığımızın belirleyeceği ithal süt sığırı CİF fiyatının % 25'inin TL. olarak 
karşılığı, 

c) Bakanlığımızca verilmiş saf ırk sertifikasına sahip olması kaydıyla ithal edilen hay
vanların yurdumuzda yetiştirilen düvelerden kredili veya peşin olarak edinen üreticilere beher 
baş süt sığırı için yine Bakanlığımızca belirlenen ithal süt sığırı CİF fiyatının % 35'inin TL. 
karşılığı ödenmektedir. 

Karaman İlinde Sıfır Faizli Dönem Vadeli Sözleşmeli Besicilik İşletme Kredisi çerçevesin
de 36 üreticinin 2 445 baş sığır, 800 baş koyun besi kapasiteli 12 825 000 000 TL. kredi tutarlı 
projeleri onaylanmış ve bunlardan 16 üreticinin 1 245 baş sığır besi kapasiteli projesine 
6 225 000 000 TL. kredi fiilen kullandırılmıştır. Proje çerçevesinde yapılan müracaatlar değer
lendirilmekte olup bundan sonra yapılacak müracaatlar da değerlendirilmeye alınacaktır. 

Yine Bakanlığımızca uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kapsamında 1987 
yılında başlayan Arıcılık Projesi kapsamında 31.12.1993 tarihi itibariyle Karaman İlinde 504 
üreticiye 24 383 kovan verilmiştir. Toplam proje tutarı 13 377 351 000 TL. olan bu projelere 
3 344 268 000 TL. prim ödenmiştir. 
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58. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nundan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'-
nin yazılı cevabı (7/3447) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim; 
Zeki Ünal 
Karaman 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan 1991/1992 yılında vatandaşlara ne kadar yar
dım yapılmıştır? • , 

1993 yılında bu yardım yaklaşık ne kadar olacaktır? 

' • • . ' • • T . C . 

Devlet Bakanlığı 6.4.1994 
Sayı : B.02.0.006.0/2.00319-7/3447 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: TBMM Başkanlığının 14.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3447-7797/30741 

sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen; "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan 1991/1992 yılında va
tandaşlara yapılan yardımlarla" ilgili 7/3447 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıda sunulmaktadır. 

ti/İlçelerde kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türkiye ge
nelinde : ' • ' ; . ' • • • 

1991 yılında l 566 493 kişiye 238 070 182 925 TL. 
1992 yılında 1 866 975 kişiye 264 313 655 404 TL. 
1993 yılında 1 510 113 kişiye 408 445 642 463 TL.'lik aynî ve nakdî yardım yapılmıştır. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, TRT Kurumunun gelir ve giderlerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3450) 

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

rılmasınr saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

1. TRT Kurumu Genel Müdürlüğü 1991, 1992 içinde dış kaynaklı film ve programlar için 
ne kadar ödeme yapmıştır? 1993 yılı için yapacağı ödeme yaklaşık ne kadar olacaktır? 

2. TRT'nin 1992 yılt reklam geliri ne kadar olmuştur? 1993 yılı için yaklaşık ne olacaktır? 
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TC. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.00318-7/3450 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: TBMM Başkanlığının 14.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3450-7800/30744 

sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen; "Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 1991 ve 
1992 yıllarında dış kaynaklı film ve programlara yaptığı ödemeler" ile ilgili 7/3450 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce Dış Kaynaklı Film ve Prog
ramlar için yıllar itibariyle yapılan ödemeler; 

1991 Yılı 118 500 000 000 TL. 
1992 Yılı 135 000 000 000 TL. 
1993 Yılı 316 689 928 627 TL. 

2. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün yıllar itibariyle reklam ge
lirleri; 

1992 Yılı 757 055 060 468 TL. 
1993 Yılı 458 890 313 571 TL.'dır. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

60. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bir partiye ait çelengi tekmele
diği iddia edilen öğretmen hakkında yapılan işleme ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nev
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3619) 

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

cevaplandırılmasına delelatlerinizi saygılarımla arz ederim. 
M. Ateş Amiklioğlu 

Çorum 

Çorum'da düzenlenen 29 Ekim törenleri sırasında Atatürk Anıtına konulan Anavatan Par
tisine ait çelenk, Çorum Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Yücel Torun tarafından 
tekmelenmek suretiyle tahrip edilmiş ve bu husus yerel Hitit TV'ce de yayınlanmıştır. Anava
tan Partisince keyfiyet valilik makamına intikal ettirilmiştir. 

1. İl Millî Eğitim Müdürlüğünce adı geçen öğretmen hakkında ne gibi yasal işlem yapıl
mıştır? 

2. Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanuna göre, hakkında bir fezleke düzenlenmiş 
midir? 

3. Adı geçen öğretmenin herhangi bir siyasî partiyle ilişkisi var mıdır? 
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4. öğretmen Yücel Torun hakkında.memuriyetinin başlangıcından bugüne kadar bakanlık 
sicilinde herhangi bir idarî ve inzibatî ceza var mıdır? Hakkında herhangi bir nedenle açılan 
soruşturma mevcut mudur? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7.4.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-94/1031 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 11.2.1994 gün ve 7/3619-79990/31039 sa

yılı yazısı. 
Çorum Milletvekili Sayın Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun "Bir partiye ait çelengi tekmele

diği iddia edilen Öğretmen hakkında yapılan işleme" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Anavatan Partisine ait çelengi 29 Ekim törenleri sırasında tekmeleyerek tahrip ettiği 

ileri sürülen Çorum Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Yücel Torun hakkında so
ruşturma açılmış, Tevbih Cezası ile tecziye edilmiştir. 

2. Hakkında fezleke düzenlenmemiştir. 
3. Adı geçen, herhangi bir siyasî partiyle ilişkisinin olduğu tespit edilmemiştir. 
4. Adı geçen öğretmen, 1984 yılında aşırı alkollü olarak çevreyi rahatsız ettiğinden Vali

likçe yapılan soruşturma sonucunda kınama cezası almıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

61. — Van Milletvekili ŞerifBedirlıanöğlu'nun, Van Gölünde su seviyesinin yükselmesine 
karşı önlem alınmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı 
cevabı (7/3626) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Van Gölü su seviyesinin yükselmesiyle binlerce dekarlık arazi sular altında kalıyor. 
Her yıl olan bu olay için bugüne kadar herhangi bir önlem alınmamıştır. 
1. Bununla ilgili herhangi bir önlem almayı düşünüyor musunuz? 
2. Arazileri sular altında kalanların maddî hasarları tespit edilecek mi? 
3. Bu olayla ilgili zarara uğrayan çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesini düşünü

yor musunuz? 
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TC. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.4.1994 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-57-7/3626 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : KAN.KAR.MÜD.Iüğünün 11.2.1994 tarih ve 7/3626 sayılı yazısı. 

Van Milletvekili Sayın Şerif Bedirhanoğlu'nun yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Van Gölüne çeşitli etkenlere bağlı olarak yılda gelen yüzeysel su miktarı, yıllara göre 1.9 

milyar mJ ile 3.8 milyar m5 arasında değişmekte ve ortalama 2.6 milyar m' olmaktadır. Gölün 
su seviyesi, yağışlar, göl yüzeyindeki buharlaşmalar, muhtemel su kaçakları ve yer altı besle
meleri sonucunda oluşmakta ve değişime uğramaktadır. 

Yağışların az, buharlaşmanın çok olduğu kurak yıllarda gölün su seviyesi düşmekte ve do
layısıyla çevredeki arazilere zarar vermektedir. 

Van Gölünün çıkış ayağının bulunmaması, konumu ve fizikî özellikleri dikkate alındığın
da, söz konusu zararların önlenmesi için göle teknik bir müdahalede bulunulmasını da müm
kün kılmamaktadır. Ancak, göle boşalan akarsular üzerinde mevcut ve mutasavver bir çok su
lama tesisi yer almaktadır. Nihaî gelişme durumunda, yılda 627 milyon m"lük su ihtiyacı gös
teren bu sulamaların peyderpey işletmeye açılması ile göle giren sularda azalmalar olacak ve 
bu durumdan göl su seviyesi etkilenecektir. 

Van gölü su seviyesinin yükselmesinden dolayı ekili ve dikili tarım arazilerinin zarar gör
mesi hâlinde çiftçilerimizin yapacakları müracaatların 5254 sayılı Yasa ve diğer mevzuat hü
kümleri dahilinde değerlendirileceği ve kendilerine yardımcı olunacağı tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

62. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, bir dergide yayınlanan '"İşte Devleti So
yan Sanatçılar" başlıklı yazıya ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı 
cevabı (7/3668) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Soru : 

EP (Ekonomi-Politika) Dergisinin Kasım 1993 ayına ait 53 üncü sayısında "İşte Devleti 
Soyan Sanatçılar" adı altında yayınlanan yazıdaki iddialar doğru mudur? Yazıda yer alan ih
mal, suiistimal ve yolsuzluk iddiaları hakkında Bakanlık ne gibi işlem yapmıştır veya yapacak
tır? Dergide yayınlanan ve bir fotokopisini eklediğim listede isimleri yazılı tiyatro ve bale ele
manları hangi statüde istihdam edilmektedirler, aylık ellerine ne kadar ücret geçmektedir? 
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T.C. 
Kültür Bakanlığı 11.4.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-199 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 11 Şubat 1994 günk KAN.KAR.MÜD.7/3668-8062-31220 

sayılı yazısı. 
Bir dergide yayınlanan "işte Devleti Soyan Sanatçılar" başlıklı yazıya ilişkin Erzurum Mil

letvekili Sayın Lütfi Esengün'ün soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

14 - 21 Kasım 1993 tarih ve 51 Sayılı Ekonomi Panorama Dergisinde Ümit Beyazoğlu im
zasıyla yayımlanan yazının gerçekçilik durumunun ivedilikle araştırılarak, sözü edildiği gibi 
uzun zamandır görev verilmemiş sanatçılar varsa fonksiyonel olacakları başka illerde görev
lendirilmesi ve sonucunun bildirilmesi istenilmektedir. 

Söz konusu dergide bahsedilen konunun yasal yollardan tekzip edildiği Ek (1) iddianın 
gerçek bilgi ve belgelere dayanmadığı İstanbul Devlet Tiyatrosunun (1993-1994 sezonu repertu
arında ilan ettiği on oyunun yedisinin görevli sanatçıların listesinde 119 sanatçının 95'inin gö
rev yapmakta olduğunu, repertuarda üç oyunun daha bulunduğunu, bu repertuarında ilan edil
mesiyle istanbul Devlet Tiyatrosunda boş sanatçı bulunamayacağını bilgilerinize sunarım. 

Yazıda "İstanbul Devlet Opera ve Bale ve Tiyatrosunun Kadrolu Aylakları" başlığı altın
da adı anılan ve görevlerini yapmadıkları halde maaşlarını almaya devam etmekle suçlananlardan; 

I. Turgut Savaş, Mayıs 1993'ten bu yana İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısıdır 
ve İstanbul'daki Birim Tiyatro uygulamasının gerçekleştirilmesinden sorumlu olarak görevi
nin başındadır. 

II. Tomris Oğuzalp, 1992 -1993 döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü göre
vini yürütmüştür. 1993 - 1994 döneminde repertuarımızdaki "Aşağıdakiler" adlı oyunda rol 
almaktadır. 

III. Can Gürzap.tiyatromuz yönetmen kadrosundadır. 1992-1993 döneminde "Kedi Evi" 
adlı oyunu sahneye koymuştur. 

IV. Müge (Şanlı) Gürman, 1992 - 1993 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosunda 
"Woyzeck" adlı oyunu sahneye koymuştur. 1993 - 1994 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu 
"Birim Tiyatroda 'Hamlet' ve Almanya An de Ruhr Tiyatrosunda 'Bernarda Alba'nın Evi" 
adlı oyunları sahnelemekle görevlendirilmiştir. 
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Aynı listede adı anılan aktör ve aktrislerimizin 1992 - 1993 ve 1993 - 1994 sezonlarında 
üstlendikleri görevler de aşağıdaki gibidir : 

Şahin Çelik 
Bilge Çelik 
Deniz Perk (Gökçer) 
Atilla Olgaç 
Işıl Yücesoy (Cılızoğlu) 
Serpil Tamur 
Kürşat Alnıaçık 
Cem (Ahmet) Kurdoğlu 
Gülen Algöz (Çehreli) 
Cengiz Baykal 
Işıl Taylor 
Gökalp Kulan 
Mustafa Yavuz 

Esen (Dündar) Özman 
Tunç Günbay 

Nişan Şirinyan 
Metin Beğen 
Umut Demirdelen 

Gülizar Irmak 

1992 - 1993 1993 - 1994 

"Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" 
"Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" 
"Yüz Yüze" 
"Macbeth" 
"Yedi Kadın" . 
"Yedi Kadın" 
"Ferhat'ın Yeni Acıları" 
"Ferhat'ın Yeni Acıları" 
"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" 
"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" 

'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' 

"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" 
"Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" 
"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" 
"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" 
Raporlu 
(Ağır Trafik Kazası) 
Ağustos 1993 Diyarbakır'dan tayin 

"Kassandra" 
"Abdülcanbaz" 

"Abdülcanbaz" 
"Abdülcanbaz" 

"Abdülcanbaz" 
"Hamlet" 
"Hamlet" 
"Hamlet" 
"Kapıların Dışında" 
"Kadı" 
(Ant. Dev. Tiy.) 
"Kapıların Dışında" 

"Kapıların Dışında" 
"Kapıların Dışında" 

"Abdülcanbaz" 

Geçtiğimiz yıl İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenen oyunlarda rol almayan diğer ar
kadaşlarımız da yaşamlarını tiyatroya vermiş değerli sanatçılardır. Geçtiğimiz yıl sahnelenen 
oyunlarda görev almayışları tiyatromuzun işlevi içerisinde doğaldır ve her şey yönetimlerce de
ğerlendirilmiştir. 

657 Sayılı Kanunun değişik ek geçici 16 ncı maddesi gereğince çıkarılan 7.6.1987 tarih ve 
87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki esaslarına göre sözleşmelilere esas ücretler taban-
tavan olarak belirlenmektedir. 

Derginin haber tarihinde sanatçılarımız için Bakanlar Kurulunca 23 073 000 TL. tavan 
sözleşme ücreti belirlenmiştir. 

Not : Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 
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63. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Sımak- İdil - Bereketli Köyünün köy koru
cuları tarafından zorla boşaltıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin yazılı cevabı (7/3694) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Mahmut Alınak 

Şırnak 

Şırnak İli İdil İlçesine bağlı 80 haneli Bereketli Köyü, güvenlik güçlerinin korumasındaki 
köy koruculannca cebir kullanılarak tamamen boşaltılmış bulunmaktadır. 

Halkı topluca köyden çıkartan korucular, köylülerin bütün kışlık erzaklarına, ev eşyaları
na ve mallarına da el koymuşlardır. 

İdil ilçe merkezine ve çevre köylere sığınan Bereketli köylüleri, sefil bir hayat yaşamaktadırlar. 
Köylülerin, İdil Jandarma Tabur Komutanlığı ve İdil Kaymakamlığının izni ile ev eşyaları

nı, kışlık erzaklarını ve hayvanlarını köyden alma girişimleri de köy koruculannca engellenmiş 
ve sonuçsuz kalmıştır. 

1. Köy korucuları, yasa dışı olduğu açıkça ortada olan bu eyleme girişme cesaretini nere
den ve hangi makamdan almaktadırlar? 

2. İddia edildiği gibi, güvenlik güçleri, köyün cebir kullanılarak boşaltılmasında köy ko
rucularına nezaret etmişler midir? 

3. Bereketli Köyünün uğradığı zarar tazmin edilecek midir? 
4. Bereketli halkının köylerine dönmeleri sağlanacak mıdır? Korucular ve ilgili güvenlik 

birimlerinin amirleri hakkında soruşturma açılacak mıdır? Yoksa kanunlar, koruculara ve ki
mi amirlere işlememekte midir? 

5. Bölgede, hükümetinizin üstünde başka bir hükümetin kurulduğunu kabul ediyor 
musunuz? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 25.3.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-187-94/ASYŞ.Ş.ŞÎK.(ü91) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: TBMM Başkanlığının 24 Şubat 1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3694-8105/31369 

sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Şırnak İli, İdil İlçesi, Bereketli Köyünün Güvenlik 

Güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. 7.11.1993 tarihinde İdil İlçesi, Bereketli Köyüne teröristlerce roketatar ve uzun namlu
lu silahlarla saldırıda bulunulmuş, 1962 doğumlu Hüseyin Arıç Ölmüş, köyde misafir olarak 
bulunan 1976 doğumlu Feramuz Şapuk ise yaralanmıştır. 
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2. Saldırı olayı akabinde 8.11.1993 günü köy halkının terör örgütünün baskı ve saldırıla
rından korunmak, can ve mal güvenliklerini sağlamak için kendi istekleri doğrultusunda köyü 
boşaltmak istemeleri üzerine, köyün ileri gelenleri, tdil Belediye Başkanı Abdurrahman Abay'm 
da bulunduğu toplantıda; köyü boşaltmaları, güvenliklerinin sağlanacağı söylenmiş ise de köy 
halkı îlçe Jandarma Komutanlığına dilekçe ile başvurarak köyü boşaltmışlardır. 

3. 25.11.1993 günü saat 12.00'de Güvenlik Kuvvetleri Bereketli Köyünden çekilmeden ve 
vatandaşlar köyü boşaltmadan önce köyün ileri gelenleri ile evler, tek tek dolaşılarak hiç bir 
zarar ve ziyanın olmadığı görülmüş, köyde Güvenlik Kuvvetleri kalmayacağından evlere terör 
örgütü tarafından meydana getirilecek zarar ve ziyanlardan köylülerin kendi sorumlulukları 
altında olduğu hususu belirtilerek tebliğ edilmiştir. 

4. Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Bereketli Köyünün Güvenlik Kuvvetleri korumasın
daki GKK'larca zorla boşaltıldığı şeklindeki iddianın öğrenilmesi üzerine, köy halkını temsi-
len her aileden bir şahıs tdil İlçe Jandarma Komutanlığınca davet edilmiş, şahıslarla yapılan 
görüşmede iddia ile ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığı, iddianın tamamen milletvekilinin şahsî 
görüşü olduğunu belirten bir dilekçe vermişlerdir. Önergede belirtilen iddialar tamamen asılsız 
olup, Bereketli Köyünde ikamet eden ailelerin olduğunu ve konu ile ilgili belgelerin ekte sunul
duğunu arz ederim. 

Nahit Menteşe 
tçişleri Bakanı 

Not: Yazılı Soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 
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64. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bulanık ve Malazgirt İlçelerinde bulunan ta
rihî eserlere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in yazılı cevabı (7/3700) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muzaffer Demir 
Muş , 

Muş ili Bulanık ve Malazgirt ilçeleri Urartu medeniyetinin önemli yerleşim merkezlerinden 
birisidir. Bu her iki illerimizde Urartulardan kalma tarihî eserler hâlâ varlıklarını jkorumaktadır.. 
Bulanık İlçesine yakın Bilincan Dağında Urartulardan kalma iki önemli kale bulunmaktadır. Bu 
kaleler halk arasında Mirzebey ve Avnik Kaleleri olarak bilinir ve bu iki kalenin yeraltından bir 
geçitle birbirlerine bağlı .olduğu söylenmektedir. Bütün tahribatlara rağmen bu iki kale daha dim
dik ayakta durmaktadır. 

Yine Malazgirt Kalesi ve surları yıllardır onarım programında olmasına rağmen daha onarım
ları tamamlanamamıştır. 

İki yıl önce Malazgirt ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sonucu Akkoyunlulara,ait önemli bir 
tarihî hazineye rastlandı. Ancak ne yazık ki bu hazinenin önemli bir kısmının resmî görevliler ve 
halktan bazı gözü açıklar tarafından talan edildiği iddia ediliyor. 

Bulanık ilçesi Elmakaya yakınlarında Urartulara ait çok önemli bir tarihî mezarlık bulunmak
tadır. Bu mezarlıklar tarihî eser korsanları tarafından tahrip edilmekte, mezarlıklar içindeki tarihî 
eserler çalınıp satılmaktadır. 

1. Malazgirt Kalesi ve surlarının onarılıp koruma altına alınmasını düşünüyor musunuz? 
2. Bulanık ilçesi Elmakaya Köyü yakınındaki tarihî Urartu mezarlığını koruma altına almayı 

düşünüyor musunuz? 
3. Bulanık ilçesi Bilican Dağındaki Urartulardan kalma Mirzebey ve Avnik Kalelerini resto

re edip koruma altına almayı ve bu arada Bilican Dağını Millî Park kapsamına almayı düşünüyor 
musunuz? 

TC. 
Kültür Bakanlığı 11.4.1994 

Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B. 16.0.APK.0.12.00.01.940-201 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 15 Şubat 1994 gün, Kan.Kar.Md.7/3700-8111-31389 sayılı yazı

sı. 
Muş-Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde bulunan tarihî eserlere ilişkin Muş Milletvekili Muzaf

fer Demir'in yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

Malazgirt Kalesi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 3.10.1985 gün ve 
1444 sayılı kararı ile koruma altına alınmıştır. Bakanlığımızca 1990 Malî Yılı Yatırım Programı 
kapsamında koruma planı yaptırılmış ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
nun 10.5.1991 gün ve 313 sayılı kararı ile uygun bulunan plan ilgili Belediyece onanarak yürürlü
ğe girmiştir. 
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Ayrıca, Bakanlığımız 1994 Malî Yılı yatırım programında, Muş-Malazgirt Kalesinin onarımı 
için 800 000 000 TL. ödenek ayrılmış ve serbest bırakılma oranlarına, göre ele alınması planlan
mıştır. 

Muş İli, Bulanık ilçesi, Erentepe Beldesinde yer alan mezarlar da Erzurum Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.6.1990 gün ve 246 sayılı kararı ile tescil edilmiştik, 

Bulanık İlçesi Bilican Dağında bulunan Mirzebey ve Avnik Kalelerinin incelenmesi hususun
da Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü Uzmanları görevlendirilmiş 
olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır. 

28.9.1986 günü, Malazgirt İlçesinde Belediyece yaptırılan kanalizasyon çalışması sırasında 
bulunan ve 29.6.1986 günü, Müze Müdürlüğünün bölgede yaptığı Kurtarma Kazısı sonunda açığa 
çıkarılan eserler Erzurum Müzesince teslim alınmış olup halen Erzurum Müzesinde korunmakta
dır. Selçuklu ve Bizans Dönemine ait olabileceği düşünülen bu eserler için 10.2.1987 günü Müze 
Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca .5 043 000 TL. fiyat takdiri yapılmıştır. Ancak, ikramiye, 
itiraz üzerine, 2.2.1989 günü Bakanlığımızca oluşturulan üst komisyonca 11 487 000 TL. fiyat 
takdiri yapılmıştır. Konu Adlî Makamlara intikal etmiş olup, Bakanlığımızca ödenecek ikramiye 
davası halen sürmektedir. 

65. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur Genel Müdürünün piyasaya taklit çay sürdü
ğü iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın yazılı cevabı (7/3728) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı tarafından yazılı cevaplandırılması için gereğini 

arz ederim. 
Saygılarımla. ' 

Ahmet Kabil 
Rize 

Son iki yıldır Çay Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan usulsüzlükler ve yolsuzluklar bası
nımızda zaman zaman yer almaktadır. 

13..11.1993 tarihinde Türkiye'de trajı yüksek bir gazetenin birinci sayfasında yer alan haberde 
şu andaki Çay Kurumu Genel Müdürünün Çay Kurumu Paketlerini taklit edip piyasaya sahte çay 
sürdüğü iddiası yer almaktadır. , 

Dolayısıyla haberde Genel Müdürün Arhavi Özel ATS Çay Fabrikası yönetim kurulu başkanı 
ve Genel Müdür olduğu zamanda Çay Kurumunun Çay Filizi paketini taklit ettiğini ve Arhavi 
Asliye Hukuk Mahkemesinde hakkında dava açıldığını yazmaktadır. 

Soru: ,. 
1. Artvin Arhavi Mahkemesinde adı geçen ATS Özel Çay Fabrikası yöneticileri hakkında 

böyle bir dava açılmış mıdır? '. ' 
2. Bu davaya mesnet teşkil eden çay paketi sahtekârlığı hangi tarihte meydana gelmiştir? Ve 

paketlerin matbaada basıldığı tarih belli midir? Bu paketlerle piyasaya sürülen çay miktarı ne ka
dardır. Tespit edilmiş midir? 

3. Bu davada sanık olarak ismi geçenler arasında Çay Kurumunun şu andaki Genel Müdü
rü Tuncer Ergüven'in ismi var mıdır? , 

4. Bilirkişi raporlarının kayıp olduğu iddiaları doğru mudur ve bilirkişi raporlarına sonradan 
bir ek rapor verildi mi? 

5. Davanın şu andaki safahatı nedir? 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 7.4.1994 
Bakan: 440 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 gün ve 3728-8164/3601 sayılı yazıları. 
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Rize Milletvekili Ahmet Kabil tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl
ması istenen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Gereğini arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 

Bakan 
Soru: 1-2-3-4-5. 
Son iki yıldır Çay Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan usulsüzlükler Ve yolsuzluklar bası

nımızda zaman zaman yer almaktadır? 
13,11,1993 tarihinde Türkiye'de trajı yüksek bir gazetenin birinci sayfasında yer alan haberde 

şu andaki Çay Kurumu Genel Müdürünün Çay Kurumu paketlerini taklit edip piyasaya sahte çay 
sürdüğü iddiası yer almaktadır. 

Dolayısıyla haberde Genel Müdürün Arhavi Özel ATS Çay Fabrikası Yönetim Kurulu Baş
kanı ve Genel Müdür olduğu zamanda Çay Kurumunun Çay Filizi paketini taklit ettiğini ve Arha
vi Asliye Hukuk Mahkemesinde hakkında dava açıldığını yazmaktadır. 

A. Artvin Arhavi Mahkemesinde adı geçen ATS Özel Çay Fabrikası yöneticileri hakkında 
böyle bir dava açılmış mıdır? 

2. Bu davaya mesnet teşkil eden çay paketi sahtekârlığı hangi tarihte meydana gelmiştir? 
Ve paketlerin matbaada basıldığı tarih belli midir? Bu paketlerle piyasaya sürülen çay miktarı ne 
kadardır. Tespit edilmiş midir? 

3. Bu davada sanık olarak ismi geçenler arasında Çay Kurumunun şu andaki Genel Müdürü 
Tuncer Ergüven'in ismi var mıdır? 

4. Bilirkişi raporlarının kayıp olduğu iddiaları doğru mudur ve bilirkişi raporlarına sonradan 
bir ek rapor verildi mi? 

5. Davanın şu andaki safahatı nedir? 
Cevap : 1-2-3-4-5. Soru önergesinde ileri sürülen hususlar ile ilgili olarak yapılan adlî işlem

ler mahallinden sorulmuş ve Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 22.2.1994 gün, 1994/B-
248 ile 28.3.1994 gün ve 1994/B-248 sayılı cevabî yazılarında, Sabah Gazetesinin 13.11.1993 
günlü nüshasında yer alan Arhavi Özel ATS Çay Fabrikası ile ilgili haber, ihbar kabul edilerek sö
zü edilen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Ergüven ve Yönetim Kurulu üyeleri hakların
da Arhavi Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturmaya başlanılmış olup, halen sürdürülmekte ol
duğu; Çay-Kur Genel Müdürlüğü tarafından Arhavi ATS Çay Fabrikası A.Ş. aleyhinde 7.11.1991 
tarihinde açılan tazminat davasının Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesinin 1991/77 esasına kayıtlı 
olarak, görülmekte olduğu, dosyanın bilirkişi incelemesi için İstanbul'a gönderilip, henüz dönme
diği, duruşmanın 13.4.1994 gününe atılı olduğu bildirilmiştir. 

66- Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Muş 'ta. düzenlenen PKK aleyhtarı bir toplantıya 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3757) 

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

sına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular: 
1. Muş ilinde MHP'nin İl Teşkilatı mevcut mudur? Mevcut ise hangi tarihte kurulmuştur? 
2. 15.11.1993 tarihinde Muş'ta yapılan PKK aleyhtarı toplantı ve yürüyüşü kimler ve hangi 

yetkiye dayanarak düzenlemiştir? 
3. Düzenlenen bu mitingte sivil giyimli emniyet görevlilerinin MHP bayraklarıyla yürüyüş 

yaptıklarından haberiniz var mıdır? 
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4. Özel hareket timine ait resmî panzer filim ve fotoğraflarında görüleceği üzere ve res
mî minibüsler üzerinde MHP İl Başkanı namıyla bir şahsın konuşmasını ve MHP bayraklarını sal
lamasını normal buluyor musunuz? 

5. Toplantıyı tertip edenler bu toplantıya MHP'yi davet etmişlerse diğer siyasî partileri ne
den davet etmemişlerdir, bunu yapmakla neyi amaçlamışlardır? 

6. Bu toplantı için köyden ve şehirden bazı vatandaşların zorla miting meydanına getirildik
leri ve zorla MHP bayrağı taşımaya zorlandıkları doğru mudur? 

7. Böyle bir mitingin güneydoğuda teşkilat kurmakta zorlanan bir siyasî parti toplantısı şek
linde empoze edilmesiyle amaçlanan nedir, Türkiye yeniden 1980 öncesi kardeş kavgasına mı sü
rüklenmek istenmektedir? ' . • - • . ' 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü -
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095888 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 14.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10. 00.02-7/3757-

8224/31741 sayılı yazısı. 
b) Başkanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-

5931/2072 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından Sayın Başbakanımıza sunulan Başbakanımızca 

da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinin cevabı aşağıya çı
karılmıştır. 

15.11.1994 tarihinde Muş ilinde, güvenlik sebebi ile kimlikleri gizli tutulan 7 köy muhtarı
nın oluşturduğu "Tertip Komitesi" tarafından, 2911 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenen 
miting; halkın, PKK terör örgütünü protesto ve Devlete olan bağlılıklarını göstermek maksadıyla 
yapılmıştır. 

Söz konusu önerge ile, mitingde; ilde kuruluşu bulunmayan MHP bayraklarının sivil giyimli 
emniyet görevlileri ile civar yerleşim birimlerinden zorla getirilen halka taşıttırıldığı iddiaları ise 
asılsızdır. 

"Tertip Komitesi"nin sorumluluğunda yapılan mitingde, resmî ve sivil emniyet görevlileri 
sadece mitingin kanuna uygun olarak, güvenlik içerisinde yapılması için gereken tertip ve tedbir
leri almışlardır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

67. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul'da okul ihalelerinde yolsuzluklar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı ceva
bı (7/3773) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : 18.11.1993 tarihinde SHOW TV'de ARENA Programında DYP-SHP Koalisyon Hü

kümeti döneminde İstanbul'da okul ihalelerinde yapılan aşırı partizanlık ve beraberindeki yolsuz
luklarla ilgili bölümde, bu ihalelerin büyük çoğunluğunda İstanbul İl Başkanınızın parmağının ol-
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duğu görülmektedir. 

1. Programda yayınlanan ve hatta Milliyet Gazetesinde de belli bir süre yayınlanan bu okul 
ihaleleri konusunda önceden herhangi bir bilginiz var mıydı? Varsa, ne yaptınız? 

2. İl Başkanınızın ihalelerdeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz ve tahkikat yaptırdıysanız, 
neticesi nedir? Yaptırmadıysanız, yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7.4.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-94/1037-7/3773-8280 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve 106-

5870/1940 sayılı yazısı. 

• Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve kendileri 
adına tarafımdan cevap verilmesi tensip buyrulan soru önergesi incelenmiştir. 

1. SHOW TV'de ARENA Programında sözü edilen okul ihaleleriyle ilgili durum, Bakanlığı
mız müfettişleri tarafından soruşturulmuş olup bunlardan Pendik Yahyalar İlkokulu yapımında 
görevli 10 memur hakkında fezleke düzenlenmiştir. İdarî, inzibatî ve adlî yönden gerekli işlemlere 
başlanmıştır. 

2. İhalelerde il başkanı ile çevresinin korunmadığı ve kollanmadıkları anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

68- İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, kiliselerde PKK için yardım toplandığı iddi
alarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/3790) 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
6.12.1993 tarihli bazı gazetelerde çıkan haberlere Kiliselerin PKK ya maddî yardım yaptıkla

rı, istihbarat birimlerincede bu hususların açıklığa kavuştuğuna dair haberler yer almaktadır. 
1. Kiliselerce yardım adı altında toplanan paraların denetimleri, ilgili birimlerce yapılmakta 

mıdır? 
2. Bu ve buna benzer konularda kiliseler ve cemaatler uyarılıyorlar mı? 
3. Kiliseler birliği nezdinde Dışişlerince bir girişim olmuş mudur? 
4. İstihbaratça doğruluğu kanıtlanan bu ve buna benzer konularda verilen bilgi ve belgeler 

değerlendirmeye alınıyor mu? 
5. Kiliselerin bu gibi tutumlarını kınamayı düşünüyor musunuz? • 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.4.1994 

Sayı: B.02.0,006,/2.00328 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve'A.01.0.GNS.0.10.00. 

7/3790-8316/32046 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Damankaya'nın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan ccv 
landırılması tensip edilen 7/3790 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır 

Türkiye'deki veya yurt dışındaki kiliselerin PKK terör örgütüne maddî yardımda bulunmakta oldu] 
rina ilişkin bir bilgi bugüne değin Dışişleri Bakanlığına ulaşmamıştır. 

Bu nedenle, kiliseler veya cemaatlerin uyarılması ve Kiliseler Birliği nezdinde bir girişim yapıln 
söz konusu olmamıştır. 

Devletimizin İstihbarat organlarından alınacak bilgilerin değerlendirilmesi ve kiliselerin işaret olu 
yönde faaliyette bulunduklarının belgelendirilmesi halinde gerekli tepkinin gösterilecek olması tabiîdir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
69. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya 'nın, Suriye ile yapıldım iddia edilen bir anlaşmaya iliş 

Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/3838) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına d( 

letlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dümankaya 

İstanbul 
Birinci ve ikinci koalisyon hükümetlerinin PKK ve Suriye ile ilgili konularda çelişkili tutum içinde 

duğu bir çok konuda ortaya çıkmıştır. , 
Suriye'ye giden Başbakanlar, Bakanlar, Elçiler çelişkili açıklamaları ile kamuoyunda ve dünyada 

kemizi zor durumda bırakmışlardır. Bazen Suriye'yi teröristleri koruyan beyanatlar vermişler bazen Sı 
ye'nin terörle ve teröristlerle ilgilerinin olmadığını Dünyaya ilan edip çelişkili ifadeleri ile Suriye'yi tem 
çıkarmışlardır. 

Bugün bazı basın organlarında yayınlanan tarihî uzlaşma başlığıyla Suriye ile gizli anlaşma protok< 
yapıldı haberi gereği; 

Soru 1. Suriye ile böyle bir protokol yapıldı mı? Yapıldı ise hangi tarihte yapıldı? 
Soru 2. Basının haberine göre iki tarafın güvenlik konusunda tam mutabakat sağlandığı iddiaları v 

dır. Bu doğru mudur? Tutanağa iddia edildiği şekilde mi yansımıştır? 
Soru 3. İki ülke birbirlerine yönelik terörist faaliyetlere izin vermeyecek, yasadışı örgüt öbür ülkcı 

vatandaşı ise ülkesine iade edilecek hükmü yer aidimi? 
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Soru 4. İki taraf güvenlik konusunda, terörizmi kınama konusunda terörizme karşı ortaklaşa 
mücadele konusunda tam bir mutabakatın bu protokolde yer alıp imzalandığı doğru mudur? 

Soru 5. Suriye PKK örgütünü terörist örgüt ilah edip ve yakaladıkları PKK'lıları Türkiye'ye 
iade edecek ibaresi protokolde yer almış mıdır? Almış ise bu konudaki Suriye'nin samimiyetine 
inanıyor musunuz? 

Soru 6. Tarafların süratle konuları ele alınarak yen ibir mekanizma kuracakları protokolde 
yer almış mıdır? Yer almış ise kurulacak denen mekanizma nedir? 

Soru 7. Her defasında Suriye yazılı ve sözlü beyanlarda Türkiye'yi oyalamaktadır. Bu proto
kolde uymayan tarafların birbirine yaptırımı ne olacaktır? Suriye'nin önceki tutumu göz önüne 
alınırsa bizi oyalamakta olduğunu hiç düşündünüz mü? 

Soru 8. Dış ülkelerle yapılan ve gizli kalması ülke yararına olan bu anlaşmayı gazetelere sız
dıranlar kimlerdir? 

Gizli kalması gereken bu anlaşmayı basına sızdıranlar hakkında bir araştırma yaptırdınız mı? 
Bunlar hakkında ne gibi bir işlem yapmaktasınız? 

Bu olayın basına sızdırılmasını devlet ciddiyetiyle bağdaştırıyor musunuz? 
T.C. 

Dışişleri Bakanlığı 5.4.1994 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı: SPLD/5900-174-265 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 15 Şubat 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3838-
8409/32334 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğu 
ve Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru önergesi
nin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine'saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
Esasen çok yoğun olan genel ilişkilerimiz çerçevesinde, Sureyi ile güvenlik konusunda da te

maslarımız muntazaman sürdürülmektedir. İki ülke arasında karşılıklı ziyareüer vuku bulduğunda, 
muhtelif toplantı zabıtları imzalanmakta ve bir yandan üzerinde mutabakata varılan hususlar, di
ğer yandan da farklılık arzeden görüşler bu zabıtlara kaydedilmektedir. 

Bu çalışmaların niteliği gereğince düzenlenen zabıtların içeriği gizli değildir ve heyet başkan
ları veya diğer yetkililer tarafından kamuoyuria geniş bilgi verilcgelmiştir. 

Suriye ile bu ilişkilerimiz çerçevesinde, terör konusundaki görüşlerimiz, bu komşu ülkenin, 
en üst düzey de dahil olmak üzere, ilgili makamlarına aktarılmış ve Suriyeli muhataplarımız, Suri
ye'nin, Türkiye'ye zarar verebilecek herhangi bir terör faaliyetine topraklarında göz yummayacağı 
veya bunlara destek olmayacağı yönünde açık güvence vermiştir. Suriye, Türk uyruklu teröristle-
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rin kendi topraklarında ele geçirilmeleri halinde, bunları bize iade edeceğini de defalarca ifade et
miştir. 

Biz, devletlerarası ilişkilerin temel niteliği doğrultusunda, komşumuz Suriye'nin beyanlarını 
not ediyoruz. 

İki ülke arasında bugüne kadar güvenlik görüşmeleri çerçevesinde varılmış olan mutabakat 
noktalarının Uygulamaya konularak izlenmesi ve ayrıca henüz görüş birliğine varılamamış nokta
lardaki farklılıklarımızın azaltılması amacıyla bir güvenlik çalışma grubu oluşturulmuş ve bu ça
lışma grubu Ocak ayının hemen başında Şam'da ilk toplantısını yapmıştır. 

Nisan ayının ilk yarısında İçişleri Bakanımız Şam'a gidecektir. 

70. - Siirt Milletvekili Zübeyir Ay dar'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin Özgür 
Gündem Gazetesi Genel Merkezini basarak çalışanları gözaltına aldığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/3859) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakanlık tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Zübeyiraydar 

Siirt 
Milliyet Gazetesinin 8.12.1993 tarihli bir haberinde, Emin Sen adlı eski bir Özgür Gündem 

çalışanının, "Özgür Gündem" yayın kadrosunun "PKK'Iı" olduğu yolunda iddiaları yayınlandı. 
Milliyet'in ihbarını değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, 
11.12.1993'te Özgür Gündem genel merkezini basarak, 110 çalışanı gözaltına aldı. 

Bunlardan 36'sı halen gözaltındadır. Gazete Muhasebe Müdürü Muhacir Kuas arkadaşlarının 
işkence gördüğünü açıklamıştır. İstanbul Emniyetinin Genel Yayın Yönetmeni Gurbetelli Er-
söz'ün sağlık durumunun bozuk olduğu yönündeki açıklaması kaygı ve kuşku uyandırıcıdır. Ga
zete avukatları İstanbul DGM Başsavcılığından gözaltındaki bazı gazetecilerle görüşme izni almış 
ancak Siyasî Şube Müdürlüğü bu görüşmeye izin vermemiştir. Bu da şüphe uyandırıcı, kaygı ve
rici bir durumdur. 

Özgür Gündem' e karşı kanıtlar da şüphe uyandırıcıdır. Milliyet Gazetesinin araştırmaya ge
rek duymaksızın açıklamalarını yayınladığı Emin Şen'in akıl hastası olduğu ve tedavi görmekte 
olduğu, gazteye ait 125 milyon TL'yı gaspetmesi nedeniyle işine son verildiği bildirilmiştir. Gaze
tede yapılan aramada savcı ve avukat bulundurulmamıştır. 

Diğer yandan, HBB Televizyonunda anten adlı programın yapımcısı ve yönetmeni Erhan Ak-
yıldız ile muhabiri Ali Tevfik Berber 8.12.1993 tarihli programda askerlik karşıtı 2 kişi ile röpor
taj yapmaları üzerine Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi tarafından yargılanmış, 
"Halkı askerliğe karşı soğutma yönünde propaganda" yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak Ma
mak Askerî Ceza Evine sevkcdilmiştir. Oysa sivillerin Askerî Mahkemelerde yargılanmasını dü
zenleyen 353 sayılı yasanın 11 inci maddesine göre siviller, ancak askerî bölgede suç işlemleri 
halinde, askerî mahkemede yargılanabilir. 

1. Hükümet haberleşme hakkını güvence altına almak için, ne gibi somut önlemler almıştır? 
2. Bir gazeteye baskın yapılarak yayının durdurulması, arşivlerine ve haber araçlarına el ko

nulması, kuşku verici kanıtlarla yargılanmaksızın mahkûm edilmesi ."Yargısız İnfaz" değil midir? 

3. Erhan Akyıldız ve Ali Tevfik Berber'in hiç bir yasada yeri olmayan bir şekilde tutuklan
masını Hukuk Devleti ve demokrasi ilkeleriyle nasıl bağdaştırıyorsunuz? 
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4. Akyıldız ve Berber'in evrensel araştırmacı gazetecilik anlayışı doğrultusunda yapmış ol
dukları haber nedeniyle cezalandırılmaları, ülkemizin altını imzaladığı uluslararası sözleşmelerin 
basın ve yayın özgürlüğünü güvence altına alan ilkelerine uygun mudur? 

5. Gerek Özgür Gündem'e yapılan baskılar ve son uygulama, gerekse Akyıldız ve Berber'in 
kanunsuz bir şekilde tutuklanması, basın ve yayın kuruluşlarını susturmaya yönelik bir uyarı mı
dır? 

6. Basın ve yayın kuruluşlarına yönelik baskılar Türkiye'nin uluslararası itibarını zedelemek
tedir. Anti-terör yasası teklifinizde "Devletin dışarıdaki itibarını sarsacak" açıklamalar da terö
rizm suçu olarak değerlendirildiğine göre, bu uygulamaların sorumluları hakkında soruşturma aç
mayı düşünüyor musunuz? 

7. Gözaltındaki Özgür Gündem mensubu gazetecilerin kötü muameleyle karşılaşmaması için 
kişisel girişimde bulunmayı düşünüyor musnuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095889 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3859-8421/32391 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-
5960/2196 sayılı yazısı. 

Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar tarafından Sayın Başbakanımıza sunulan Başbakanımızca da • 
kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarıl
mıştır. 

Anayasamızın Temel Haklar ve Ödevler ana başlığı altında yer alan Kişinin Hakları ve Ödev
leri Bölününün, düşünceyi açıklama ve yayma, basın hürriyeti ve basın araçlarının korunmasıyla 
ilgili hükümleri doğrultusunda teminat altına alman basınımızın; yine T.C. Anayasasının yukarıda 
zikredilen maddeleri ve ilgili yasa hükümleri sınırlamalarına giren faaliyetleri, bağımsız yargı or
ganlarının vereceği kararlar doğrultusunda men edilmektedir. 

Özgür Gündem Gazetesinde, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, 
10.12.1993 gün ve Hz. 1993/1531 ve 2 nolu DGM'nin 1993/397 sayılı müteferrik kararları ile ve
rilen izin neticesi arama yapılmış ve yapılan aramada, PKK terör örgütü ile bağlantılarını ispat 
eden çok sayıda örgütsel doküman, silah ve mühimmat, PKK terör örgütünce kaçırılan ya da öldü
rülen subay ve erlerin fotoğrafları ile şahsî eşyaları bulunmuştur.' 

HBB Televizsyonu "Anten Programı" görevlileri Erhar/Aıcyıldız ile Ali Teyfik Berber hak
kında, Genelkurmay Başkanlığı Askerî Mahkemesinde ajfiian kamu davası, henüz görülmekte 
olan bir dava niteliğinde bulunduğundan, Anayasanın 138 inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre 
bilgi verilmesi mümkün görülmemektedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

71. -Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Afyon'a bağlı Sultandağı ve İhsaniye İlçelerinde bu
lunan tarihî eserlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür Bakam Durmuş Fikri Sağlar'in yazılı 
cevabı (713863) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delalet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

1. Afyon İli Çay İlçesinde 1278 yılında III. Giyasettin Keyhüsrev zamanında yapılmış ker
vansaray, ekli resimlerden de görüldüğü gibi yok olma-tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu tarihî ese
rin onarımı ne zaman gerçekleştirilecektir?-

2. Afyon İli Sultandağı İlçesinde bulunan tarihî Selçuklu Taşhan'ı yıkılmaya başlamış olup, 
.restorasyona ihtiyacı vardır. Restorasyon ne zaman yapılacaktır? 

3. Afyon İli İhsaniye İlçesi Döğer Kasabasındaki tarihî kervansarayın onarımı ne zaman biti
rilecektir? 

4. Afyon merkezindeki tarihî Gedik Ahmet Paşa ve Türbe Camilerinin onarım ve bakıma ih
tiyacı vardır. Tarihî eser olduğu için onarımı müftülük yapamamaktadır. Bu camilerin bakım-ona-
nmı ne zaman yapılacaktır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı \ 11.4.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-202-7/3863-8462 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve 2152 sayılı 
yazıları. 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendileri adına Ba
kanlığımca yanıtlanması istenilen ilgi yazı ekindeki yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuş
tur. ' " • . • • ' . 

Gereğini arz ederim. D. Fikri Sağlar 
' Kültür Bakanı 

Bakanlığımız arşivi kayıtlarında Sultandağı ilçesinde Taşhan adı ile geçen bir yapının tescil 
kaydına rastlanmamıştır. Ancak Sultandağı'ında bulunan ve Isbaklı Kervansarayı (Sahip Ata Ker
vansarayı) olarak anılan yapı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 26.6.1993 
gün, A-4430 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 

İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabasında bulunan tarihî Kervansaray ise Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 8.3.1994 gün, 176 sayılı kararı ile, korunması gerekli ta
şınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 

İl Merkezinde bulunan Gedik Ahmet Paşa Camiî, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun 7.11.1978 gün, 1404 sayılı kararı ile, Mevlevî (Türbe) Camiî, İ4.3.1981 gün, 2765 
sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 

Bakanlığımız Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsili olan Gedik Ahmet Paşa Medre
sesi onarılarak tanzim ve teşhiri tamamlanmış Etnografya Müzesi olarak açılışa hazır hale getiril
miştir. 
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3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10 
uncu maddesi uyarınca; Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdaresinde ve denetiminde bulunan mazbut 
ve mülhak Vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetin
de bulunan camiî, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescid, zaviye, mevlevihane, çeşme 
ve benzeri kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi koruma kurulları kararı alındıktan 
sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünden konu, bu aşamada gereği yapılmak üzere 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Öte yandan anılan yapıların bugünkü durumlarının tespiti için Afyon Müze Müdürlüğü uz
manları görevlendirilerek, hazırlanan dokümanların değerlendirilmek üzere Konya Kültür ve Ta
biat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi istenmiştir. 

72. - İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, pamuk destekleme ve teşvik primlerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/3867) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

DYP-SHP koalisyonları dönemi vurguncuların haybeden para kazananların, her türlü mafya-
[ nın en rahat hareket ettiği dönemdir. Bu dönemde gayri meşru iş yapanlar siyasî otorite boşluğun

dan istifade ederek devleti âdeta talan etmişlerdir. 
Başbakan olarak çok öğündüğünüz pamuk destekleme primi uygulamasında yeni soyguncular 

yarattınız. 
Soru :1. Arena programında ve sonradan basına intikal eden pamuk destekleme primi olarak 

bugüne kadar kaç lira ödenmiştir? 
Soru : 2. Ödemeler hangi vilayetlere, hangi bankalarca ne miktarda ödenmiştir? 

Kimler primden ne kadar yararlanmıştır? Bu primler verilirken hangi kriterlere dikkat edil
miştir? Verilen belgelerin doğruluğu araştırılmış mıdır? ' 

Soru : 3. Pamuk teşvik primi ödemede siyasî baskı yapıldığı yayılan haberler arasındadır. 
Böyle bir siyasî baskı yapılmış mıdır? 

Soru : 4, Devlet kimler tarafından ve ne kadar dolandırılmıştır? Devleti dolandıranlar hak
kında ne gibi işlemler yapılmaktadır? 

Soru : 5. Teşvik primi alanların kaç dönüm pamuk tarlası olduğu ve bundan yaklaşık kaç kilo 
pamuk elde edileceğini araştırmadan devleti soyduranlar hakkında ne gibi işlemler yapmaktası
nız? 

Soru : 6. Sorumsuzca bu primleri vermeğe devam edecek misiniz? 
T.C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 12.4.1994 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı:B.140.BHİ.01.-103/7/3867 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3867-8471 -326099 sayılı yazınız. 
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Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 tarih ve B.02.0.KKg/106-
6040/2203 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih etteği ancak tarafım
dan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Cevap 1. Bilindiği gibi, ilk kez 1993 yılı ürünü kütlü pamukta, klasik destekleme alımları ye
rine üreticinin doğrudan desteklemesi esası üzerine oturtulmuş prim sistemine geçilmiştir. 
12.8.1993 tarih ve 93/4725 sayılı Kararname ve Yüksek Planlama Kurulunun 10.9.1993 tarihli ka
rarı çerçevesinde, üreticinin korunması ve tarımsal üretimin yönlendirilmesini sağlayacak şekilde 
belirlenen fiyat (hedef fiyat) ile dünya fiyatlarından hareketle ve onunla uyumlu bir şekilde belir
lenen fiyat (müdahale fiyatı) arasındaki fark T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla prim ol arak doğrudan 
üreticiye ödenmektedir. Yüksek Planlama Kurulu kararıyla bu yıl tüm sezonda kilo başına 3 000 
TL. prim ödenmektedir. 

23.2.1994 tarihi itibariyle, T.C. Ziraat Bankasınca 372 503 pamuk üreticisine, 1 543 200 114 
kg. kütlü pamuk satışı karşılığında 4 629 600 342 000 T\. prim ödenmiştir. 

Cevap 2. 93/4725 sayılı Kararname gereğince prim ödemeleri sadece T.C. Ziraat Bankası 
aracılığıyla yapılmıştır. Prim ödemelerinin İller itibariyle dağılımı ekli çizeleede gösterilmiştir. 

93/4725 sayılı Kararname uyarınca prim ödemelerinden, satışı tevsik eden ilgili belgelerin 
bankaya ibrazı ve satışların usulüne uygunluğu kaydıyla, kooperatiflere, çırçır işletmelerine veya 
tüccara satış yapan tüm üreticiler yararlanmıştır. Prim ödenebilmesi için, üreticilerin üretici olduk
larını gösteren belgeyi, kütlü pamuk satışına ilişkin müstahsil makbuzu veya faturayı, satışın bor
sada tescil edildiğine dair borsa alım satım beyannamesini ye satışa konu kütlü pamuğun bir çırçır 
işletmesine teslim edildiğine ilişkin teslim tesellüm makbuzunu bankaya ibraz etmeleri gerekmek
tedir. 

Kararname ile, gerek T.C. Ziraat Bankasının prim ödemekle görevli şubelerine, gerekse Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığına prim ödemelerinin denetimini sağlayacak her türlü tedbiri alma 
yetki ve görevi verilmiştir. Müsteşarlık vebankanm, prim ödemelerini, İhracat Müdürlüklerince 
kendilerine gönderilen pamuk kontrol sonuç raporlarıyla karşılaştırarak denetlemeleri kuralı geti
rilmiştir. 

Aynı şekilde, çırçır işletmeleri her hafta sonu düzenledikleri teslimat makbuzlarının bir dökü
münü ilgili banka şubesine göndermek, alım satımları tescil eden ticaret borsaları fiktif (gerçek dı
şı) tescillere meydan vermemek için her türlü önlemi almak ve aralarında etkin bir iletişim kur
makla yükümlü kılınmıştır. 

Ayrıca, alım satım beyannamelerinde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmayarak haksız 
yere destekleme primi ödenmesine neden olan borsa ilgilileri ile haksız yere destekleme primin
den yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar 
hakkında ceza kovuşturması ve diğer yasal işlemlerin derhal başlatılması hükme bağlanmıştır. 

Cevap 3. Destekleme primi ödetfıeleri tümüyle 93/4725 sayılı Kararname, ilgiliYüksek Plan
lama Kurulu karan ve uygulama tebliğlerinde belirlenen kurallar ve ilkeler çerçevelinde yürütül
müştür. Ödemelere ilişkin konularcja siyasî saiklerle hareket edilmemiştir. Saptanan kurallara uy-
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gun kütlü pamuk satan tüm üreticiler uygulamadan hiçbir ayrıcalık gözetilmeksizin yararlandırıl-
mıştır. 

Cevap 4. 93/4725 sayılı Kararname uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Zi
raat Bankasınca prim ödemelerinin denetimine ilişkin her türlü önlem alınmıştır. Yapılan denetim
lerde saptanan münferit kimi usulsüz eylem ve işlemler hakkında derhal gerekli idarî ve adlî so
ruşturma ve kovuşturmaya başlanmaktadır. 

Cevap 5. Destekleme primi ödemelerinin yasal dayanağını oluşturan 12.8.1993 tarihli, 
93/4725 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 4 üncü maddesine göre, üreticilere destekleme primi 
ödenebilmesi için, satışı kanıtlayıcı diğer belgeler yanında, üreticilerin, üretici olduklarını kanıtla-
yıcı üretici belgelerinin de, ödemeyi yapacak olan banka şubesine ibrazı gerekmektedir. Üretici 
belgeleri, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 3 ve 12 nci maddelerine 
göre çiftçiliğe ilişkin kayıtları tutmak ve çiftçiliği kanıtlayıcı her türlü bilgi ve belgeyi düzenleme 
ve onaylama görev ve yetkisini haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Ziraat 
Odalarınca düzenlenmektedir. Üretici belgelerinde, üreticinin sahip olduğu arazi varlığı ve bu ara
ziden ortalama ne miktarda ürün elde edileceği yazılı bulunmaktadır? Bu bakımdan, üreticilerin 
pamuk üretim potansiyellerine bakılmaksızın destekleme primi ödemelerinden yararlandırılması 
söz konusu değildir. 

Öte yandan, gerek ziraat odaları gerekse ziraat odası bulunmayan yerlerde üretici belgesi dü
zenleme yetkisini haiz Tarım ve Köyişlcri Bakanlığının İl veya İlçe Müdürlükleri, bu belgelerin 
düzenlenmesi sırasında bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlü kılın
mıştır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olan 
ilgililer hakkında T.C. kanununun ilgili maddeleri uyarınca derhal ceza kovuşturması ve ayrıca di
ğer kanunî işlemler, durumu tespit eden ilgili kişi ve kurumlarca başlatılmaktadır. 

Cevap 6. Kütlü pamuk dışında, Bakanlar Kurulunun 8.11.1993 tarihli, 93/4988 sayılı kararı 
ile 1993 yılı ürünü tütünde de destekleme primi uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Önümüzdeki yıllarda pamuk dışında tarım satış kooperatifleri birliklerinin çalışma konusuna 
giren ayçiçeği, çekirdeksiz kuru üzüm ve zeytinyağı gibi ürünlerde de destekleme primi uygula
masına geçilmesi ve böylece sistemin kapsamının genişletilmesi yolunda çalışmalar yapılmakta
dır. 

Kütlü Pamuk Destekleme Prim Ödemeleri 
(23.2.1994 Tarihi itibariyle) 

İli 

Kahramanmaraş 
Denizli 
Manisa 
İzmir 
Elazığ 
Şanlıurfa 
Muğla 
Hatay 
Adana 

Çiftçi sayısı 

10.395 
19 083 
32 537 
69 964 

566 
5 113 

21 438 
30 936 
26 747 

Kütlü pamuk 
miktarı (Kg.) 

72 390 128 
52 542 300 

113 392 320 
198 320 626 

662 521 
43 433 549 
35 433 319 

206 847 878 
169 903 559 

Ödenen prim (TL.) 

217 170 384 000 
157 626 900 000 
340 176 960 000 
594 961 878 000 

1 987 553 000 
130 300 647 000 
106 299 957 000 
620 543 634 000 
509 710 677 000 
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İli 

Balıkesir 

Diyarbakır 
Çanakkale 

Mardin 

Aydın 
Gaziantep 

Antalya 
Mersin 

İğdır 

Batman 
Bursa 

Adıyaman 

Toplam 

Çiftçi sayısı 

6 924 

7 071 

1 788 

7 161 

78 623 
14 304 

33 676 
4 607 

415 • 
556 

10 

589 

372 503 

Kütlü pamuk 
miktarı (Kg.) 

11 277 273 

68 707 598 

; 2 548 857 
83 078 198 

252 091801 
136 382 334 
61 620476 

22 496 771 

2 139 177 

6292 626 
5 116 

3 633 687 

1543 200114 

Ödenen prim (TL.) 

33 831819 000 

206 122 794 000 
-7 646 571000 

249 234594 000 

756 275 403 000 
409 147 002 000 

184861428 00 
67 490 313 000 

6417 531000 

18 877 878 000 

15 348 000 

10 901061000 

4 629 600 342 000 

73, - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinin bazı ilçelerinde yapılmakta olan ve 
gölet çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3882) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

1 Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bilecik ilimizin (Merkez, Yenipazar, İnhisar, Gölpazarı, Osmaneli, Söğüt, Pazaryeri, 
Bozüyük) ilçeleri sınırları içerisinde bulunan yerleşim bölgelerinde sulama ve gölet çalışmaları ne 
aşamadadır? 

- Halihazırda hangi köyde hangi çalışma yapılmaktadır? 
- 94 yılı içerisinde yeni proje olarak hangi köyümüze sulama ve gölet çalışması yapılacaktır? 

Bunlar için ayrılan ödeneklerin miktarı nedir? . 
T.C/ 

Devlet Bakanlığı 7.4.1994 
Sayı :B.02.0.012/516-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3882-8499/32679 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. 
Bilgilerinize arz ederim, A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
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I. -Tamamlanmış projeler Bilecik ili sınırları içerisinde önceki yıllar yatırım programları çer
çevesinde tamamlanan ve işletmeye açılan göletler listesi aşağıya çıkarılmıştır. 

İlçesi 

Pazaryeri 

Pazaryeri 

Pazaryeri 

Pazaryeri 

Pazaryeri 

Bilecik-Merkez 
Söğüt 

Köyü 
Bozcaarmut 

Depolanan 
su mik. ırr 

324 378 

Merkez-Esere 381458 

Büyükelmalı 

Sarnıç 
Küçükelmalı 

Çavuşköy 
Zemzemiye 

700 000 

163 240 

591 268 

N 756 000 
841 665 

Sulanan 
saha dk. 

747 

650 

850 
270 

1 320 

1261 
1 026 

Faydalanan 
' çift. sayısı 

146 

95 

85 

20 
100 

80 
98 

İnhisar Tozman H.İ.S. göleti 

II. - Halihazırda devam eden projeler: 

a) Göletler: 
1. Gameneli Çerkeşli Göleti : Gövde inşaatı ve derivasyon kanalı inşaatları tamamlanmıştır. 

1993 yılı içerisinde sulama kanal güzergâhları sağ sahilde 19 005 metre, sol sahilde 19 230 metre 
aşılmak suretiyle tamamlanmıştır. 1993 yılı sonuna kadar güzergâh aşılması için keşif bedeli üze
rinden 341 178 567 TL. harcama yapılmıştır. 1994 yılı içerisinde 500 000 000 TL. ödenek ayrıl
mıştır. Bu ödenek terfii hattı işi de bulunan arazilerin sulanması için sarf edilecektir. 

2. Bilecik Merkez Pelitözü : 1993 yılı içerisinde gövde inşaatının yarım kalan kısmı tamam
lanmıştır. Bu iş için keşif üzerinden fiyat farkı ile birlikte 1 810 973 230 TL. harcanmıştır. 1994 
yılında gölet gövde inşaatının kalan kısmı, dolu savak inşaatı ve vana odası yapılacaktır. Bu işler 
için 800 000 000 TL. ayrılmıştır. 

3. Söğüt-Merkez-Ertuğrulgazi Göleti : Gövde inşaatı ile sulama tesisinin açık kanallar bölü
mü önceki yıllar yatırım programı çerçevesinde tamamlanmıştır. 1993 yılında yağmurlama sulama 
tesisi inşaatına başlanmıştır. Kapalı boru güzergâhları tamamlanmıştır. Bu işler için 399 300 789 
TL. harcanmıştır. 1994 yılında kapalı hat rögarları ve kapalı hat ile açık kanal bağlantısını sağla
yacak sifon imalatları yapılarak tesis tamamlanacaktır. Bu işler için 1994 yılında harcanmak üzere 
200 000 000 TL. ayrılmıştır. 

b) Küçüksular: 
1. Bilecik-Merkez-Karaçay Sulama Tesisi : Projenin 1993 yılında ihalesi yapılmıştır. 1993 

yılında tefrik edilen 60 000 000 TL. müteahhit tarafından harcanmadığından inşaata fiilen başla
nılmamıştır. 1994 yılı içerisinde proje için 144 000 000 TL. ayrılmıştır. Su alma yapısı ve açık ka
nal imalatları yapılacaktır. 

2. Osmaneli-Orhaniye Sulama Tesisi : 1993 yılında ihalesi yapılan inşaata proje unsurların
dan olan su toplama havuzu 1993 yılında tamamlanmıştır. 1994 yılında inşaata devam edilecektir. 
Proje için 48 000 000 TL. ödenek ayrılmıştır. 
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Yeni İşler 
a) Göletler: 

Bilecik-Gölpazarı-Dercli: Keşif bedeli 15 000 000 000 TL olup, 1994 yılında 1 000 000 TL. 
ödenek ayrılmıştır. 

b) Küçük Sular ve Yeraltı Suları: 

1994 Yılı ödeneği 
İşin adı Keşif mik. (Milyon TL.) (Milyon TL.) 

Bilecik-Merkez-Bekdemir 500 500 
Bilecik-Merkez-Çukurören 250 250 
Bilccik-Mcrkez-Alpagut 250 250 
Bilecik-Merkcz-Okluca 400 400 
Bilecik-Söğüt-Yeşilyurt 350 350 ' 
Bilecik-Gölpazarı-Merkez 3 600 220 

74. - Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Şırnak ili-Güçlükonak ilçesi Düğünyurdu Köyünde 
bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'ninyazılı cevabı (7/3902) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı tarafından, yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

24.12.1993 tarihinde, Şırnak ili Güçlükonak (Basa) ilçesi, Düğünyurdu (Taruni) köyüne saba
hın erken saatlerinde Güçlükonak Jandarma Bölük Komutanlığınca yapılan baskında evler, tek tek 
aranmış ve sonra köy halkı, okulun önüne toplatılmış, bölük komutanı muhtarı sormuş, köylüler 
muhtarın Siirt'te olduğunu beyan etmişler. Sonra 1 inci Aza Emin Kaya'yı çağırmışlar. (Emin Ka-
ya'nın Baba Adı: Mehmet, Ana Adı: Meryem, Evli ve 3 çocuk babası, muhtemelen 30 yaşlarında 
ve daha önce, defalarca bu bölük tarafından gözaltına alınmış olduğu bilinmektedir. 

Bölük Komutanı, Aza Emir Kaya'ya "Biz Damlabaşı (Dilopke) köyüne gideceği. Sen de bi
zimle birlikte gelip, yol göster", demişlerdir. Aza Emin Kaya, Jandarma Bölüğüne yol göstermek 
için onlarla birlikte gider. Bu arada Emin Kaya'nın annesi Meryem de oğlunun akibetinden duyT 

duğu endişeyle, komutana, oğlunu nereye götürdüklerini sormuş, buna mütakip belli bir süre oğlu
nun arkasından giderek, ne olup ne bittiğini anlamaya çalışmıştır. Fakat, bölük komutanı "merak 
edilecek bir şey yok, sen geri dön diyerek, Meryem kadını yatıştırıp, geri döndürmüştür". Aynı 
gün akşamı, geri dönmeyen azayı, akrabaları, bölük komutanına gidip sorarlar. Aldıkları cevap, 
"benim bölüğümde böyle biri yok", şeklinde olmuştur. 

26.12.1993 Pazar günü akşam saatlerinde Dicle nehri kenarında Kehniya Masıya Mevkinde 
elbiseleri yakılmış olarak köylülerce bulunmuştur. 

Nihayet, ikinci gün yapılan aramada (27.12.1993) günü Aza Emin Kaya'ya ait ceset, Dicle 
nehrinde bulunmuş, boğazından iple boğulduğu ve karnı yarılıp, içerisine taş doldurulduğu anla
şılmıştır. 
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1. Aza EminKaya'nıri, jandarma tarafından götürüldüğü, fakat tekrar evine dönmediği köy
lülerin ve drger görgü tanıklarının bilinci dahilindedir. Buna rağmen, akrabaları Emin Ka-
ya'nın akibetini sorduklarında, jandarmanın bu isimde bir şahsı tanımadıklarını iddia etmeleri, bu 
olayın gerçek faillerinin kendileri olduğunu göstermiyor mu? 

2. Bütün köylülerin ve çevre yöre köylülerinin genel kanaati, jandarmanın Emin Kaya'yı öl
dürdüğü yönündedir. Bu konuda herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Eğer yapılmamışsa, ilgi
liler hakkında soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. O yörede, bu tip olaylar sık sık tekrarlanmaktadır. Bu konuda önlem almayı düşünüyor 
musunuz? Yoksa bu tür olaylar sizin bilginiz dahilinde mi cereyan ediyor? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 23.3.1994 ' 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Sayı: 7504-205-94/Asyş.Ş.Şİk.( 1211) 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 15 Şubat 1994 gün ve Â.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3902-
8556/32757 sayılı yazısı. 

Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Düğünyurdu Köyünde bir 
vatandaşın Güvenlik Güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi ince
lenmiştir. 

1. 29 Aralık 1993 tarihinde Güçlükonak İlçesine bağlı Düğünyurdu Köyü yakınlarında ve 
Dicle Nehri kıyısında bir erkek cesedinin bulunduğu Eruh C. Savcılığınca, telefonla Güçlükonak 
İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine gidilmiş yapılan incelemede herhan
gi bir erkek cesedi bulunamamıştır. 

2. Önergede gözaltına alındığı iddia edilen, Emin Kaya hiçbir zaman Güvenlik Güçlerince 
gözaltına alınmamış olup, Günyurdu Köyü Muhtarı Mehmet Erdoğan konu ile ilgili alman ifade
sinde böyle bir olayın olmadığını beyan etmiştir. Soru önergesinde belirtilen konular Güvenlik 
Kuvvetlerinin çalışma azmini kırmak amacına yönelik asılsız iddialardan ibarettir.'Arz ederim. 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

75. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Gaziantep-Beşpınar Mevkii G.D.T.S. 
Kooperatifleri Birliği tarafından yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Ta-
hir Köse 'nin yazılı cevabı (7/3951) 

Türkiye Büyük'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını arz ederim. 
Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 
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1. 30.11.1991 Tarihinde Gaziantep Başpınar mevkiinde G.D.T.S. Kooperatifleri Birliğine ait 
5-6 nolu fıstık depolarının çatı yapımı için 140 milyon teklif verilmişken ihalenin iptal edilerek 
müteahhit dahi olmadığı söylenen Mehmet Yalçınkaya'ya 450 milyon TL. ye verildiğini biliyor 
musunuz.? 

2. G.D.T.S. Kooperatifleri Birliği tarafından 4 000 TL. ye satın alınan fasulyenin bir şahsa 
3 300 TL. ye satılıp, bu şahsın 400 ton fasulyeyi birliğin depolarından çıkarmadan 7 000 TL. ye 
sattığı doğru mu? 

3. Başta mercimek olmak üzere, birliğin çiftçi mallarını alması gerekirken, tüccaren malını 
alarak, birliği zarara soktuğu iddiaları cevaplanacak mı? 

4. 1992 yılında ihraç kaydı ile, 4 000 TL. den satılan biberin Bengi adlı firma tarafından, 
birliğin depolarında bir yıl bekletmesi sonucu, 150 ton biberden 8 ton açık verildiği ve bu zararın 
birlikçe ödendiği ve Bengi firmasının korunduğu doğru mu? 

ı 
5. Marketlerde.25 bin liradan fazlaya satılan zeytinyağını iyi rafine edilmediği bahanesi ile 

13 750 TL. ye satılıp tekrar 23 bin liraya zeytinyağı alındığı doğru mudur. Bu yağı 13 750 TL. ye 
satın alan şanslı firmanın sahibi kimdir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 12.4.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140BHİ.01-101 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3951 -8779/33444 sayılı yazınız. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Gaziantep-Başpınar mevkii G.D.T.S. Ko
operatifleri Birliği tarafından yapılan ihalelere ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istedi
ği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

TahirKöse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in Yazılı Sorularına Cevabımız 

Cevap 1. Güneydoğubirlik'in Başpınar/Gaziantep işletmelerinde bulunan 5 ve 6 nolu depola
rın çatı onarım işi için, Gaziantep Bayındırlık Müdürlüğü tarafından, 1992 Birim Fiyatlarıyla 450 
milyon TL keşif bedeli tespit edilmiş ve ihale 8 kişiden oluşan bir komisyonca 10.4.1992 günü 
açık eksiltme usulü ile yapılmıştır. 

Söz konusu ihaleye üç firma katılmış ve ihale % 6 ile: en fazla eksiltmeyi yapan.müteahhit 
Mehmet Yalçınkaya'ya 423 milyon TL. üzerinden verilmiştir. Adı geçenin Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığından aldığı A10436 nolu Müteahhitlik karnesi bulunmaktadır. 

Soru önergesinde sözü geçen 140 milyon TL. ise, Birliğin aynı işletmesinin 11 ve 12 nolu 
depolarının onarım çalışmaları sırasında dönemin Genel Müdürünün Çukobirlik'ten getirmiş oldu
ğu teknik heyet tarafından depoların geçici onarımı için 1991 Birim Fiyatlarıyla çıkartılmış olan 
keşif bedelidir. Ancak yapılan bu onarım işinin Birliğe maliyeti 270 milyon TL. olmuştur.. 
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Dolayısıyla 140 milyon TL. teklif verilen bir ihalenin iptal edilerek aynı işin 450 milyon 
TL.'sına ihale edilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 

Cevap 2. Birlik yönetimkurulu tarafından alınan karar uyarınca, bir firmanın ihraç kaydıyla 
talep ettiği 400 ton fasulye, 325 $/ton karşılığı fiyatla satılmış ve firma 18.8.1993 günlü, 1543 sa
yılı Gümrük Çıkış Beyannamesi ile ihracatı gerçekleştirerek bu ihracat karşılığı dövizi yurda ge
tirmiştir. 

Söz konusu ihraç kayıtlı fasulye satışı sırasında, Birliğin iç piyasa satış fiyatı 4 000 TL./kg, 
ihraç kayıtlı satış fiyatı ise 3 748 TLVkg'dır. 

Cevap 3. Birlik 1993 yılında toplam 11 merkezde, 1 732 üretici ortakdan, 10 839 958 kg. 
mercimek almış, ortak dışı alımda bulunmamıştır. 

Cevap 4. Birlik tarafında Bengi adlı bir firmaya herhangi bir şekilde biber satışı yapılmamış
tır. 

150 tonluk biber satışı, Ekim Gıda Maddeleri Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. firmasına 1992 
yılında 4 000 TL./kg. cari fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş ve mal bedeli firmadan peşin olarak 
tahsil edilmiştir. Bu satış ihraç kayıtlı değildir. 

Söz konusu firmaya satışı yapılan malın Birlik deposunda bekletilmesi amacıyla bir kontrat 
düzenlenerek, kira bedeli peşin olarak tahsil edilmiş, depoda ürüne gelebilecek tüm zararlar kira
cının sorumluluğuna bırakılmıştır. 

Ayrıca, depodaki üründe 8 tonluk bir eksilme nedeniyle bunun Birlik tarafından karşılanması 
söz konusu olmadığı gibi kiralamadan dolayı Birlik gelir elde etmiştir. 

Cevap 5. Birlikçe rafine ettirilen ve 2,5. 10 ve 18 kg'lık tenekelerde satışa sunulan zeytinya
ğının bir bölümünde depolama şartları nedeniyle bozulma belirtilerinin görülmesi üzerine analizi 
yaptırılmış ve bu yağların uzun süre beklemesinin mümkün olmadığı ve yeniden rafine ettirilmesi 
gerektiğinin bildirilmesi üzerine, rafine zeytinyağının biran önce değerlendirilmesi amacıyla Tica
ret ve Sanayi Köntuvarı firmasına toplam 16 750TL./kg. + KDV fiyatla peşin olarak satılmıştır. 

Bu dönemde Birlikçe tespit edilen rafine zeytinyağının fiyatı ise 14 600 TL.'sıdır. 

76. - Giresun Milletvekili Burhan Kara 'nın, Fisko-Birlik Genel Müdür Vekilinin partizanlık 
yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'ninyazılı cevabı (7/3953) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Burhan Kara 

Giresun 

Sorular: 

1. Basında çıkan haberlere göre Fisko-Birlik Genel Müdür Vekili Yusuf Zeki Akdağ'm Fis-
ko-Birliğe sınavsız işçi alımında "dönemin gereğini yaptık. DYP-SHP Koalisyonu olduğu için ta-
biki bu partilerin adamları işe alınacak" demek suretiyle yapmış olduğu bu usulsüz işçi alımlarını 
doğru buluyor musunuz? 

2. Genel Müdür Vekilinin bu görüşlerine katılıyor musunuz? 

3. Bu işe alım şekli yönetmeliklere uygun mudur? 
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4. Hiçbir dönemde görülmeyen ve adeta parti memurluğu yapan ve devleti zarara uğratan bu 
Genel Müdür Vekili hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

5. Sadece 2 200 ton fındık alan 100 milyarlarca lira gideri olan, bu yıl fındık alacağından 
personel parasını bile ödeyemeyecek olan bu kuruluşa personel alımı, iktidarın; kuruluşu batırmak 
pahasına partizanlık yapması değil midir? 

6. Yerel seçimler öncesinde hiçbir fabrikası, fındık almadığı için çalışmadığı halde, işçi alı
mını devlet adamlığına uygun buluyor musunuz? 

7. 5 Ocak 1994 tarihli bir mahallî gazetede yer alan Genel Müdür Vekilinin açıklamalarını 
uygun buluyor musunuz? Bu açıklamalar karşısında herhangi bir soruşturma açtırdınız mı? 

T.C. , 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 12.4.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140BHİ.01-99 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3953-8790/33490 sayılı yazınız. 
Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdür Vekilinin partizanlık yaptığı 

iddiasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili ceva
bımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Cevap 1-2-3. Tarım Satış Kooperatifleri birliklerinde; süreklilik göstermeyen, özellikle ürün 
alımlarında ve ürünlerin işlenmesinde geçici bir süre çalıştırılmak üzere kadrosuz işçi çalıştırıl
maktadır. 

Bu işçilerin gerek Fiskobirlik'te gerekse diğer birliklerde sınavla alınması söz konusu olma
yıp, genellikle, uygulama, daha önce geçici statüde çalıştırılarak işin bitiminde sözleşmeleri askı
ya alınan işçilerin yeniden işe başlatılması şeklinde yürütülmektedir. 

Sözü geçen uygulamanın, personel yönetmeliğine ve iş mevzuatına aykırı bir yönü bulunma
maktadır. 

Fiskobirlik Genel Müdür Vekili Y. Zeki Akdağ'dan bu konuda alınan bilgiye göre, adı geçe
nin, soru önergesinde belirtildiği şekilde bir beyanı olmamıştır. 

Cevap 4-5-6. Fiskobirlik Genel Müdür Vekili Y. Zeki Akdağ'ın partizanlık yaptığı ve Devle
ti zarara uğrattığı yönündeki iddiaya katılmak mümkün değildir. 

Fiskobirlik'te çalıştırılan personelin sayısal gelişimi izlendiğinde, işçi sayısının giderek azal
tıldığı, ayrıca fındık ihracat fiyatının 500-$/Kcntal'in üzerinde oluştuğu görülmektedir. 

Öte yandan, Fiskobirliğin 1993 yılı ürünü fındık alım miktarı 2 200 ton olmakla birlikte, ön
ceki yıldan devreden yaklaşık 125 bin ton kabuklu fındık stoku 61 500 tona düşürülmüş, bunun 
için Fiskobirliğin fındık kırma fabrikaları sürekli çalıştırılmıştır. 
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Buna rağmen, istihdam edilen işçi sayısı çok az düzeyde tutulmuş, sonuçta; 1991 yılında 
3 508 olan toplam işçi sayısı, bugün 3 161 'e düşürülmüştür. 

Cevap 7. "Gündüz" gazetesinin 5.1.1994 tarihli nüshasında; "Fiskobirlik Genel Müdür Veki
li Akdağ, sınav s iz-sabahsız işçi alımları konusunda dönemin gereğini yaptık dedi" başlığıyla ya
yınlanan yazıyla ilgili olarak, adı geçenden alınan bilgiye göre, söz konusu açıklamalar bütünüyle 
hayal mahsulü olup Sayın Zeki Akdağ tarafından bu şekilde bir açıklama yapılmamıştır. 

77. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'tun, Konya-Boruk-Tolu Köyünün yol ihtiyacına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3954) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Soru : Konya Boruk Tolu Köyünün yolu ne zaman yapılacaktır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 7.4.1994 
Sayı :B.02.0.012/518-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 22.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3954-
8792/33505 sayılı yazısı'. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 tarih ve 
B.02.0.KKG/106-6136/2248 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldf nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbaka
nın tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Konya -Boruk Tolu Köyü yolunun asfalt kaplanması 1994 yılı köy yolları yapım programın
da yer almamaktadır. İleriki yıllar programında değerlendirilecektir. 

78. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı belediyelerin ödenmemiş SSK prim borçla
rına ilişkin sorusu ve Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'in yazılı cevabı 
(7/3941) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

' Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
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Sorular: 

1. 31.12.1992 Tarihi itibariyle Mersin, Kayseri, Kahramanmaraş, Mamak, Arnavutköy, Sul-
tanbeyli Belediyelerinin herbirinin ödenmemiş S.S.K. prim borçlan yekûnu nedir? 

2. Aynı belediyelerin (ayrı ayrı) 31.12.1993 tarihi itibarı ile ödenmemiş S.S.K. prim borçları 
yekûnu nedir? 

3. Bu belediyelerden S.S.K. alacağına mahsuben 1992 ve 1993 yıllarında ne kadar tahsilat 
yapılmıştır? 

4. Tahsil edilemeyen bakiye için bu belediyeler hakkında (ayrı ayrı) ne gibi işlemler yapıl
mıştır veya yapılacaktır? 

T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6.4.1994 

Sayı: B.13.0.BÖK.0.10.00.00.93/1573 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22.2.1994 tarih ve 7/3941-8745/33354 sayıl ıyazıları. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı belediyelerin ödenmemiş SSK prim borçlarına 
ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Kayseri, Mersin, Kahramanmaraş, Mamak, Arnavutköy, Sultanbeyli Belediyelerinin 
31.12.1992 ve 31.12.1993 tarihleri itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçları aşağı
da gösterilmiştir. 

(Milyon TL.) 
31.12.1992 31.12.1993 

19915.7 
114570.1 
27462.1 
29 304.1 
2165.4 
2 662.4 

Bu il ve ilçelerdeki belediyelerden 1992 ve 1993 yıllınındı yapılan toplam tahsilat miktarı, ic
raya intikal eden prim borcu ve kalan prim alackaları şöyledir. 

(MilyonTL.) 
Tahsilat İcraya int. eden Kalan prim 
miktarı prim borcu alacakları 

Kayseri 
Mersin 
Kahramanmaraş 
Mamak 
Sultanbeyli 
Arnavutköy 

46 133.8 
11 266,9 
10 069.2 

1 332.8 
903.9 

Kayseri 
Mersin 
Kahramanmaraş 
Mamak 
Sultanbeyli 
Arnavutköy 

2 000.0 

1215.4 
1000.7 

238.9 
618.7 

5 456.4 
60 213.3 
18 233.0 
16 388.7 

1 304.6 
1826.4 

14459.3 
54 356.8 

9 229.1 
12 915.4 

860.7 
836.0 
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Bakiye prim alacaklarının da icra yolu ile tahsili için gerekli işlemler sürdürülmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğul tay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

79. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, yasa dışı işlem yapıldığı iddia edilen gece ku
lüplerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/3943) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Siyasî Çizgi Gazetesi, 20.12.1993 tarihinde, Ceylan Çaplı isimli kişiye ait "14", "19", "20" 
ve yazın faaliyet gösteren "2019" isimli gece kulüplerinde edebe aykırı faaliyetler yapıldığı, esrar 
satıldığı, dağıtıldığı, kullanıldığına dair bir dilekçeyi, bunları ortaya koyan video bantla birlikte, 
İstanbul Valiliğine, Beyoğlu Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına verdi. 
Bundan 3 gün sonra bu gece kulüplerinden "14", seks şov düzenlediği gerekçesi ile kapatıldı. 

Ancak, bantta görüntüleri yer alan seks şovun "19-20"nin kapatılması gerektiğini belirten bir 
dilekçeyi 28.12.1993 tarihinde Valiliğe verdi. Aynı dilekçenin birer nüshası Beyoğlu Başsavcılığı
na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına da verildi. Si
yasî Çizgi Gazetesi 31.12.1993 tarihinde aynı mercilere birer dilekçe daha verdi ve seks şovun 
u14"te değil "19-20"de yapıldığını ispatlayan teknik ve ayrıntılı bir döküm (görüntüler ve resim
lere dayalı) sundu. Buna göre; 

1. Tanık beyanları ve gizli görüntüler; seks şovun "19-20" isimli kulüpte yapıldığını açıkça 
belgeledikleri halde, neden bu gece kulübü ısrarla açık tutuluyor? 

2. İdarenin yetki sahasında olan kapatma işlemi; "14" isimli kulüp için 3 gün içinde gerçek
leştirilirken asıl seks şovun yapıldığı ispatlanan "19-20" isimli kulüp bugüne kadar nasıl açık kala
bilmektedir? 

3. Bundaki amaç; aslında bir bar olan ve seks şovun yapılabileceği müsait bir alana sahip ol
mayan "14"ün kapatılmasıyla göz boyamak suretiyle asıl ticarî yönden faal olan "19-20"nin açık 
tutulmasını sağlamak mıdır? 

4. Gizli görüntülerde, elden ele dolaşan uyuşturucu kullanıldığı izlenimini veren sigaralar 
için Ayşegül (Nadir) Tecimer, Adnan Şen, Mehmet Birgen, Yusuf Azuz, Zeynep Derbent isimli 
kişilerin evlerinde, üstlerinde, iş yerlerinde neden aram ayapılmadı? 

5. Bu kişiler neden gözaltına alınarak hemen Adlî Tıp Kurumuna sevk edilmediler? 

6. Gizli görüntülerde uyuşturuculu sigara kullandığı izlenimi veren diğer kişiler tespit edil
miş midir? Gerekli arama ve tahliller bu kişilere uygulanmış mıdır? 

7. Uyuşturucu kullandığından şüphe edilenlerin, şayet varsa bu uyuşturucu maddeleri kim
den ve nereden temin ettikleri tespit edilmiş midir? Bu kişilerin telefonları gözlem altına alınarak 
esas satıcılffrin ve dağıtıcıların tespitine çalışılmış mıdır? Bu kişilere uyuşturucu temin edenlerin 
faaliyetlerinin durdurulması için ne gibi girişimlerde bulunulmuştur? 
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8. Basit bir ihmalden kaynaklanma ihtimali bulunmayan bu gecikmelerdeki amaç, suç unsur
larının ortadan kalkmasını sağlamak mıdır? 

Basında çıkan haberlere göre, çekimlerin kamuoyunda duyulmasından sonra bu kulüpler fa
aliyetlerini daha da genişletmiş bulunmaktadırlar. Buna göre; 

9. Arauan geçen bu kadar zaman içinde bu kulüplerde emniyet güçlerince herhangi bir arama 
işlemi yapılmış mıdır? 

10. Sivil emniyet görevlileri vasıtasıyla bu kulüpler gözetim altına alınmış mıdır? 

11. Umuma açık bir yerde fuhuş faaliyeti gösteren bu dejenere kişiler tespit edilmiş midir? 
12. "2019"da hurdalıklarda fuhuş yapan kadınların bu kulüp yetkileri tarafında temin edilip 

edilmediği araştırılmış mıdır? 
13. Bakanlığınız bu konuda kısa ve uzun vadede ne gibi tedbirler almayı düşünmektedir? 

T.C. 

Adalet Bakanlığı 7.4.1994 

Bakan: 434 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.2.1994 gün ve 3943-8766-33388 sayılı yazıları. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz tarafından verilen ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Gereğini arz ederim. 

M.SeyfiOktay 

Adalet Bakanı 

Anılan yazılı soru önergesinde; 
Siyasî Çizgi Gazetesi adina Ceylan Çaplı isimli kişiye ait "14", "19", "20" ve "2019" isimli 

gece kulüplerinde edebe aykırı faaliyetler, yapıldığı, esrar satıldığı, gerekçesiyle İstanbul Valiliği
ne, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanlığına dilekçe ile baş
vurulduğu; bu gece kulüplerinden "14"ün seks şov düzenlediği için kapatıldığı, 

Ancak, bant ile de sabit olduğu üzere, seks şovun "19-20" de yapılmış olması sebebiyle bura
nın kapatılması için de, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının, İçişleri Bakanlığına başvurulduğu 
ve (görüntü ve resimlere dayalı) bilgi sunulduğu, 

hususlarına yer verildikten sonra; 
Soru : 1. Tanık beyanları ve gizli görüntüler; seks şovun "19-20" isimli kulüpte yapıldığını 

açıkça belgeledikleri halde, neden bu gece kulübü ısrarla açık tutuluyor? 
2. İdarenin yetki sahasında olan kapatma işlemi; "14" isimli kulüp için 3 gün içinde gerçek

leştirilirken asıl seks şovun yapıldığı ispatlanan "19-20" isimli kulüp bugüne kadar nasıl açık kala
bilmektedir? 

3. Bundaki amaç; aslında bir bar olan ve seks şovun yapılabileceği müsait bir alan asahip ol
mayan "14"ün kapatılmasıyla göz boyamak suretiyle asıl ticarî yönden faal olan "19-20"nin açık 
tutulmasını sağlamak mıdır? 
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4. Gizli görüntülerde, elden ele dolaşan uyuşturucu kullanıldığı izlenimini veren sigaralar 
için Ayşegül (Nadir) Tecimer, Adnan Şen, Mehmet Birgen, Yusuf Azuz, Zeynep Derbent isimli 
kişilerin evlerinde, üstlerinde, iş yerlerinde neden arama yapılmadı? 

5. Bu kişiler neden gözaltına alınarak hemen Adlî Tıp Kurumuna sevk edilmediler? 

6. Gizli görüntülerde uyuşturucu sigara kulladığı izlenimi veren diğer kişiler tespit edilmiş 
midir? Gerekli arama ve tahliller bu kişilere uygulanmış mıdır? 

7. Uyuşturucu kullandığından şüphe edilenlerin, şayet varsa bu uyuşturucu maddeleri kim
den ve nereden temin ettikleri tespit edilmiş midir? Bu kişilerin telefonları gözlem altına alınarak 
esas satıcıların ve dağıtıcıların tespitine çalışılmış mıdır? Bu kişilere uyuşturucu temin edenlerin 
faaliyetlerinin durdurulması için ne gibi girişimlerde bunulmuştur? 

8. Basit bir ihmalden kaynaklanma ihtimali bulunmayan bu gecikmelerde ki amaç, suç unsur
larının ortadan kalkmasını sağlamak mıdır? 

Basında çıkan haberlere göre, çekimlerin kamuoyunda duyulmasından sonra bu kulüpler fa
aliyetlerini daha da genişletmiş bulunmaktadırlar. Buna göre : 

9. Aradan geçen bu kadar zaman içinde bu kulüplerde emniyet güçlerince herhangi bir arama 
işlemi yapılmış mıdır? 

10. Sivil emniyet görevlileri vasıtasıyla bu kulüplerde emniyet güçlerince herhangi bir ara
ma işlemi yapılmış mıdır? 

11. Umuma açık bir yerde fuhuş faliyeti gösteren bu dejenere kişiler tespit edilmiş midir? 

12. "2019" da hurdalıklarda fuhuş yapan kadınların bu kulüp yetkilileri tarafından temin edi
lip edilmediği araştırılmış mıdır? 

13. Bakanlığınız bu konuda kısa ve uzun vadede ne gibi tedbirler almayı düşünmektedir? 

denilecek bilgi istenilmesi üzerine yaptırılan inceleme sonunda: 

Siyasî Çizgi Gazetesi tarafından 31.12.1993 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 
Hz. 1993/27744 sayısına kaydedilen hazırlık soruşturmasının devam ettiği; ileri sürülen hususların 
emniyet müdürlüğü narkotik şube ekipleriyle gereken önlemlerde alınmak suretiyle araştırıldığı, 

Diğer taraftan, Keyfiyetin Siyasî Gazete tarafından İçişleri Bakanlığına da intikal ettirilmesi 
üzerine, 

- Disko "2019"nın, 2.7.1993 tarihinde yapılan aramada ruhsatsız çalıştırılması sebebiyle, sü
resiz kapatıldığı; Turizm Bakanlığından alınan işletme belgesine istinaden 19.8.1993 tarihinde 
açılan disko'nun, 5.9.1993 tarihinde Valiliğin 10.9.1993 günlü Ad. 231 sayılı onayı ile 15 gün fa
aliyetten men edildiği ve kış sezonu süresince faaliyet göstermediği, 

-fiollanda asıllı kişilerin şov programı yaptığı kulüp "14"ün, Valiliğin 22.12.1993 günlü Ad. 
320 sayılı onayı ile 60 gün süre ile kapatıldığı, 

anlaşılmıştır. 
- Uyuşturucu satımı ve kullanılımının önlenmesi için narkotik polisince gerekli önlemlerin 

alındığı yapılan aramalarda her hangi bir delil bulunmadığı, 
Keyfiyet ve Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma sonucu, Sayın soru 

sahibine ayrıca bildirilecektir. 
80. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanında yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve 

Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/3962) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Ahmet Kabil 
Rize 

Soru: 

1. 1983-1993 yılları arasında Rize (Limanı) Balıkçı .Barınağı inşaatında yıllar itibarı ile yapı
lan ihalelerin 1993 birim fiyatları ile tutan nedir ve yapılan imalat çeşitleri nelerdir? 

2. 1993 yılında yapılan Ana Mendireğin uzatılması ve Çayeli Bakır İşletmeleri için yapılan 
ihalelerin dışında 1994 yılında yeni bir ihale ile liman inşaatını bitirmek istiyor musunuz? 

3. Rize limanının nihaî kapasitesini ne kadar düşünüyor sunuz? Bunun için yeni bir tali men
direk ihalesinin yapımını düşünüyor musunuz? 

4. Rıhtım sahası, Gümrük binaları idarî binalarının yapımını 1994 yılında düşünüyor musu
nuz? 

5. Tahmil-Tahliye üniteleri ne zaman yerleştirilecek. 

6. 1980-1994 yılları arasında Rize hudutları dahilinde yıllar itibarı ile ihale edilen kayık çe
kek yerleri ve Bakanlığınızca yapılan diğer yatırımlar nelerdir ve 1993 birim fiyatları ile keşif be
delleri ne kadardır? 

T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 7.4.1994 

Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 

İnşaatı Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.11.0.DYLH.0.13.00.02/9-Muh 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 20.2.1994 gün ve Kan. Yar. Md. 3962-8804/33537 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in ilgi (a) yazınız ekinde gönderilen Rize Limanında 

1983-1993 yılları arasında yapılan ihalelerin neler olduğu ve Rize İli hudutları dahilinde 1980-
1994 yılları arasında gerçekleştirilen yatırım bedelleri hakkındaki 10.1.1994 tarihli yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, önergede yer alan hususlar aynı sıra ile aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. 1983-1993 yılları arasında Rize Limanında yapılan ihaleler ve 1993 yılı birimfiyatları ile 
tutarları, bir cetvel halinde ekte sunulmuştur. 

2. Anadalgakıranın uzatılması ve Çayeli Bakır İşletmeleri için yaptırılan derin su rıhtımının 
dışında 1994 yılında Rize Limanında herhangi bir yatırım öngörülmemiştir. 

3. Rize Limanının mevcut olan yıllık teorik yükleme boşaltma kapasitesi yaklaşık 700 000 
ton'dur. Çayeli Bakır İşletmelerinin rıhtımı ikmal edilip hizmete sokulduğu zaman bu kapasite iki 
katına çıkacaktır. 

— 386 — 



T.B.M.M. B : 88 12 .4 .1994 O : 1 

Rize Limanının müstakbel kapasitesi 3 milyon ton olarak öngörülmüştür. Ancak; ileride böl
gedeki gelişmelere paralel olarak bu kapasitenin artırılması mümkün olabilecektir. 

Tali Dalgakıranın, projesi gereği ilcriki bir tarihte ve tevsiat çalışmaları kapsamında ele alın
ması gerekli olduğundan mevcut ihalelerde yer verilmemiştir. 

4-5. Tahmil-tahliye üniteleri ve gerekil diğer ekipman, ilave rıhtım sahaları, gümrük ve idare 
binaları yapımı, işletmeci kuruluş Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından talep edilmesi halinde 
yatırım programlarında, bütçe imkânlarımız ölçüsünde dikkate alınacaktır. 

6. 1980-1994 yılları arasında Rize İli hudutları dahilinde ihale edilen kıyı yapıları ve bunla
rın 1993 yılı birim fiyatları ile keşif tutarları ekli listede belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Köstcpen 

Ulaştırma Bakanı 

Ulaştırma Bakanlığı DLH. İnşaatı Genel Müdürlüğü 
Rize Limanı yıllar itibariyle yatırım tablosu 

(Milyon TL.) 
İhale yılı İmalat sektörü Keşif bedeli (1993) 

1993 300 mt. mendirek onarımı ve ikmali ile-5 mt. 

200 mt. Yük Rıhtımı inşaatı 44450 
1987 Fesih edilen 1983 projesinden kalan kısım 

(Mendirek Onarımı ve Rıhtım) 20 800 
1990 Fesih edilen 1987 projesinden kalan Rıhtım ve 

Geri sahasının tamamlanması (Bölge İhalesi) 4 125 

1991 Ro-Ro Rıhtımı ve Geri saha betonlanması 7180 
1993 Mendirek Uzatımı (500 mt.) 68420 

8J. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'ntn, batı ülkelerinde Türkiye'yi parçalanmış olarak 
gösteren haritalar basıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 'in yazılı ce
vabı (7/3965) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 

Konya 
Batı ülkelerinden, özellikle Almanya'dan gelen turistlerin ellerindeki haritalarda Türkiye par

çalanmış olarak gösterilmektedir. Gün Gazetesinin kupon karşılığı dağıttığı atlaslarda da bu şekil
de basılmış olan haritalar mevcuttur. Geç farkına varıldığı için bu sayfalar birbirlerine yapıştırıl
mış olarak dağıtımı yapıldı. 
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ndan hazırlanmaktadır? 

Sorular: 

1. Bu tip haritalar hangi ülkelerde, hangi kuruluşlar tarafı 

2. Bakanlığınızın bu konu ile ilgili girişimleri olmuş mudur? 
. 3. Olmuş ise muhatap ülke ve kuruluşların bu konudaki tavrı nasıl olmuştur ve ne sonuçlar 

elde edilmiştir? 

T.C. 

Dışişleri Bakanlığı 5.4.1994 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı: SPLD/5900-175-264 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 22 Şubat 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3965-8807/33542 sayılı yazıları. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulduğu yazılı soru 

önergesinin yamtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

| Dışişleri Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
Önergede sözü edilen türden haritaların zaman zaman bazı ülkelerde ve çoğu kez özel kuru

luşlar tarafından yayınlandığı doğrudur. 

Özel kuruluşlarca yayınlanan haritalar bakımından, bu tür bilgiler ulaştığında, ilgili dış tem
silciliklerimiz bu kuruluşlar nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunmaktadırlar 

Hükümetler veya resmî kuruluşların müdahil olduğu çok nadir hallerde ise, tarafımızdan res
men girişimlerde bulunulmakta ve zaman içinde bu tür olayların hemen hepsinde olumlu sonuç 
alınmaktadır. 

82. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan po
lis memurlarının aldıkları maaşa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı 
(7/3978) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Bilecik 

Güneydoğu Anadolu Bölgemizde görev yapmakta olan polis memurlarına terör olayları nede
niyle farklı maaş sistemi uygulanmaktadır. 

Soru : 1. Bu bölgede görev yapmakta olan polis memurlarının aldıkları net maaş ne kadar
dır? 

Soru : 2. Bu bölgede görev yapmakta olan görevlilere ödenen ücretin diğer bölgelerimizde 
görev yapan polis memurlarınada verilmesi gerekmez mi? 

— 388 — 



T.B.M.M. B : 8 8 12.4 .1994 0 : 1 

Soru : 3. Ülkemiz bir bütünse o bölgede çalışanların aldıkları maaşları az buluyor, ayni şart
larda görev yapan polisimizin arasında bir ikilik yaratılmıyor mu? Ülkemizde görev yapan bütün 
polislerimiz aynı tehdit altında yaşamıyor mu? 

Soru : 4. Bu konuda basına ne zaman açıklama yapacaksınız? 
T.C. 

Dışişleri Bakanlığı 11.4.1994 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/097661 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 24.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3978-8852/33726 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

OHAL Bölgesinde görev yapan personelden Özel Harekât, İstihbarat birimlerinde çalışanlar 
ile uçuş personeli ve bomba uzmanı olarak görev yapan (8/1) dereceli bir memura, normal olarak 
aldığı 6 815 000 TL. aylığına ilaveten 8 820 000 TL. Operasyon Tazminatı, Terörle Mücadele de 
görev alan ve başka birimlerde çalışmakla birlikte yukarıdaki görevlilere operasyona katılan diğer 
personele de (8/1 derecede görevli memur) 4 410 000 TL. Operasyon Tazminatı ödenmektedir. 

Ayrıca OHAL Bölgesinde görev yapan bütün Devlet Memurlarına ödenen OHAL tazminatı 
Emniyet Teşkilatı mensuplarına da ödenmekte olup, bu miktar il ve ilçelere göre tespit edildiğin
den, 2 500 000 - 4 500 000 TL. arasında bir ödeme daha yapılmaktadır. 

Genel olarak Emniyet Teşkilatı Personelinin özlük haklarında iyileştirme yapmak ve günün 
şartlarına göre ücret ödenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Emniyet Hizmetleri Tazminatının 
artırılmasına dair Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunmaktadır. 

Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

83. -Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İzmir, Adana, Konya, Antalya, İzmit ve Sincan 
Belediyelerinin ödenmemiş SSK prim borçlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mehmet Moğultay'in yazılı cevabı (7/4007) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Sorular: 
1. 31.12.1992 Tarihî itibariyle İzmir, Adana, Konya, Antalya, İzmit, Sincan Belediyelerinin 

herbirinin ödenmemiş S.S.K. prim borçlan yekünü nedir? 
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2. Aynı belediyelerin (ayrı ayrı) 31.12.1993 tarihî itibarî ile ödenmemiş S.S.K. prim borçlan 
yekünii nedir? 

3. Bu belediyelerden S.S.K. alacağına mahsuben 1992 ve 1993 yıllarında ne kadar tahsilat 
yapılmıştır? 

4. Tahsil edilemeyen bakiye için bu belediyeler hakkında (ayrı ayrı) ne gibi işlemler yapıl
mıştır veya yapılacaktır? 

T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8.4.1994 

Sayı :B.13.0.BÖK.O.10.00.00.93/1618 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25.2.1994 tarih ve 7/4007-8918/33928 sayılı yazıları. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İzmir, Adana, Konya, Antalya, İzmit ve Sincan Bele

diyelerinin ödenmemiş sigorta prim borçlarına ilişkin yazılı sorulu önergesi Bakanlığımca ince
lenmiştir. 

İzmir, Adana, Konya, Antalya ve İzmit Belediyelerinin 31.12.1992 ve 31.12.1993 tarihleri 
itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçları aşağıda gösterilmiştir. 

(Milyon TL.) 
31.12.1992 31.12.1993 

_ _ _ _ _ 

36 376.3 
48 464.3 
96 168.0 
51489.4 

Bu il ve ilçelerdeki belediyelerden 1992 ve 1993 yıllarında yapılan toplam tahsilat miktarı, 
icraya intikal eden prim borcu ve kalan prim alacakları şu şekildedir. 

. (Milyon TL.) 
Tahsilat İcraya int. eden Kalan prim 
miktarı prim borcu alacakları 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 163.2 
3 622.9 

27 663.8 
12 323.4 

Sincan Belediye Başkanlığının 31.12.1992 tarihî itibariyle prim borcu 12 268.8 milyon lira
dır. 1993 yılı Ocak ve Şubat aylan için, aylık sigorta prim bildirgesi ile dört aylık sigorta primleri 
bordrosu talep edilmiş ise de verilmemesi sebebiyle işyeri kayıtları müfettiş tarafından incelemeye 
alınmış, bildirgesi verilmeyen diğer aylar için de idarî para cezası uygulanmıştır. 

izmir 
Adana 
Konya 
Antalya 
İzmit 

32 950.7 
16 102.7 
20481.9 
40 749.8 
30 035.5 

izmir 
Adana 
Konya 
Antalya 
İzmit 

41290.1 
6406.8 

978.9 
614.0 

89.0 

76 400.1 
34213.1 
44 841.4 
68504.2 
39 166.0 
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Bakiye prim alacaklarının icra yolu ile tahsili için gerekli işlemler sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

84. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Manisa ve Ege Bölgesindeki tütün 
ekim alanlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı 
(7/4008) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemizin Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. 

Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1. Tütün ekim alanlarında uygulanması açıklanan, kısıtlama başta Manisa ve Ege Bölgesin
deki diğer illerde çiftçilerimizi ciddî bir belirsizliğe itmiştir. Bu konuda farklı açıklamaların yapıl
ması ise çiftçilerimizi ciddî sıkıntılara sokmuştur. 

a) Bu uygulama Manisa ilimizi ve ilçelerini içine almakta mıdır? 
b) Ekim, alanında kısıtlama yapılacak, çiftçilerimize ödenmesi iddia edilen tazminatın şekli 

nasıl olacaktır? Ödeme ne zaman başlayacaktır? 

c) % 40 randımanlı tütüne % 60, % 60 randımanlı tütüne % 80 ve % 80 randımanlı tütüne % 
100 randıman üzerinden ödeme yapılacağı söylentilerinin gerçekliği nedir? 

d) Farklı beklentilere sokulan ilgili çiftçilerimizin tatmin olması hususunda bir açıklama ya
pılması düşünülüyor mu? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 30.3.1994 

Sayı: B.02.0.009/280/7/4008-8920 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in 26.1.1994 tarihli ve Sayın Başbakanı
mız tarafından cevaplandırılması istemiyle vermiş oldukları, Sayın Başbakanımızın, kendileri adı
na tarafımızdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nafiz Kurt 

Devlet Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller tarafından verilen yazılı soru önergesinde 
kayıtlı hususlara ilişkin cevaplar. 
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Soru: 

Tütün ekim alanlarında uygulanacağı açıklanan kısıtlama, başta Manisa ve Ege Bölgesindeki 
diğer illerde çiftçilerimizi ciddî bir belirsizliğe itmiştir. Bu konuda farklı açıklamaların yapılması 
ise çiftçilerimizi ciddî sıkıntılara sokmuştur? 

a) Bu uygulama Manisa ilimizi ve ilçelerini içine almakta mıdır? 
Cevap: 

İhtiyaç fazlası tütün üretiminin yol açtığı kaynak israfının önlenmesi amacıyla 26 Kasım 
1993 tarihli 21770 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve 1993/1 sayılı Ba-
kanlıklararası Tütün Kurulu Kararı ile tütün üretiminde üretim planlaması uygulamasına başlanıl
mış ve Ülke üretim kotası 180 000 ton/yıl olarak belirlenmiştir. Uygulamaya öncelikle taban ara
zilerden başlanılması kararlaştırılmıştır. 1994/1 sayılı Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararı ile de, 
yapılacak olan çalışmaların tamamlanabilmesini teminen (kırtaban ve taban arazi belirlemeleri) 
ekicilerin üretmelerine izin verilen azamî tütün miktarının, üreticilerin 1990, 1991 ve 1992 yılla
rında üreterek Tekel ve tütün tüccarlarına sattıkları tütün miktarlarının ortalamasını hiçbir surette 
aşmaması kararlaştırılmıştır. 

Yapılacak olan uygulama Ülke genelindeki tütün üretim bölgelerindeki "taban vasıflı" arazi
leri kapsamaktadır. 

Soru: "-

b) Ekhn alanında kısıtlama yapılacak çiftçilerimize ödeneceği iddia edilen tazminat şekli na
sıl olacaktır? Ödeme ne zaman başlayacaktır? 

i 
Gevap i 

Kısıtlama yapılacak olan bölgelerdeki tütün ekicilerine ödenecek tazminat, üretimi kısıtlanan 
ekicinjn, ektirilmeyen tütün miktarının her kilogramı için, aynı yıl üretim yaptığı tütünlerine öde
necek hedef fiyatının 1/2 si kadar olup, uygulamalar ile tazminat ödemeleri de başlayacaktır. 

Soru : 
c) % 40 randımanlı tütüne % 60, % 60 randımanlı tütüne % 80 ve % 80 randımanlı tütüne % 

100 randıman üzerinden ödeme yapılacağı söylentilerinin gerçekliği nedir? 

Cevap: 

Yeni randıman sistemimizde değerlendirmeler, 80 randıman üzerinden yapılmaktadır. Bunun 
neticesinde ise, ekici, ürettiği tütünün randımanı karşılığı olan, fiyatı alabilecektir. 

Soru : 
d) Farklı beklentilere sokulan ilgili çiftçilerimizin tatmin olması hususunda bir açıklama ya

pılması düşünülüyor mu? 

Cevap: 
Üreticilerimizin tereddütlerini gidermek üzere, Tekel Genel Müdürlüğünün yurt sathına ya

yılmış Yaprak Tütün İşletme Müdürlükleri vasıtasıyla gerekli duyuru ve açıklamalar yapılmıştır, 
Ayrıca TRT ve broşürlerle konu yaygın olarak anlatılmaktadır. 

85. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Manisa illine bağlı Kırkağaç İlçesin
deki sit alanı olarak ilan edilen Siledik Antik Kentine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fik
ri Sağlar 'in yazılı cevabı (7/4009) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemizin Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğini arz ederim. ^ 

Ökkeş Şendiller 

Kahramanmaraş 

. 1. Manisa ilimize bağlı Kırkağaç ilçesi, zengin ve kültür hazinecine sahip. Burada bulunan 
"Siledik Antik Kenti" sit alanı ilan edilmiştir. Ayrıca ünlü Şair Eşref de buralıdır. Bir mezarı ve 
göstermelik bir büstü dikilmiş. 

a) Bölgenin turizme açılması ve Anadolu kültürüne zengin değerler kazandırılması bakımın
dan, sit alanı ilan edilen "Siledik Antik Kentinde" kazılar yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

b) Bu değerlerin Türk kültürüne kazandırılması ve sergilenmesi bakımından İlçede bir müze 
açılması ile ilgili Bakanlığınızın bir çalışması mevcut mu? 

c) Şair Eşref anısına bir kütüphane açılması, İlçenin kültürü ve gençliği bakımından çok 
önem arz etmektedir. Bu konuda planlanmış bir çalışmanız mevcut mu? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 11.4.1994 

Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B. 16.0.APK.0.12.00.01.940/200 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TürkiyeBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığnını 25 Şubat 1994 gün, Kan. Kar. Müd. 7/4009-8921-33953 sayılı 
yazısı. 

Manisa iline bağlı Kırkağaç ilçesindeki sit alanı olarak ilan edilen Siledik Antik Kentine iliş
kin Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuş
tur. 

Gereğini arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

Ülkemizdeki kazılar, bazı bilimsel verilere dayanılarak, bir program' dahilinde yapılmakta 
olup, Siledik Antik Kentinde kazı yapılması ileriki yıllarda gelebilecek istek ve ihtiyaçlar doğrul
tusunda değerlendirilecektir. 

Yörenin arkeolojik ve etnoğrafik eserlerinin sergilendiği Manisa Müzesinin bulunması nede
niyle, ayrıca bütçe ve personel durumu da dikkate alınarak, Kırkağaç ilçesinde müze açılması şim
dilik düşünülmemektedir. 

Manisa-Kırkağaç ilçesinde, 1983 yılından bu yana hizmet vermekte olan Bakanlığımıza bağlı 
bir halk kütüphanesi vardır. Mevcut kütüphane de bugün için hizmete yeterlidir. Bu kütüphaneye 
veya ileride açılması planlanan bir kütüphaneye "Şair Eşref isminin'verilmesi konusu değerlendi
rilecektir. 
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86. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman 'da yapılması planlanan SSK dispanserine 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay 'in yazılı cevabı (7/4043) 

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

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman'da yapılması planlanan 911001500 proje nolu ve 13 milyar TL. proje tutarıyla 1993 

yılı için 2 milyar tahsis edilen, 6 480 m^'de 110 yataklı ve 1 255 m^'de 10 daire lojmanıyla SSK 
dispanserinin inşaatına hâlâ başlanmamıştır. 

Sorularım şunlardır: 

1. Yatırım programına alındığı halde neden dispanserin inşaatına başlanmamıştır? 
2. Dispanser için 1994 yılında ne miktarda ödenek tahsis edilmiştir? 
3. Söz konusu dispanserin inşası ne zaman tamamlanacaktır? 

4. Aileleriyle birlikte 40 bini aşan SSK'lı işçi için bu dispanser yeterli olacak mıdır? Hastane 
olarak büyütülmesi içinbakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 0.4.1994 

Sayı: B.13.0.BÖK.0.10.00.00.93/4569 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 23.2.1994 tarih ve 7/4043-8972/34187 sayılı yazıları. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Karaman'da yapılması planlanan SSK Dispanserine iliş

kili yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

1993 Yılı Yatırım Programı teklifinde 110 yataklı hastane ve 10 daireli lojman inşaatı olarak 
yer alan Karaman Hastane İnşaatı ile ilgili proje ve keşifler hazırlandıktan sonra Kurum Yönetim 
Kurulunca incelenmiş ve Kurumca 65 yataklı dispanser yapılması uygun bulunmuştur. 

Dispanserin poliklinik kısmının 2 kat yataklı kısmının da en fazla 3 kat olacak şekilde ihale 
edilmesi Yönetim Kurulunun 11.2.1994tarih ve 5184 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 

Karaman dispanser inşaatı için 1994 yılında 3 000 000 000 TL. ödenek ayrılmıştır. İnşaatın, 
ihalenin yapılmasını izleyen 800 gün içinde bitirilmesi planlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal'Güvenlik Bakanı 
87. - Siirt Milletvekili Ziibeyir Aydar'ın, Şırnak-Güçlükonak'a bağlı bazı köylerin güvenlik 

güçlerince tarandığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/4072) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Zübeyir Aydar 

Siirt 
Sımak İli Güçlükonak (Base) ilçesi Yatağankaya (Hara) köyüne 30.1.1994 günü, saat 

21:30'da gelen gerilla kılığına girmiş bir grup, Hacı Resul Toprak'ın evini basarak, oğlu Hakim 
Toprak (18) ve kızı Asliye Toprak (20) adlı yurttaşlarımızı "sizinle görüşeceğiz", diyerek dışarı 
çağırmış, köy camisinin avlusunda kurşuna dizmişlerdir. Bu iki insanımızı katlettikten sonra üzer
lerindeki değerli eşyaları, altın takıları almışlardır. DaHa sonra, saat 12.00-02.00 arasında yani 
31.1.1994 sabahı Hara yakınındaki Gümüşyazı (Sevedi) köyüne giderek burada da Beşir Ka
ya'nın evine baskın yapıyorlar ve evi tarıyorlar. Ev tahrip oluyor fakat içindeki insanlarımız kur
tuluyor. Daha sonra, Resul Kaya'nın evine baskın yaparak, evi bombalıyor ve tarıyorlar. Ev tahrip 
oluyor ve içinde bulunan Resul Kaya, Şerife Kaya, Emin, Faysal ve Ali Kaya yaralanıyor. Bu in
sanlarımız şu anda Siirt Devlet Hastanesinde tedavi edilmektedir. Yine ayhı köyde, Sait oğlu 1938 
doğumlu, Hamit Elik'in evine baskın yapılıyor. Ev bombalanıp, taranıyor. Hamit Elik katlediliyor. 
Grup bundan sonra, köyü terketmiştir. Köylülerin anlatımına göre olayların sorumlusu bir grup
tur. Köylüler, grubun ayak izlerini takip ederek, geldikleri ve döndükleri yerin Fındık Köyü tabu
ru olduğunu tespit etmişlerdir. Köy halkının ifadesine göre, gerilla baskını olarak gösterilen bu 
Olay, gerçekte bir kontrgerilla saldırışıdır. 

1. Yatağankaya (Hara) köyüne yapılan baskın hakkında bir soruşturma başlatılmış, köylüle
rin ifadesine başvurulmuş mudur? 

2. Hakim Toprak ve Asliye Toprak'ın katli konusunda bir soruşturma yapılmış mıdır? 

3. Gümüşyazı (Sevedi) köyüne yapılan baskın hakkında, soruşturma yapılmış mıdır? Köy 
halkının ifadesine başvurularak resmî tutanağın ötesinde ciddî bir araştırma yapılması düşünül
mekte midir? 

4. Hamit Elik adlı insanımızın katli, Resul Kaya ailesinin yaralanması olayları hakkında cid
dî araştırma yapılması düşünülmekte midir? 

5. Hara ve Sevedi'ye yapılan baskınlarda zarar gören yurttaşlarımızın maddî zararları karşı
lanması düşünülmekte midir? 

6. Köy halkının bu grubun Fındık köyü taburundan geldikleri ve buraya döndükleri şeklinde
ki ifadeleri dikkate alınacak, bu konuda derin ve ciddî bir araştırma yapılacak mıdır? 

7. Olayları bizzat, yerinde incelemeyi düşünür müsünüz? 

8. İtirafçıların JİTEM tarafından sivillere yönelik, bu tür saldırılarda kullanıldığına dair iddi
alar yaygınlaşmıştır. Kontrgerilla iddialarını geçiştirmenin ötesinde, aydınlığa kavuşturma yönün
de, ciddî adımlar atmayı düşünüyor musunuz?" 

9. Sivil halka yönelik, kontrgerilla saldırılarının amacı nedir? 
10. Olaylar konusunda yüzeysel, resmî tutanaklarla yetinmeye devam etmeyi düşünüyor mu

sunuz? 

11. Söz konusu olaylar siyasal sorumluluk alanınıza girdiğine ve bunca çelişkili iddialar var
ken, resmî tutanaklarla olayları yaşayan, yurttaşlarımızın ifadeleri her olayda çelişirken resmî tu
tanaklarla yetinmemenin anayasal göreviniz olduğu kanısında değil misiniz? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24.3.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7504-236-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(1359) 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 24 Şubat 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4072-9020/34390 sayılı 
yazısı. 

Siirt Milletvekili Ziibeyir Aydar'ın Şırnak İli Güçlükonak İlçesi Yatağankaya Köyüne, terörist kılığına 
girmiş bir grubun gelerek, bazı vatandaşları cami avlusuna toplayarak kurşuna dizdikleri iddiasına ilişkin 
yermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1.31 Ocak 1994 günü kimlikleri ve sayıları tespit edilemeyen teröristlerce Fındık J. Komd. Tb. Merke
zine silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırıya anında karşılık verilmesi üzerine teröristler ateşi kcserek"batı ve 
kuzeydoğu istikametlerine kaçmışlardır. Bu kaçış esnasında Gümüşyazı Köyündeki bazı evlere roket ve uzun 
namlulu silahlarla ateş açmışlar, bu ateş sonucu aynı köyden Hamit Elik isimli şahıs ölmüş, Resul Kaya, 
Mehmet Emin Kaya, Şerife Kaya, Faysal Kaya ve Ali Kaya isimli vatandaşlar yaralanmıştır. 

2. Önergede iddia edilen sivil veya terörist kıyafetli personelin bölgede dolaşması mevcut koşullar dik
kate alındığında esasen mümkün olmadığı gibi, Güvenlik Güçleri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarınca yasal 
olmayan, sivil vatandaşlara karşı herhangi bir faaliyetin olması mümkün değildir. Yatağankaya Köyünde Ha
cı Remzi Toprak'ın evinin basılması, Hakan Toprak ve kızı Asliye Toprak'ın öldürülmesi iddiası ile ilgili 
olarak terör örgütünün bu türde olayları bölge halkını baskı altına alarak resmî makamlara bildirilmeden ört
bas edildiği bilinmektedir. Önergede iddia edilen hususların tamamının maksatlı ve Güvenlik Güçlerini yıp
ratmaya yönelik iddialar olduğunu, konu ile ilgili alınan ifade tutanaklarının ekde sunulduğunu arz ederim. 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

88. - Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Diyarbakır-Hilvan Balkın Köyünün Bucak 
Aşiretine mensup korucular tarafından basıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4091) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını arz ederim. 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

Yöre halkının bildirdiğine göre, kısa bir süre önce Hilvan'a bağlı Balkın (Dijnik) köyüne bas
kın düzenleyen Bucak aşireti korucuları bu köye ait 130 baş koyuna el koymuşlardır. Dijnik köyü 
muhtarı Cevher Gizak'm tüm başvuru ve şikâyetlerine rağmen köylüler koyunlarını alamamışlar
dır. , 

1. Yasaların, kurallarını ve teamülün üzerinde, nevi şahsına münhasır Bucak aşiretinin söz 
konusu faaliyetlerini nasıl telif ediyorsunuz? 

2. Söz konusu olayla ilgili Diynik köyü muhtarı Cevher Gizak'ın konuyla ilgili resmî ma
kamlara herhangi yasal bir başvurusu olmuş mudur? 

3. Eğer olmuşsa, failler hakkında herhangi bir kanunî soruşturma yapılmış mıdır, yapılmışsa 
ne aşamadadır? 

4. Dijnik köyü köylülerinin zararını tazmin edecek misiniz? 
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İçişleri Bakanlığı 23.3.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7504-232-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(1355) 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 24 Şubat 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4091-
9045/34455 sayılı yazısı. 

Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Şanlıurfa İli, Hilvan İlçesi, Balkın Köyünün, Bu
cak Aşiretine mensup GKK.lar tarafından basıldığı iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Olay 16 Kasım 1993 günü meydana gelmesine rağmen, köy muhtarı Cevher Cızlak, Hil
van İlçe Jandarma Komutanlığına 19 Kasım 1993 tarihinde müracaat etmiştir. 

2. Köylülere ait toplam (500) adet koyuna, sırayla kendi aralarında çobanlık yaptıkları, olay 
gecesi çobanlık sırasının köy muhtarının oğlunda olduğu, çobanın veya sürünün yanına herhangi 
bir gelen giden olmadığı, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı, ertesi sabah koyunlar dağıtılırken 
(106) adet koyunun noksan olduğunun tespit edildiği, çobanın beyanında anlaşılmıştır. 

3. Olay gecesi yağmurlu olmasına rağmen çevrede hayvan yada araç izine rastlanılmamış, 
olayın Bucak Aşiretine mensup GKK.lar tarafından işlendiğine dair herhangi bir delil elde edile
memiştir. Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

89. - Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Siverek'te güvenlik güçlerince bir öğretme
nin evinin basılarak kızkardeşine tecavüz edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Na
hit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4093) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını arz ederim. 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

Yöre halkının anlattığına göre; DYP Urfa Milletvekili Sedat Edip Bucak aşiretine mensup 
koruculardan Abdulkadir Kellehan ile Nevzat Ağırtaş adlı şahıslar evini bastıkları Siverek Lisesi 
öğretmenleri Makbule Erol ile kız kardeşine tecavüz etmişlerdir. 

1. Makbule Erol ve kız kardeşine tecavüz olayı hakkında soruşturma yapılmış mıdır? 

2. Abdulkadir Kellehan ve Nevzat Ağırtaş adlı korucular hangi olay nedeniyle gözaltına alın
mıştır? 

3. Kellehan ve Ağırtaş adlı korucular hakkındaki soruşturma hangi aşamadadır? 

4. Makbule Erol ve kız kardeşine tecavüz olayı adlî makamlara devredilmiş midir? 
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T.C. 
içişleri Bakanlığı 25.3.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7504-228-94 /ASYŞ.Ş .ŞİK! (1351) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 24 Şubat 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4093-
9047/34457 sayılı yazısı. 

Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Şanlıurfa İli, Siverek İlçesinde Bucak Aşiretine 
mensup GKK.ları tarafından Siverek Lisesi Öğretmeni Makbule Erol ve kız kardeşine tecavüz et
tikleri iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. Abdülkadir Kellehan ve Nevzat Ağırtaş'ın GKK. veya Bucak Aşiretinden gönüllü köy ko
rucusu olduğuna dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Adı geçen şahıslar köy korucusu değil
dir. 

2. Siverek İlçesi halkından olan Abdülkadir Kellehan ve Nevzat Ağırtaş 18 Ocak 1994 günü 
Siverek Lisesinde Öğretmen olan Makbule Erol'un evine girerek mağdur Makbule Erol ve kız 
kardeşine karşı ırza teşebbüs suçunu işledikleri tespit edilmiş ve Siverek C. Savcılığının 1994/11 
ve Sulh Ceza Mahkemesinin 1994/4 sayılı kararı ile haklarında dava açılmış, konut dokunulmazlı
ğını ihlal, ırza geçmeye teşebbüs, gasp ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından dolayı tutuk
lanarak Siverek Kapalı Cezaevine konmuşlardır. 

3. Olayda tecavüz olayı vukuu bulmadığı öğrenilmiş olup, yapılan soruşturmada, diğer suçla
rın oluştuğu öğrenilmiştir. Davanın halen mahkemede devam ettiğini, önergede iddia edilen bazı 
konuların asılsız olduğunu arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

. 90. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a yapılacak olan yatırımlara ilişkin soru
su ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse 'nin yazılı cevabı (7/4J00) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın M. Tahir Köse tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

1. 1977'de kaba inşaatı bitirilen ve 1978'den sonra programdan çıkarılan "Öğütücü Makine
ler Fabrikası"nın tekrar programa alınarak ikmali için Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mı
dır? 

2. Böyle bir çalışma yoksa, Karaman İline ne gibi yatırımlar düşünülmektedir? 

3. Düşünülüyorsa, düşünülen yatırımlar arasında Şeker Fabrikası da var mıdır? 
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T.C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 8.4.1994 

Sayı:B.140.BHÎ.01-94 
Konu : Yazılı Soru Önerge 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 24.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4100-9054/34474 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a yapılacak olan yatırımlara ilişkin olarak tara

fımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
TahirKöse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Yazılı Sorularına Cevabımız 
Öğütücü değirmen makineleri fabrikası projesi, 1976 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi 

Kurumunun yatırım programına dahil edilmiş, 1980 Yılı Yatırım Programında ise Devlet Planla
ma Teşkilatınca bu projeye yer verilmemiştir. 

Değirmen Makineleri Fabrikası projesinin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu yatırım 
programlarında yer aldığı 1977-1979 yıllarında bu proje kapsamında sosyal ve idarî binaların kaba 
inşaatı tamamlanmış olup 302 187 ver olan arazi dikenli tel ile çevrelenmiştir. 

Daha sonra, arazinin eski sahibi olan Karaman Belediyesi Başkanlığının Soğuk Hava ve Et 
Kombinası tesislerine dönüştürülmek üzere, atıl durumda beklemekte olan bu yerin üzerindeki sa
bit tesislerle birlikte kendilerine satılması yönündeki talepleri uygun görülmüş, bu doğrultuda söz 
konusu arazi ve üzerindeki sabit tesislerin defter kaydı üzerinden Karaman Belediye Başkanlığına 
devri gerçekleştirilmiştir. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun üretim konulan ve hedefleri değerlendirildiğinde 
adı geçen projenin tekrar yatırım programına alınması mümkün görülmemektedir. 

Karaman İline Şeker Fabrikası yapılmasına ilişkin taleplerde T. Şeker Fabrikaları Genel Mü
dürlüğünce incelenmektedir. 

91. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İstanbul İl Mü
dürlüğüne ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Refaiddin Şalıin'in yazılı cevabı (7/4114) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayin Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandı
rılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Pekşen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Erenköy İl Müdürlü

ğündeki acaip durum hakkında çeşitli yazılar yazdı. 

Sorular: 
1. Araziye çıkamayanlara araziye çıkış parası nasıl ödeniyor? 

2. Buradaki personel fazlalığı Çatalca, Silivri gibi kırsal kesimlerdeki ihtiyaca cevap verecek 
eritmeyi düşünüyor musunuz? 
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• 3. Başka illerdeki durum nedir? 

4. Erenköy'deki Müdürlüğü kırsal bir bölgeye örneğin Çatalca'ya taşımayı düşünüyor musu
nuz? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.4.1994 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM.2-88/9091 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 25.2.1994 tarih ve 7/4114 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımız İstanbul İl Müdürlüğü personelinden bir kişiye sehven arazi parası ödendiği 
tespit edilmiş ve bu paranın iadesi işlemine başlanılmıştır. 

2. Çatalca ve Silivri gibi ilçelerde ihtiyaca cevap verebilecek miktarda eleman mevcuttur. İh
tiyaç hâsıl olduğunda İl Merkezinden ilçelere eleman takviyesi yapılabilmektedir. 

3. Bazı İllerimizde eleman istihdamı yönünden bazı dengesizliklerin olduğu bir gerçektir. 
Bakanlık olarak imkânlar ölçüsünde dengeli bir istihdam politikası uygulamaya çalışmaktayız. 

4. İstanbulBakanlık İl Müdürlüğünün yürütmekte bulunduğu çeşitli hizmetlerin etkinliği ve 
koordinasyonu yönlerinden servis binalarının merkezi bir yerde bulunması önem taşımaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
92 .- Kayseri Milletvekili Salih Kopuşuz'un, Sümerbank Holding A.Ş. nin Kayseri'de bulu

nan işyerlerinden emekli olan kişilerin SSK'dan alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazdı cevabı (714119) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sının teminini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

1. Sümerbank Holding A.Ş.'nin Kayseri'de bulunan işyerlerindenl4.1.1994 tarihinde emekli 
olan 65 kişinin Sosyal Sigortalar Kurumundan alacakları emekli aylıkları ile kıdem tazminatları
nın 4-5 ay gibi bir süreden önce ödenmeyeceği şeklinde duyumlar almaktayım. 

Emekli aylıklarının bu kadar bir süre içinde ödenmeye başlanmadığı ve İadem tazminatlarının 
da aynı süre içinde ödenmediği doğru mudur? Eğer ödenemiyorsa nedenleri nelerdir? Memleket 
kalkınmasına yıllarca emeği geçen bu insanlar niçin böyle bir çarpık uygulama ile karşr karşıya 
bırakılmaktadır? Emeklilerimiz emekli olduklarında sevinecekleri yerde niçin strese ve üzüntüye 
terkedilmektedir? 

2. Bu problemlerin çözüme kavuşturulması için ne tür tedbirler düşünülmektedir? Emekli 
olan 65 kişinin aylıkları ile kıdem tazminatları ne zaman ödenmeye başlanacaktır? 
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3. Enflasyonun üç haneli rakamlara ulaştığı, devalüasyonun onu körüklediği ve her şeyin 
ateş pahası olduğu bir dönemde emeklilerin alacakları aylıklar ile kıdem tazminatları geç ödeme
den dolayı ciddî bir değer kaybına uğramaktadır. Söz konusu bu değer kayıplarının karşılanması 
düşünülmekte midir? 

T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8.4.1994 

Sayı: B.13.0.BÖK.0.10.00.00.93/1620 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2.3.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-7/4119-9104-6280-2461 sayılı yazıları. 

Kayseri Milletvekili Şalin Kapusuz'un, Sümerbank Holding A.Ş.'nin Kayseri'de bulunan iş
yerlerinden 14.1.1994 tarihinde emekli olan 65 kişinin Sosyal Sigortalar Kurumundan alacaklan 
emekli aylıkları ve kıdem tazminatlarının gecikmeli olarak ödenmesinden doğacak hak kayıpları
na ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Sümerbank Holding A.Ş.'nin Kayseri'de bulunan iki işyerinden 70 sigortalı 1994 yılı Ocak 
ayı içinde Sosyal Sigortalar Kurumu Kayseri Sigorta Müdürlüğüne yaşlılık aylığı bağlanması tale
biyle başvurmuşlardır. 

Sümerbank Holding A.Ş. Kayseri Pamuklu Sanayii İşletmesinden 14.1.1994 tarihinde isteği 
üzerine emekliye ayrılan 18 işçiye 4 938 898 154 TL. ve 15.1.1994-31.1.1994 tarihleri arasında 
emekli olan 43 işçiye ise 11 568 324 021 TL. olmak üzere toplam 16 507 222 175 TL. kıdem taz
minatı ödendiği, emeklilik işlemlerinin de zamanında yapılarak Sosyal Sigortalar Kurumu Kayse
ri Sigorta Müdürlüğüne bildirildiği, anlaşılmıştır. 

Bu itibarla, sigortalıların emekli aylıklarının dört-beş ay gibi bir süreden önce ödenemeyceği 
şeklinde duyumlar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

93. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Andırın İlçesine bir 
mandıra açılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Balcanı Refaiddin Şahin 'in yazılı cevabı 
(714126) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

— Kahramanmaraş-Andırın ilçesinin süt potonsiyelini işleyecek bir mandıra yapımı için ge
rekli yer ve kaynakların temin edilmesine yönelik bir araştırma yaptırdınız mı? 

Eğer yapılmadıysa bu doğrultuda bir girişiminiz olacak mıdır? 
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T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı _ . . Q g 4 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı :ÖKM.2-90/9117 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 1.3.1994 tarih ve 7/4126 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin "Kahramanmaraş-Andınn İlçesine bir 

mandıra açılması" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğümüze müracaat etmek suretiyle köylülerimizin Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi kurmaları ve bu kooperatife; İl Müdürlüğümüzce yapılacak etüde göre 
mandıra projesi verilmesi ve yatırım programlarında yer alması durumunda kendilerine destek 
sağlanması imkânları araştırılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
94, - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına sınavsız eleman 

alındığı iddialarına ilişkin.Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı ce
vabı (714134) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Şu son günlerde kamu kurum ve kuruluşlarına el altından veya açıkça eleman alındığı 

ve bu işe almalarda herhangi bir imtihan yapılmadan açıktan yapıldığı yolunda iddialar vardır. 
1. Son olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttığınız tasarruf genelgesine rağmen, 

usulsüzce kadroların doldurulmasını neyle bağdaştırıyorsunuz? 
2. Kadroların bu şekilde doldurulması, yoksa tasarruf genelge kapsamına dahil değil midir? 

Veyahutta, bir tür seçim öncesi yatırım mıdır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 6.4.1994 
Sayı: B.02.0.006.0/2-00427 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4134-9125/34677 

sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan ce

vaplandırılması tensip edilen 7/4134 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin görüşlerimiz aşağıda 
sunulmaktadır. 

Önergede sözü edilen ve kamuoyunda "tasarruf genelgesi" olarak adlandırılan 4.2.1994 ta
rihli ve 1994/4 sayılı genelge incelendiğinde; genelge kapsamına alınan hususların "... pek çoğu 
esasen ilgili mevzuatında düzenlenmiş bulunmakta olup, bu genelgede yer alan hususların "tasvi-
ye" mahiyeti taşımadığı; uyulmaması halinde kanunların öngördüğü şekilde idarî ve cezaî kovuş
turmayı gerektirebilecek konular olduğu" vurgulanmaktadır. 
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Öte yandan, genelgede gerek geçici görevlendirmeler, gerekse kadro kullanımına ilişkin esas
lar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, bu esaslara 
uygun hareket etmeleri gerekmektedir. 

-» Ayrıca bu genelgenin uygulanmasını ilgili Şakanlar özel olarak takip etmek ile yükümlüdür
ler. Bağlı ve ilgili kuruluşlar ise, kendi denetim elemanları vasıtası ile genelge esaslarına uyulup 
uyulmadığını kontrol edeceklerdir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi kuruluşlarla yapılan denetimler
de, bu genelge hükümlerine uygunluk dikkatle takip edilecektir. 

Bu düzenlemeler çerçevesinde, eğer "usulsüzce kadrolar doldurulmuşsa" genelge hükümleri
ne aykırı hareket edilmiş demektir ki, bunun da her türllüdarî ve cezaî soruşturmayı gerektireceği 
açıktır. 

Bu bakımdan Sayın Milletvekilinin konuya ilişkin somut bilgi ve belgeleri iletmesi durumun
da, her kademede konunun üzerine gidileceği ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılaca
ğı tabiîdir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
95. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik Belediyesinin sigorta primlerine ilişkin 

sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (714135) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik Belediyemizin Sigorta primleri SSK'ya yatırılmış mıdır? 
Belediyenin ne kadar borcu vardır? Ödenmişse hangi tarihte ödenmiştir? Ödenmemişse ne 

gibi işlem yapılmıştır yada yapılacaktır? 
T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6.4.1994 
Sayı: B.13.0.BÖK.0.0L00.00.93/1571 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1.3.1994 tarih ve 7/4135-9126/34678 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Bilecik Belediyesinin sigorta primlerine ilişkin yazılı 

soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
Bilecik Belediyesinin 31.12.1993 tarihi itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim bor

cu aşağıda gösterilmiştir. 
(Milyon TL.) 

İcraya intikal eden Toplam prim Kalan prim 
prim borcu borcu borcu 

2 338.1 3 227.6 ~ 889.5 
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Bilecik Belediyesinden 1992-1993 yıllarında 222.5 milyon lira tahsilat yapılmıştır. 

Bakiye prim alacağının icra yolu ile tahsili için gerekli işlemler sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

96. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş 'in, Diyarbakır-Bağlar Semti 5 Nisan Mahalle
sinde silahlı saldırı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin yazılı cevabı (7/4138) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 
Güvenlik gerekçesi ileri sürülerek oluşturulan ve sürdürülen Olağanüstü Hal Bölgesinde, son 

yıllarda giderek artan bir eğimle süren ve adına "faili meçhul" denen sistemli siyasal cinayetler se
risi 1994 yılına girdiğimizden bu yana da bütün hızıyla sürmektedir. Seçim dönemi yaklaştıkça ar
tacağı endişesini taşıdığımız bu cinayetlerin Diyarbakır merkezli olarak artığı gözlenmektedir. 
Buna rağmen gerek hükümet ve İçişleri Bakanlığı ve gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği belli 
aralıklarla "faili meçhul cinayetlerin faillerini ortaya çıkarıldığı yönünde" basına açıklamalarda 
bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 

12 Ocak 1994 günü Diyarbakır İli, Bağlar Semti 5 Nisan Mahallesinde silahlı saldırıya uğra
yan Selahattin Biçim adlı şahıs olay yerinde yaşamını yitirir. 

1. Selahattin Biçim cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? 
Varsa geldiği safha nedir? 

2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar
da kullanılmış mıdır? 

3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.3.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095880 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4138-
9129/34681 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
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Mehmet oğlu 1971 doğumlu Selahattin Biçim, 12.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen bir şa- . 
his tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. 

Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 27.1.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanığın tespiti ile yakalanması için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

97. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır'ın Bağlar semtinde silahlı saldırı 
sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(714139) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Güvenlik gerekçesi ileri sürülerek oluşturulan ve sürdürülen Olağanüstü Hal Bölgesinde, son 
yıllarda giderek artan bir eğimle süren ve adına "faili meçhul" denen sistemli cinayetler serisi 
1994 yılına girdiğimizden bu yana da bütün hızıyla sürmektedir. Seçim dönemi yaklaştıkça artaca
ğı endişesini taşıdığımız bu cinayetlerin Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna 
rağmen gerek hükümet ve İçişleri Bakanlığı ve gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği belli aralık
larla "faili meçhul cinayetlerin faillerinin ortaya çıkarıldığı yönünde basına açıklamalarda bulun
maktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 
15 Ocak 1994 günü Diyarbakır ili, Bağlar semti Gürsel caddesinde silahlı saldırıya uğrayan 

Sedat Çağatay yaşamını yitirir. 
1. Sedat Çağatay cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? Var

sa geldiği safha nedir? 
2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar

da kullanılmış mıdır? 
3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/095871 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4139-
9130/34682 sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Hasan oğlu 1970 doğumlu Sedat Çağatay, 15.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen şahıslar ta
rafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. 

Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanın kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 1.2.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcılı
ğına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanık ve sanıkların tespiti ile yakalanması için çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

98. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş 'in, Diyarbakır ili Turistik caddesinde silahlı sal
dırı sonucu öldürülen,bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'in yazılı cevabı 
(7/4140) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Güvenlik gerekçesi ileri sürülerek oluşturulan ve sürdürülen Olağanüstü Hal Bölgesinde, son 
yıllarda"giderek artan bir eğimle süren ve adına "faili meçhul" denen sistemli siyasal cinayetler se
risi 1994 yılına girdiğimizden bu yana da bütün hızıyla sürmektedir. Seçim dönemi yaklaştıkça ar
tacağı endişesini taşıdığımız bu cinayetlerin Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. 
Buna rağmen gerek hükümet ve İçişleri Bakanlığı ve gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği belli 
aralıklarla "faili meçhul cinayetlerin faillerinin ortaya çıkarıldığı yönünde" basına açıklamalarda 
bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 
14 Ocak.1994 günü Diyarbakır ili, Turistik caddesi 41. sokakta Serdar Kaya adlı şahıs uğra^ 

dığı satirli saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirir. 
1. Serdar Kaya cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? Varsa 

geldiği safha nedir? 
2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar

da kullanılmış mıdır? 
3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095881 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4140-
9131/34681 sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Ahmet oğlu 1981 doğumlu Serdar Kaya, 13.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen şahıs veya 
şahıslar tarafından satır tabir edilen bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş
tir. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 27.1.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanık veya sanıkların tespiti ve yakalanması için çalışma
lar sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

99. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'in, Diyarbakır ili şehitlik semtinde silahlı saldırı 
sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı 

(714141) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 
Güvenlik gerekçesi ile sürülerek oluşturulan ve sürdürülen Olağanüstü Hal Bölgesinde, son 

yıllarda giderek artan bir eğimle süren ve adına "faili meçhul" denen sistemli siyasal cinayetler se-
, risi 1994 yılına girdiğimizden bu yana da bütün hızıyla sürmektedir. Seçim dönemi yaklaştıkça 

artacağı endişesini taşıdığımız bu cinayetlerin Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. 
Buna rağmen gerek hükümet ve İçişleri Bakanlığı ve gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği belli 
aralıklarla "faili meçhul cinayetlerin faillerinin ortaya çıkarıldığı yönünde" basına açıklamalarda 
bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 
14 Ocak 1994 günü Diyarbakır İli, Şehitlik semti 78. sokakta silahlı saldırıya uğrayan Azad 

Önen adlı şahıs olay yerinde yaşamını yitirir. 
1. Azad Önen cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? Varsa 

geldiği safha nedir? 
2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar

da kullanılmış mıdır? 
3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095872 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4141-
9132/34684 sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tayfından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen sonî önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

M. Mahmut oğlu 1978 doğumlu Azad Önen, 13.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen şahıslar 
tarafından silahlı saldın sonucu hayatını kaybetmiştir. 

Olay yerinde yapılan tahkikat soffucu elde edilen kovanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 1.2.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcılı
ğına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanık ve sanıkların tespiti ile yakalanması için çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

100, - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'in, Diyarbakır-Şehitlik semtinde silahlı saldırı 
sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/4142) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 
Güvenlik gerekçesi ileri sürülerek oluşturulan ve sürdürülen Olağanüstü Hal Bölgesinde, son 

yıllarda giderek artan bir eğirhle süren ve adına "faili meçhul" denen sistemli siyasal cinayetler se
risi 1994 yılına girdiğimizden bu yana da bütün hızıyla sürmektedir. Seçim dönemi yaklaştıkça 
endişesini taşıdığımız bu cinayetlerin Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna 
rağmen gerek Hükümet ve İçişleri Bakanlığı ve gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği belli ara
lıklarla "faili meçhul cinayetlerin faillerinin ortaya çıkarıldığı yönünde" basına açıklamalarda bu
lunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 
10 Ocak 1994 günü Diyarbakır İli, Şehitlik Semtinde silahlı saldırıya uğrayan Cevdet Gündeş 

(56) adlı şahıs kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşamını yitirir. 
1. Cevdet Gündeş (56) cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? 

Varsa geldiği safha nedir? 
2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar

da kullanılmış mıdır? 
3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01/095874 

Konu : Yazılı Soru Önergesi • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4142-
9133/34685 sayılı yazısı. S 
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

İsa oğlu 1938 doğumlu Cevdet Gündeş, 1.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen şahıslar tara
fından silahlı saldırı sonucu yaralanmış daha sonra, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. 

Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat cvrağı 25.2.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanıkların tespiti ile yakalanması için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

101.- Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'in, Diyarbakır-Şehitlik Caddesinde silahlı saldı
rı sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/4143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Güvenlik gerekçesi ile sürülerek oluşturulan ve sürdürülen Olağanüstü Hal Bölgesinde, son 
yıllarda giderek artan bir eğimle süren ve adına "faili meçhul" denen sistemli siyasal cinayetler se
risi 1994 yılına girdiğimizden bu yana da bütün hızıyla sürmektedir. Seçim dönemi yaklaştıkça 
endişesini taşıdığımız bu cinayetlerin Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna 
rağmen gerek hükümet ve İçişleri Bakanlığı ve gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği belli aralık
larla "faili meçhul cinayetlerin faillerinin ortaya çıkarıldığı yönünde" basına açıklamalarda bulun
maktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 
14 Ocak 1994 günü Diyarbakır İli, Şehitlik caddesinde bulunan Deniz Elektrik adlı işyerinde 

silahlı saldırıya uğrayan Mahmut Aslan adlı şahıs yaşamını yitirir. 
1. Mahmut Aslan cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? Var

sa geldiği safha nedir? 
2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar

da kullanılmış mıdır? 
3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01/095869 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4143-
9134/34686 sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Yazılı soru önergesinde sözü edilen olayda Mahmut Aslan isimli şahsın ölmediği, Ramazan 
oğlu 1977 doğumlu Zafer Toprak'ın silahlı saldırı sonucu kimliği meçhul bir şahıs tarafından ya
ralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. 

Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 1.2.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcılı
ğına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanığın tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürdürülmek
tedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

102. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'in, Diyarbakır-Dağkapı semtinde silahlı saldırı 
sonucu öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı 
(7/4144) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 
"Güvenlik" gerekçesiyle oluşturulan ve sürdürülen Olağanüstü Hal Bölgesinde, son yıllarda 

giderek artan bir eğimle süren ve adına "faili meçhul" denen sistemli siyasal cinayetler serisi 1994 
yılına girdiğimizden bu yana da bütün hızıyla sürmektedir. 

Seçim dönemi yaklaştıkça endişesini taşıdığımız bu cinayetlerin, Diyarbakır merkezli olarak 
arttığı gözlenmektedir. Buna rağmen gerek Hükümet ve İçişleri Bakanlığı ve gerekse Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği belli aralıklarla "faili meçhul cinayetlerin faillerinin ortaya çıkarıldığı yönün
de" basına açıklamalarda bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 
11 Ocak 1994 günü Diyarbakır İli, Dağkapı semtinde silahlı saldırıya uğrayan Fırat Çağlar 

(18) adlı şahıs yaşamını yitirir. 
1. Fırat Çağlar (18) cinayetiyle ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? 

Varsa geldiği safha nedir? 
2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar

da kullanılmış mıdır? 
3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı ' _ 8.4.1994. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095873 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4144-
9135/34687 sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Halef oğlu 1965 doğumlu Musa Kaya, 28.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen şahıslar tara
fından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş. 

Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 3.3.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcılı
ğına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanık ve sanıkların tespiti ile yakalanması için çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

103. - Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt İli Kemerli Köyü yakınlarında bir vatandaşın 
güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kam Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4145) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz eder-
mi. 

Zübeyir Aydar 
. , - ' ' • • Siirt 

7.2.1994 günü saat 14.00 sıralarında Siirt İli Eruh İlçesi Qeix (Kemerli) köyü yakınındaki Ba-
wana Kele mevkiine gelen Gırdara (Ormanardı) Karakolu jandarmaları, burada hayvanlarını otlat
makta olan Ali Güneş'i (45) gözaltına aldılar. Bunun için neden göstermeyen jandarmalar, olay sı
rasında Ali Güneş'in yanında bulunan oğlu Cemal Güneş'i serbest bıraktılar. Ali Güneş'in o ak
şam evine dönmemesinden kuşkulanan yakınları, ertesi gün Gırdara Karakoluna giderek Ali Gü
neş'in durumunu sordular. Jandarmalar kendilerine, "Alın cenazenizi götürün", diyerek Ali Gü
neş'in cenazesini teslim ettiler. 

•1. Ali Güneş hangi gerekçeyle gözaltına alınmıştı? 

2. Ali Güneş ne suretle katledilmiştir? 

3. Olay hakkında soruşturma yapılmış mıdır? 

4. Olayın sorumluları hakkında işlem yapılmış mıdır? Yapılması düşünülmekte midir? 
5. Halkın devletten korkmasına neden bu tür olaylar gittikçe sıklaştığına göre, bu olayları ön

lemek için somut önlemler almayı düşünüyor musunuz? 
6. Olay hakkında resmî tutanağın ötesinde ciddî bir araştırma yapılacak mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 30.4.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Sayı: 7504-335-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.( 1914) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1 Mart 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4145-9136/34688 

sayılı yazısı. 
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Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt İli, Eruh İlçesi, Kemerli Köyü yatanlarında bir va
tandaşın Güvenlik Güçlerince gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddiasına ilişkin vermiş ol
duğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. Eruh İlçesi, Ormanardı Köyünde bulunan Güvenlik Kuvvetlerinin Üs Merkezine yakın ha
kim bir sırttan, gözetleme yapan bir şahsın nöbetçi Er tarafından fark edilmesi üzerine kendisine 
"Dur" ihtarında bulunulmuş, şahsın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine, ilk ön
ce havaya ihtar ateşi yapılmış, ancak kaçmaya devam etmiş, bunun üzerine çevresine uyan ateşi 
yapılmıştır. Bu esnada şahıs yere düşmüş, yapılan kontrolde öldüğü anlaşılmıştır. 

2. Olay, anında Eruh C. Savcılığına haber verilerek tahkikat yapılmıştır. Şahsın üzerinde ya
pılan aramada (1) adet Rus malı Dürbün, (1) adet El Bombası, Ormanardı Üs Bölgesinin çizilme
ye çalışılırken yarım kalan krokisi ile (1) adet tükenmez kalem ele geçirilmiştir. Ölen şahsın yapı
lan kimlik tespitinde isminin Ali Güneş olduğu, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığının tes
pit edildiğini, bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

104. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, silah ruhsatı verilenlerden toplandığı iddia 
edilen yardım parasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4146) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
1. Silah ruhsatı verilenlerden 2 milyon TL; yardım adı altında para istendiğine ilişkin şikâ

yetler yaygınlaşıyor. 
Bunun hukukî dayanağf nedir? 

• T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095886 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 11.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4146-
9140/34708 sayılı yazısı. 

Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen som önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

6136 sayılı Kanun ve uygulamasına açıklık getiren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince valiler tarafından özel kişilere 5 yıllık olarak veri
lecek olan silah taşıma ruhsatlarından 1 071 500 TL. harç bedeli, 1 000 000 TL. kart bedeli, silah 
bulundurma ruhsatlarından ise; 458 500 TL. harç bedeli ile 400 000 TL. kart bedeli alınmaktadır. 

* Arz ederim. Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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105. - Siirt Milletvekili Zübeyir-Aydar'ın, Mardin, Siirt ve Sımak'a bağlı bazı yerleşim bi
rimlerinin güvenlik güçlerince basılarak masum kişilerin öldürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (714150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

ZübeyirAydar 

Siirt 

6.1.1994-10.1.1994 tarihleri arasında, Şırnak İli Basa (Güçlükonak) ilçesine bağlı, Siirt Eruh 
İlçesi, Mardin Dargeçit ve Midyat ilçeleri arasında kalan köylere 4 günlük bir operasyon düzen
lenmiştir. Operasyon sırasında Şırnak Güçlükonak İlçesi Şıkeftiya Köyü ile Ceme Gewr, Denk ve 
Bcrne mezralarına da baskın yapılmıştır. Köy ve mezralarında bulunan evler, içindeki eşyalarla 
birlikte yakılmış, hayvanlar telef edilmiştir. Şıkeftiya Köy Muhtarının kardeşi Hüsnü Yılmaz da 
baskın sırasında kurşuna dizilmiştir. Bu köyün Denk mezrası yakılırken, evli ve 3 çocuk babası 
Mehmet Sait Timurtaş adlı yurttaşımız da kurşuna dizilmiş, cesedi ailesine teslim edilmiştir. Sait 
Timurtaş öldürülürken yanında bulunan Tahir Şili adlı yurttaşımız da komaya girinceye değin dö
vülmüştür. Tahir Şili hâlâ i yi leşm emiştir. Görgü tanıkları, Sait Timurtaş'ın jandarma tarafından 
alındığı sırada koyunlarını otlatmakta olduğunu belirtmektedir. Yine aynı yerde koyunlarını otlat
makta olan 30 yaşlarındaki Ahmet Timurtaş ve yanında bulunan Hüsnü oğlu, 23 yaşlarında, evli 
ve 1 çocuk babası olan, Siirt Pervari İlçesi Tırya (Okçular) nüfusuna bağlı Hacı Şili de gözaltına 
alınıyor. Ahmet Timurtaş'ın ifadesine göre, kendisi bir gün sonra bırakılmış, Hacı Şili ise serbest 
bırakılmamıştır. Hacı Şili'nin akibetinden hâlâ bir haber alınamamaktadır. Burada, ayrıca 150 ci
varında koyun telef edilmiş, erken doğan kuzular ise arabalara yüklenilerek götürülmüştür. 

1. Şıkeftiya Köyü ve mezralarına hangi kanunî gerekçeye dayanılarak baskın yapılmıştır? 
2. Şıkeftiya Köyü ve mezralarında bulunan evler neden yakılmıştır? 
3. Hüsnü Yılmaz'ın katledilmesi hakkında soruşturma yapılmış mıdır? 

4. Mehmet Sait Timurtaş'ın katledilmesi hakkında soruşturma yapılmış mıdır? 
5. Ahmet Timurtaş ve Hacı Şili hangi gerekçeyle gözaltına alınmıştır? 

6. Hacı Şili'nin kanunî süreden fazla gözaltında tutulmasının ve akibeti hakkında yakınlarına 
haber verilmemesinin gerekçesi veya nedeni nedir? 

7. Tahir Şili'nin dövülmesi olayı hakkında soruşturma yapılmış mıdır? 

8. Şıkeftiya Köyü ve mezralarında bulunan evlerin yakılması, hayvanların telef edilmesi ola
yı hakkında soruşturma yapılmış mıdır? 

9. Olayların sorumluları hakkında kanunî işlem yoluna gidilecek midir? 
10. Şıkeftiya Köyü ve mezralarında maddî zarar tespiti yapılmış mıdır? 
11. Maddî zarar gören halkın zararlarının tazmin edilmesi yoluna gidilecek midir? 
12. Evlerinden, eşya ve hayvanlarından mahrum kalan halkın barınma ve geçim sorunlarının 

çözülmesi için somut önlem alınmış mıdır? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 30.3.1994 

. Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7504-339-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(1918) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1 Mart 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/4150-9146/34731 
sayılı yazısı. 

Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt ve Mardin'e bağlı bazı yerleşim birimlerinin güven
lik güçlerince basıldığı, bazı evlerin yıkıldığı ve hayvanların öldürüldüğü iddiasına ilişkin vermiş 
olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. Zaman zaman Dicle Nehrini geçerek Mardin ili, Dargeçit İlçesindeki J. Karakolları ve 
GKK.ların bulunduğu köylere saldırılar düzenleyen teröristler, eylemlerinden sonra Demirboğaz 
Köyü güneyi, Çetinkaya Köyü batısı, Şırnak-Fındık İlçesi kuzeyi ile Dicle doğusu arasında kalan 
bölgeye çekilerek faaliyet gösterdikleri duyumunun alınması üzerine, bölgede 6-9 Ocak 1994 gün
leri arasında operasyon düzenlenmiştir. 

2. Arazi taraması şeklinde yürütülen operasyon esnasında teröristlerle sıcak temas sağlanmış, 
Güvenlik Güçlerinin "Teslim Ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştır. 
Teröristler arazinin sarp ve ormanlık olmasından istifade ederek, ölü ve yaralılarını yanlarına ala
rak kaçmışlardır. Önergede Güvenlik Kuvvetleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen kişilerin terö
ristler tarafından kaçırılan bu kişiler olabileceği değerlendirilmektedir. 

3. Önergede, Güvenlik Güçlerince yapıldığı ileri sürülen, evlerin yakılması, hayvanların telef 
edilmesi, insanların öldürülmesi ve yaralanması iddiası tamamen asılsız olup, Güvenlik Güçleri 
bölgede huzur ve güven ortamını sağlamak ve vatandaşı eşkiya örgütünden korumak için gayret 
gösterdiğini, bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

106. - Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt ve Mardin'e bağlı bazı yerleşim birimlerinin 
güvenlik güçlerince basıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı 
cevabı (7/4151) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

6.1.1994 tarihinden başlayarak, Jandarma ve Koruculardan oluşan birlikler, Siirt İli Eruh İlçe
si, Mardin İli Dargeçit ve Midyat İlçeleri arasında kalan, Şırnak İli Güçlükonak (Basa) ilçesine 
bağlı, Dicle Nehri kıyılarındaki köy ve mezralarda 4 günlük bir operasyon yapmışlardır. Bu ope
rasyon sırasında, Nevvya (Dağyeli) köyüne ve bu köye bağlı Gelî Osman ve Meydana Selık mez
ralarına da baskın yapılmıştır. Köy ve mezralar tamamen yakılmıştır. Meydana Selık mezrası ya
kılırken hayvanlar da taranıyor. Mezrada bulunan iki kadın, hayvanların taranmasına engel olmak 
istemiştir. 16 yaşındaki yeni evli Mümtaze Kaçar, hayvanların arasında taranarak öldürülmüştür. 
20 yaşlarında ve evli olan Meryem Kaçar ise yaralanmıştır. Olaydan sonra, Mümtaze Kaçar'ın 7 
beşibirlik altını da boynundan alınmıştır. Bu olay esnasında 187 koyun ve 40 kuzu da telef edil
miştir. 
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Köy ve mezraların yakıldığı, hayvanların öldürüldüğü sırada, görgü tanıklarının ifadesine gö
re, askerler yanan ev ve öldürülen hayvanların önünde hatıra fotoğrafı çektirmiştir. 

1. Nevvya Köyü ile Gele Osman ve Meydana Selık mezralarına yapılan baskının kanunî ge
rekçesi nedir? 

2. Köy ve mezralarda bulunan evler niçin yakılmıştır? 

3. Evlerin yakılması hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? 

4. Köy ve mezralarında ortaya çıkan maddî zarar tespit edilmiş midir? 

5. Nevvya ve mezralarında ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi düşünülmekte midir? 

6. Mümtaze Kaçar'm öldürülmesi ve Meryem Kaçar'ın yaralanması olayları hakkında soruş
turma yapılmış mıdır? 

7. Meryem Kaçar'ın tedavisi yaptırılmış mıdır? 
8. Soruşturmalar sırasında halkın ve görgü tanıklarının ifadesine başvurulmuş mudur? 

9. Olayın sorumlusu olan jandarma ve korucular hakkında soruşturma yapılması, haklarında 
kanunî işlem yapılması düşünülmekte midir? 

10. Olayları bizzat ve yerinde incelemeyi düşünür müsünüz? 

11. Olayda mağdur olan, evlerinden ve geçim kaynaklarından yoksun kalan halkın barınma 
ve geçim sorunlarının çözülmesi için somut önlemler alınmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 30.3.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7504-338-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(1917) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 1 Mart 1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00-02-7/4151-9147/34732 

sayılı yazısı. 
Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt ve Mardin'e bağlı bazı yerleşim birimlerinin güven

lik güçlerince basıldığı, bazı vatandaşların öldürüldüğü, evlerinin yıkıldığı iddiasına ilişkin vermiş 
olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. Önergede belirtilen yerleşim yerleri, Mardin Güvenlik Komutanlığı Bölgesinde olup, anı
lan köylere yakın bölgelerde teröristlerin barındıkları duyumunun alınmasını müteakip, bölgede 
yapılan müşterek operasyonlarda, teröristlerle zaman zaman temas sağlanmış, birçok teröristin ele 
geçirilememekle beraber öldürüldüğü hassas kaynaktan tespit edilmiştir. 

2. Güvenlik Güçlerince öldürüldüğü iddia edilen ve masum bir vatandaş gibi gösterilen kişi
lerin, teröristler tarafından ölüleri kaçırılan, arkadaşları yada işbirlikçileri olabileceği değerlendi
rilmektedir. Evlerin yıkılması, hayvanların öldürülmesi ve insanların katledilmesi iddiası tamamen 
asılsız olup, gerçekleri yansıtmadığını bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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707. -Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'in, Diyarbakır Bit Pazarı civarında öldürülen 
bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4152) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 
"Faili meçhul" olarak nitelendirilen sistemli siyasal cinayetler serisinin 1994 yılına girdiği

mizden bu yana, özellikle Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna rağmen gerek 
Hükümet, gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, faillerin ortaya çıkarıldığı yönünde açıklamalar
da bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler aşığında değerlendirilmek üzere; 
31 Ocak 1994 günü Diyarbakır ili, Bit Pazarı civarında uğradığı silahlı saldırı sonucu Şevket 

Demircan yaşamını yitirir. 

1. Şevket Demircan cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? 
Varsa geldiği safha nedir? 

2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar
da kullanılmış mıdır? 

3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095882 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/4152-
9150/34733 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Ahmet oğlu 1979 doğumlu Şevket Demircan, 31.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen bir şa
hıs tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. 

Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 22.2.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanığın tespiti ile yakalanması için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

— 416 — 



T.B.M.M. B:88 12 .4 .1994 0 : 1 

108. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş 'in, Diyarbakır-Bağlar semti Göçmenler cadde
sinde öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı 
(7/4153) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 
"Faili meçhul" olarak nitelendirilen sistemli siyasal cinayetler serisinin 1994 yılına girdiği

mizden bu yana, özellikle Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna rağmen gerek 
Hükümet, gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, faillerin ortaya çıkarıldığı yönünde açıklamalar
da bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 

18 Ocak 1994 günü Diyarbakır ili, Bağlar semti Göçmenler caddesi üzerinde bulunan Özay 
Kasabında, uğradığı silahlı saldırı sonucu Süleyman Gün isimli şahıs yaşamını yitirir. 

1. Süleyman Gün cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? Var
sa geldiği safha nedir? 

2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar
da kullanılmış mıdır? 

3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095879 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/4153-
9151/34734 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Mehmet oğlu 1975 doğumlu Süleyman Gün, 18.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen şahıslar 
tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. 

Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 27.1.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanık ve sanıkların tespiti ile yakalanması için çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

— 417 — 



T.B.M.M. B:88 12.4 .1994 0 : 1 

709. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Şehitlik semtinde öldürülen bir 
şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4154) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
. Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

"Faili meçhul" olarak nitelendirilen sistemli siyasal cinayetler serisinin 1994 yılma girdiği
mizden bu yana, özellikle Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna rağmen gerek 
Hükümet, gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, faillerin ortaya çıkarıldığı yönünde açıklamalar
da bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 
15 Ocak 1994 günü Diyarbakır ili, Şehitlik semtinde Mehmet Metin Kaplan isimli şahıs uğra

dığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirir. 

1. Mehmet Metin Kaplan cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mı
dır? Varsa geldiği safha nedir? 

2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar
da kullanılmış mıdır? 

3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 
4. Silvan ve Batman'dan sonra faili meçhul cinayetlerin Diyarbakır'da yoğunlaşması eylem

lerin merkezi olduğunu mu ifade etmektedir? 

5. Söz konusu cinayetlerin dönemsel olarak bir merkezde yoğunlaşması, bu cinayetleri ger
çekleştirenlerin seyyar fail olduklarını mı ifade etmektedir? 

6. 1993 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve sayısı 510 olan faili meçhul cinayetlerden kaçının 
failleri tespit edilmiştir? Tespit edilmiş faillerden kaçı eylemlerinden ötürü yargılanmıştır? Yargı
lananlardan kaçı hüküm giymiştir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095884 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS;0.10.00-02-7/4154-
9152/34735 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Ömer oğlu 1973 doğumlu Mehmet Metin Kaplan, 15.1.1994 tarihinde kimliği meçhul şahıs 
veya şahıslarca silahlı saldırı sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. 
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Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 1.2.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcılı
ğına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanığın tespiti ile yakalanması için çalışmalar sürdürülmek
tedir. 

Arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

110. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakıt-Büyük Postane civarında öldürü
len bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (714155) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

"Faili meçhul" olarak nitelendirilen sistemli siyasal cinayetler serisinin 1994 yılına girdiği
mizden bu yana, özellikle Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna rağmen gerek 
Hükümet, gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, faillerin ortaya çıkarıldığı yönünde açıklamalar
da bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 
25 Ocak 1994 günü Diyarbakır ili, Büyük Postane arkasında silahlı saldırıya uğrayan Eyüp 

Aslan kaldırıldığı Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirir. 

1. Eyüp Aslan cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? Varsa 
geldiği safha nedir? 

2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar
da kullanılmış mıdır? 

3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095875 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/4155-
9153/34736 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Mahmut oğlu 1971 doğumlu Eyüp Aslan, 24.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen bir şahıs ta
rafından silahlı saldırı sonucu yaralanmış daha sonra, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. 
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Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanın kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 3.3.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcılı
ğına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanığın tespiti ile yakalanması için çalışmalar sürdürülmek
tedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
111. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Gazi caddesinde öldürülen bir 

şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4156) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

"Faili meçhul" olarak nitelendirilen sistemli siyasal cinayetler serisinin 1994 yılma girdiği
mizden bu yana, özellikle Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna rağmen gerek 
Hükümet, gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, faillerin ortaya çıkarıldığı yönünde açıklamalar
da bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 

28 Ocak 1994 günü Diyarbakır ili, Gazi caddesinde silahlı saldırıya uğrayan Musa Kaya adlı 
şahıs olay yerinde yaşamını yitirir. 

1. Musa Kaya cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? Varsa 
geldiği safha nedir? 

2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da playlar-
da kullanılmış mıdır? 

3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095883 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/4156-
9154/34757 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Mehmet oğlu 1975 doğumlu Fırat Çağlar, 11.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen bir şahıs 
tarafından silahlı saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. 

• ' . / . . . 
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Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 27.1.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanığın tespiti ile yakalanması için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
112.-Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır eski belediye binası yakınlarında 

öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4157) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

"Faili meçhul" olarak nitelendirilen sistemli siyasal cinayetler serisinin 1994 yılına girdiği
mizden bu yana, özellikle Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna rağmen gerek 
Hükümet, gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, faillerin ortaya çıkarıldığı yönünde açıklamalar
da bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 

24 Ocak 1994 günü Diyarbakır ili, eski belediye binası yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan, 
Diyarbakır Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1 inci sınıf öğrencisi Muzaffer Aydın yaşamını yitirir. 

1. Muzaffer Aydın cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? 
Varsa geldiği safha nedir? 

2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar
da kullanılmış mıdır? 

3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095877 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/4157-
9155/34738 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Fehmi oğlu 1975 doğumlu Muzaffer Aydın, 23.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen bir şahıs 
tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. 
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Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanın kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 27.1.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanığın tespiti ile yakalanması için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
/13. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yıtrtdaş'ın, Diyarbakır-Gazi caddesinde öldürülen bir 

sahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4158) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

"Faili meçhul" olarak nitelendirilen sistemli siyasal cinayetler serisinin 1994 yılına girdiği
mizden bu yana, özellikle Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna rağmen gerek 
Hükümet, gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, faillerin ortaya çıkarıldığı yönünde açıklamalar
da bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 

28 Ocak 1994 günü Diyarbakır ili, Gazi caddesinde silahlı saldırıya uğrayan Hamza Yüksel 
adlı şahıs olay yerinde yaşamını yitirir. 

1. Hamza Yüksel cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? Var
sa geldiği safha nedir? 

2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar
da kullanılmış mıdır? 

3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095876 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/4158-
9156/34739 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Abdulmuttalip oğlu 1971 doğumlu Hamza Yüksel, 28.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen 
bir şahıs tarafından tabanca ile ateş edilmek suretiyle yaralanmıştır. 
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Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanın kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. Müşteki Hamza Yük
sel ifadesinde şahsı tanımadığını beyan etmiştir. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 22.2.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanığın tespiti ile yakalanması için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

114. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Bağlar semti-Gürsel caddesinde 
öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4159) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

"Faili meçhul" olarak nitelendirilen sistemli siyasal cinayetler serisinin 1994 yılına girdiği
mizden bu yana, özellikle Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna rağmen gerek 
Hükümet, gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, faillerin ortaya çıkarıldığı yönünde açıklamalar
da bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 
31 Ocak 1994 günü Diyarbakır ili, Bağlar semti Gürsel caddesinde uğradığı silahlı saldırı so

nucu Dr. Şehmus Akın olay yerinde yaşamını yitirir. 
1. Dr. Şehmus Akın cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? 

Varsa geldiği safha nedir? 
2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar

da kullanılmış mıdır? 

3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 
Emniyet Genel Müdürlüğü -

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095878 
,Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/4159-
9157/34740 sayılı yazısı. ' 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Ali oğlu 1966 doğumlu Dr. Şehmus Akın, 31.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen bir şahıs 
tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. 
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Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen koyanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 18.2.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanığın tespiti ile yakalanması için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
775. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yıırtdaş'ın, Diyarbakır-Gazi caddesinde öldürülen bir 

şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4160) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

"Faili meçhul" olarak nitelendirilen sistemli siyasal cinayetler serisinin 1994 yılına girdiği
mizden bu yana, özellikle Diyarbakır merkezli olarak arttığı gözlenmektedir. Buna rağmen gerek 
Hükümet, gerekse Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, faillerin ortaya çıkarıldığı yönünde açıklamalar
da bulunmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilmek üzere; 

30 Ocak 1994 günü Diyarbakır ili, Gazi caddesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu, Devlet Su 
İşlerinde inşaat mühendisi olarak çalışan Mehmet Altıntaş yaşamını yitirir. 

1. Mehmet Altıntaş cinayeti ile ilgili olarak başlatılmış bulunan bir soruşturma var mıdır? 
Varsa geldiği safha nedir? 

2. Olayda kullanılan silah veya silahların niteliği nedir? Daha önce başka olay ya da olaylar
da kullanılmış mıdır? 

3. Cinayetin fail ya da failleri yakalanmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01/095870 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/4160-
9158/34741 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Mehmet Nuri oğlu 1964 doğumlu Mehmet Altıntaş, 30.1.1994 tarihinde kimliği bilinmeyen 
şahıslar tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. 
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Olay yerinde yapılan tahkikat sonucu elde edilen kovanların kriminalistik incelemesinde suç 
aleti tabancanın daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrağı 18.2.1994 günü DGM Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiş olup, kimliği meçhul sanığın tespiti ile yakalanması için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

116. -Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde köylülerin zorla koru
cu yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/4161) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Muzaffer Demir 

Muş 
Son zamanlarda PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri 

iddiasıyla yüzlerce köyün yakılıp yıkıldığı veya zorla boşaltılarak köylülerin göçe zorlandıkları id
dia edilmektedir. 

Milletvekili olduğum Muş ilinde son 3 ay içerisinde sayısız köy yakıldı, yıkıldı, boşaltıldı. 
Yine son 3 ay içerisinde 30'un üzerinde faili meçhul cinayet işlendi. 

Bir diğer önemli iddia da köylülerin tehdit ve cebirle köy koruculuğuna zorlandığıdır. 
Güvenlik güçleri köylere gitmekte, köy halkını köy meydanında toplayarak;" Ya silahlarınızı 

çıkartıp PKK'ya karşı direnir PKK'yı köyünüze sokmazsınız veya göç edersiniz. Aksi takdirde bir 
hafta sonra gelip köyü ateşe veririz" tehdidinde bulunduğu iddia edilmektedir. 

Bir taraftan köylülerin ruhsatsız silahlarının marka ve seri numaraları tespit edilerek köylüler, 
koruculuğa zorlanmakta, diğer taraftan da işlerine gelmediği zaman silahının markası ve seri nu
marası tespit edilen köylü; ateşli silahlarla ilgili TCK'nın 6136 sayılı maddesi gereğince şahıs 1 
ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaktadır. 

" Hukuk devleti çerçevesi içinde kalınarak teröre karşı mücadele yürütüyoruz" diyorsunuz. 
Oysa 1987 yılından beri Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir illerde ateşli silahlarla ilgili af ve 
ruhsat izni çıkmamıştır. En son 2.12.1987/299 tarih ve sayılı kanun hükmündeki kararname ile 45 
gün içinde isteyen her kişinin menşey göstermeden elindeki her marka ve her cins silaha ruhsat 
alabileceği sağlanmıştır. Şimdiye kadar bunun dışında başka bir yasa çıkmamıştır. 

Sayın Başbakan, köylülerin zorla köy korucusu yapılmak istenmelerini, ruhsatsız silahlarını 
taşımalarına izin verilmesi ve istenmeyen durumlarda da TCK'nın 6136 maddesine göre şahısların 
1 ile 5 yılarasında değişin cezalara çarptırılmalarını nasıl izah edersiniz? 

Bu uygulama dünyanın hangi devletinde vardır? 

Bu durumda hukuk devletiyiz, hukuk devleti olmanın gereklerini yerine getiriyoruz diyebilir. 
misiniz. 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 23.3.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7504-296-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(1571) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 25 Şubat 1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00-02-7/4161-
9163/34751 sayılı yazısı. 

Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş İli çevresinde bazı köylerin Güvenlik Güçlerince 
zorla boşaltılarak yakıldığı ve halkın göçe zorlandığı, ayrıca bazı köylülerin ruhsatsız silah taşıma
sına müsaade edildiği iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. Muş İli ve çevresinde, terör örgütünün baskısı sonucu köylerini terk etmek zorunda kalan 
köylüler, tekrar köylerine dönmek için Resmî Makamlara müracaat ederek, terör örgütünün bu 
baskısını lanetlemek için 15 Kasım 1993 tarihinde telin mitingi düzenlemişlerdir. 

2. Terör örgütüne karşı köyünü korumak için (1 750) vatandaş GKK. olmak için başvuruda 
bulunmuş olup, Gönüllü veya GKK. yapmak için hiçbir vatandaş baskı altına alınmamıştır. Silahı 
ile birlikte yakalanan kişiler, terörist yada işbirlikçileri olup, haklarında kanunî işlem yapılmakta, 
ruhsatlı silahlara doğal olarak hiçbir işlem yapılmamaktadır. 

4. Muş İlinde terör örgütüne karşı duyulan nefret nedeni ile vatandaşlar, gönüllü köy korucu
su veya GKK. olmak istemelerinden dolayı terör örgütü ve yandaşlarını rahatsız etmektedir. Can 
ve mal emniyeti için vatandaşlar, Güvenlik Görevlileri ile birlikte uyum içerisinde çalışmakta 
olup, önergede belirtilen hussularm gerçekleri yansıtmadığını, arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

777. -Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, pancar üreticilerinin 1993 yılı ürün bedel
lerinin ödenmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir 
Köse'nin yazılı cevabı (7/4168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
H. İbrahim Özsoy 

Afyon 

Başbakan olarak her gittiğiniz yerde, her verdiğiniz demeçte çiftçinin mahsulüne peşin öde
me yaptığınızı ve yapacağınızı açıklıyorsunuz. 

1. Pancar üreticisi 1993 mahsulünü teslim edeli 6 ay geçtiği halde paraları niçin ödenmemek
tedir? 

2. Pancar üreticisi sizin kastettiğiniz çiftçi grubuna girmiyor mu? 

3. Yapılan develüasyonu ve 6 aylık enflasyonuda göz önüne alarak pancar üreticisine tazmi
nat ödemeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 12.4.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHİ.01-97 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 25.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4168-9172/34793 sayılı yazınız. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-
6287/2468 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tarafım
dan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

T ahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Cevap 1. Pancar bedel ödemelerine 1.3.1994 tarihinden itibaren başlanmış olup, Nisan 1994 
ayının ilk yarısında tamamı ödenmiş olacaktır. 

Cevap 2. Pancar Yetiştirme Sözleşmesi gereğince ekim yaptırılan çiftçilerimize taahhüt etmiş 
oldukları dekara göre tahakkuk edecek pancar bedeline mahsuben senesi içinde % 40 aynî ve nak
dî avans olarak ödenmekte olup, bakiyesi ise pancar kampanyalarının bitimini müteakip tediye 
edilmektedir. 

Cevap 3. Şeker pancar taban fiyatları her yıl girdi fiyatlarındaki artışlar ve pancar bedelleri
nin bu şekilde ödeneceği de dikkate alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan edilmek
tedir. 1993 yılında çiftçiden satın alınan pancarın prim ve tazminatlar dahil fiili pancar alım fiyatı 
TL./Kg. 555,74 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

118. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat-Yerköy İlçe Müdürlüğünde iki şube mü
dürünün görevden alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in ya
zılı cevabı (7/4174) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

1. Görevlerini 8 yıldır başarı ile yürüttükleri bilinen Yozgat Yerköy İlçesi Millî Eğitim Mü
dürlüğü Şube Müdürlerinden Duran Aslan ve Yaşar Durak'ın bu görevlerinden alındıkları doğru 
mudur? 

2. Alınmışlarsa alınmalarının sebebi nedir? 

3. Haklarında herhangi bir tahkikat yapılmış mıdır? 

— 427 — 



T.B.M.M. B:88 12.4 .1994 0 : 1 

4. Yerköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevinin yarımşar gün olmak üzere iki müdür tara
fından (sık sık atama ve asil sebebiyle) yürütüldüğü doğru mudur? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7.4.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-94/l034 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 7.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4174-
9197/34890 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un " Yozgat-Yerköy İlçe Millî Eğitim Müdürlü
ğünde ik işube müdürünün görenden alınmasına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Yönetime dinamizm getirmek, uyumlu bir çalışma ortamında hizmeti daha verimli kılmak 
üzere öğretmen kaynaklı yönetim görevlilerinin, genel bir düzenleme ile zaman zaman öğretmen
lik görevine döndürülmeleri suretiyle sınıftan ve meslekten tamamen kopmamalarının sağlanması
na çalışılmaktadır. 

Yerköy Şube Müdürleri Dursun Arslan ve Yaşar Durak hakkındaki işlem, böyle bir uygula
madan kaynaklanmaktadır. 

2. Yerköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevine yargı kararı üzerine Arslan Kargı'nın ata
ması yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

119. - Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Romanya-Köstence Başkonsolosuna 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 'in yazılı cevabı (7/4175) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından aşağıda belirttiğim sorularımın yazılı olarak 
Anayasanın 98 inci maddeleri İçtüzüğün 94 üncü maddeleri uyarınca cevaplandırılması için gere
ğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

1. Beş yüz bin Türk'ün yaşadığı Romanyada Köstence Başkonsolosluğunun takip ettiği 164 
öğrencinin Türkiyeye gönderilmesi hususunda; vize işlemlerinin neden iki yıl gibi bir sürede ger
çekleştiği? 

2. Köstence Başkonsolosu İhsan Yücel'in vize işlemlerinin yapılmasında ve Romanyada 
Türk köylerini ziyaretlerinde Türkiye aleyhine yönelik sözler söyleyip, söylemediğini? 

3. Romen Anayasası ve Hükümeti dinî inanç ve eğitimi için verdiği hakkı, Başkonsolos İh
san Yücel tarafından kısıtlayıcı bir tavır takınıp takınmadığının soruşturulması? 
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4. İhsan Yücel'in Konsoloslukta görevli hizmetlinin görevine son verme sebebi nedir? 

5. Bu Konsolos hakkında Dışişleri Bakanlığı ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyor? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 5.4.1994 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/5900-173-266 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :7 Mart 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/4175-9198/34901 sayılı yazılan. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş'm Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu ya
zılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş'ın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
1. Romanya'dan Türkiye'ye gelen 164 öğrencinin vize işlemleri Köstence Başkonsolosluğu

nun değil, Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Talip Revan'ın hatası yüzünden gecikmiştir. 
Talip Revan, kendi inisiyatifi ile bazı vakıf ve gruplarla temaslarda bulunarak, soydaş öğrencileri. 
öğrenim meşruhatlı vizeleri alınmaksızın Türkiye'ye getirmiş ve öğrencilerin iki yıllık bir kayıpla 
karşılaşmalarına neden olmuştur. Bu durumun anlaşılması üzerine Bakanlığımız, Bükreş Büyükel
çiliğimiz ve Köstence Başkonsolosluğumuzun girişimleri ile soydaş öğrencilerin durumları yasal 
ve düzenli bir temele oturtulmuştur. Böylece, soydaş öğrencilerden, Köstence'de kalmayı tercih 
edenler dışında, hepsi vizelerini alarak öğrenimlerine başlamışlardır. 

2. Köstence Başkonsolosu İhsan Yücel'in vize işlemleri veya Romanya'daki Türk köylerini 
ziyareti vesilesiyle Türkiye aleyhinde sözler söylediği iddiası doğru değildir. 

3. Konuya ilişkin olarak Bükreş Büyükelçiliğimiz kanalıyla yapılan araştırmalarımız sonu
cunda, Başkonsolos Yücel'in soydaşlarımızla ilgili işlemlerde kısıtlayıcı bir tavır takınmadığı ve 
müracaat sahiplerine gerekli kolaylıkları gösterdiği anlaşılmıştır. 

4. Konsoloslukta görevli hizmetli Menderes Yılmaz hakkında, Köstence'de evvelce görev 
yapmış başkonsoloslarımızın, adıgeçenin görevini gerektiği biçimde ifa etmediğine dair yazılı ra
porları bulunmaktadır, ayrıca " uyarı cezası" da alan Menderes Yılmaz hakkındaki olumsuz kana
at Başkonsolos İhsan Yücel tarafından da paylaşıldığından, adıgeçenin işine son verilmiştir. 

5. Başkonsolos İhsan Yücel hakkında yasal işlem yapılmasını gerektiren herhangi bir durum 
söz konusu değildir. 

120. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, Bakanlık Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkan
lığınca satın alınan bir binaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı 
(7/4177) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen konu hakkındaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Konu: 

1. Bakanlığınız Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, 9.11.1992 tarih ve 703.1 (74) Etüt-
Kml. 92/10377 sayılı yazı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından " Bartın İli Amasra İlçesinde paf
ta, 1 453 parselde kayıtlı 84 metrekare yüzölçümlü arsa ve üzerindeki 4 katlı kargir binanın 
2 756 113 500 TL. bedelle satın alınması" hususunda uygun görüş istenmiştir. 

2. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 18.12.1992 tarih ve 113302-719/32203 sayılı yazısı ile 
"Yapılan inceleme neticesinde söz konusu bina ile arsanın metrekare fiyatının yüksek bulunduğu, 
diğer taraftan 1992/7 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 3 üncü Maddesine aykırılık bulunduğu" ge
rekçelerine dayanarak, söz konusu satınalma hususunda uygun görüş verilmesine imkân buluna
madığını Millî Eğitim Bakanlığına cevaben bildirmiştir. 

3. Millî Eğitim Bakanlığı Yatarımlar ve Tesisler Dairesi, Başkanlığı ise, 18.12.1992 tarih ve 
703.1 (74) Et. Prj. 92-12571 sayılı yazısı ile Bartın Valiliğine hitaben (Maliye ve Gümrük Bakan
lığının uygun görüş vermemesine rağmen) söz konusu arsa ve binanın satmalındığını bildirmiştir. 

Sorular: 
1. Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüş vermemesine rağmen arsa ve bina niçin satı-

nalınmıştır? 
2. Başbakanlığın 1992/7 sayılı Tasarruf Genelgesine niçin uyulmamıştır? 
3. Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşüne ve Tasarruf Genelgesine uyulmayacak idiyse 

niçin uygun görüş istenmiştir? İstenmiş ise niçin uyulmamıştır? 

4. Arsa ve binanın sahibi kimdir?' 
5. 5.11.1992 gün ve Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 703.1 (74)-Et. Proj. Emi. Kml. 

92/10307 sayılı Makam onayını kim teklif etmiş, hangi Bakan onaylamıştır? 
6. Devletin zarara sokulması, emre itaatsizlik, görevi suistimal etmesi yok mudur? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı * 7.4.1994 

^ Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-94/1032 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 7.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4177-

9200/34903 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın " Bakanlık Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkan

lığınca satınalınan bir binaya" ilişkin sorusu önergesi incelenmiştir. 
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Yeni kurulan Bartın ili İl Özel idaresinin bütçesinin yetersiz olması nedeniyle il Genel Mecli
si ve İl Daimî Encümen kararıyla mülkiyetinde bulunan Amasra ilçesindeki denize nazır, belediye 
ve diğer sosyal hizmetlerden kolaylıkla yararlanan ve turistik otel olarak kullanılan toplam 410.87 
m^'lik Bodrum ve teras kat dahil, 6 katlı kaloriferli otele arsasıyla birlikte İl Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğünce 2 961 105 000 TL. kıymet takdiri yapılmış ve onaylanmıştır. 

Bartın Valiliği, söz konusu arsanın kıymet takdiri üzerinden Bakanlığımıza satınalma tekli
finde bulunmuştur. 24.9.1992 tarih ve 834 sayılı yazımızla bedelinin yüksek olduğu Valiliğe bildi
rilmiş ve gerekli bilgi ve belgeler istenilmiştir. 

Maliye, Belediye ve Millî Eğitim Müdürlüğünden oluşan satınalma komisyonu, gayrimenku
luna 982 915 000 TL. bedelle satınalınmasını uygun görmüş ve komisyon karan mülkî amirce 
onaylanmıştır. 

Bartın Valisi ile Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, gayrimenkulun 2 756 113 500 TL. bedelle 
satmalınmasma ilişkin protokol düzenlenmiş ve Bakanlığımız, 2 715 000 000 TL. ödeme yaparak 
satınalmıştır. 

Satmalınan bina yalnızca öğretmenevi olarak değil halk eğitim merkezi, Otelcilik ve Turizm 
Meslek Liselerinin uygulama oteli ve Hizmetiçi Eğitim hizmetlerinde kullanılacağından Başba
kanlığın 1992/7 sayılı genelgesi 3 üncü maddesindeki hükümleri kapsamına girmemektedir. 

Söz konusu gayrimenkul satınalınmak suretiyle İl Özel İdaresine sağlanan gelir, yine Millî 
Eğitim hizmetlerinde kullanılmıştır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

121. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yurt dışına giriş çıkışlarda istatistik formu 
doldurma uygulamasının tekrar başlatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4186) 

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

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Sorular: 
1. Vatandaşlara kolaylık olması için 1991 yılında yurt dışına çıkış ve dönüşlerde doldurulan 

istatistik formu kaldırılmış idi. Şimdi ise tekrar eski uygulama başlatılmıştır. Hiçbir çağdaş ülke 
vatandaşlarının ülkeye giriş ve çıkışında böyle bir işleme ihtiyaç duymamaktadır. Zaten sıkışık 
olan havaalanlarımızda sınır kapılarımızda vatandaşa eziyet, devlete küfür ettiren hatalı uygula
mayı durdurmayı düşünüyor musunuz? 

— 431 — 



T.B.M.M. B : 88 12.4 .1994 O : 1 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 11.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.EGM. 1.0. İ3.02.04/097798 

Konu : Çıkış İstatistik Formu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığın 10.3.1994 tarih ve 6372/2772 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın yurt dışına çıkış ve dönüşlerde doldurulan istatistik 
formlar ile ilgili soru önergesi üzerine yapılan incelemede; 

1953 yılından beri her yıl kesintisiz olarak yayınlanan turizm istatistiklerinin kaynağının sınır 
kapılarından giren ve çıkan kişilerce doldurulan istatistik formlarına dayandığı, 

1 Eylül 1991 tarihinden itibaren bu uygulamanın durdurulması ile turizm konusunda tam, 
doğru ve güvenilir bilgi elde edilemediği ve ileriye dönük beş yıllık planlarda, programlarda ve 
yatırımlarda kullanılacak turizm istatistiklerine ait temel bilgilerde boşluklar meydana geldiği, 

Bu boşlukların süratle doldurulup ekonomik kalkınmanın devamlılığının temin edilebilmesi 
için yeniden düzenlenen vatandaş-yabancı çıkış istatistik formunun 1.1.1994 tarihinden itibaren 
sınır kapılarımızda kullanılmaya başlandığı, 

İstatistik formunun sadece Türkiye'den çıkan 15 yaşından büyük yolcular için kulanıldığı, 
Türkiye'ye girişte form doldurulmasının söz konusu olmadığı, 

Bu uygulamaya Başbakanlığın Koordinatörlüğünde İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, 
Merkez Bankası Başkanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Temsilcilerinin yaptıklan ça
lışmalar sonucunda başlandığı, 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
122.- Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Kayseri'deki ilk ve orta dereceli okullara ilişkin 

sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4194) . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
talep etmekteyim. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Sorularım: 
1. Kayseri'de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kaç tane ilkokul, kaç tane ilköğretim okulu, kaç 

tane ortaokul ve lise bulunmaktadır. 
2. Bu okullarda kaç tane öğrenci ve kaç tane öğretmen bulunmaktadır. 
3. İlçelerdeki ve köylerdeki okullarda kaç tane öğretmen açığı bulunmaktadır. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7.4.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-94/1033 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . . 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 7.3.1994 gün ve Kan..Kar. Md. 7/4194-
9227/35011 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın " Kayseri'deki ilk ve orta dereceli okullara" iliş
kin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kayseri İlinde, 614 ilkokulda 3 723 öğretmen ve 97 923 öğrenci; 66 ilköğretim okulunda 
1 221 öğretmen ve 34 440 öğrenci; 42 ortaokulda 385 öğretmen ve 39 331 öğrenci; 87 lisede ise 
1 982 öğretmen ve 34 917 öğrenci vardır. 

İl ve ilçe merkezlerinde sınıf öğretmeni açığı bulunmamaktadır. Köylerde, sınıf öğretmeni ih
tiyacı vekil öğretmenlerle giderilmekte olup 120 öğretmene ihtiyaç vardır. 

Orta dereceli okullarda ise 301 branş öğretmeni ihtiyacı dışarıdan derse giren yüksekokul me
zunlarıyla kapatılmaktadır. 

İlin öğretmen ihtiyacının karşılanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

123. - Kütahya Milletvekili Melımet RaufErtekin'in, Kütahya-Emet-Kırgıl Köyünün ek ders
lik ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/4226) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya İli Emet İlçesine bağlı Kırgıl Köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren ve ive
dilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3. " Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi
rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm bekleyen sorunlar: 
- Kırgıl Köyünün okulu yetersiz ek dersane yapılması. 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-94/1038 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 8.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4226-

9282/35151 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in " Kütahya-Eme't-Kırgıl Köyünün ek 
derslik ihtiyacına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Emet-Kırgıl Köyüne 1987 yılında 2 derslik ilkokul binası yapılmıştır. 35 öğrenci bulunan il
kokulun derslik sayısı yeterlidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

124. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Aslanapa-Musaköyün okul ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/4227) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya İli Aslanapa İlçesine bağlı Musaköy Köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren 
ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 

Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3. " Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi
rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm bekleyen sorunlar: 
- Okulsuz olan Musaköye okul yapılması. 

7.4.1994 

\ 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7.4.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-94/1036 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 8.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4227-
9283/35152 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in " Kütahya-Aslanpaşa-Musaköyün okul 
ihtiyacına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Musaköyü ilkokulunda halen 13 öğrenci geçici derslikte öğrenim görmektedir. Öğrenci artışı
nın olması halinde yeni derslik yapımı program çalışmalarında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

125. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez Kızılcakaya Köyü oku
lunun açılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/4228) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya İli Merkez İlçesine bağlı Kızılcakaya Köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren 
ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. " Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm bekleyen sorunlar: 
- Köyün okulu kapalı, açılması. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7.4.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.Araş.Pln.Dai.Bşk.-94/1035 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 8.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4228-
9284/35153 sayılı yazısı. . 
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Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in " Kütahya-Merkez-Kızılcakaya Köyü 
okulunun açılmasına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kızılcakaya Köyü İlkokulu öğrenci azlığı nedeniyle öğretime kapatılmıştır. Köydeki 8 ilko
kul öğrencisine, taşımalı ilköğretim uygulamasıyla 2 km. mesafede bulunan Köprüören İlköğretim 
Okulunda öğrenim imkânı sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

126. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, ticarî plakalı araçlara ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4231) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muzaffer Demir 
Muş 

Soru: 

Türkiye'de kaç ticarî plakalı araç vardır? Ticarî plaka gelirlerinin Türkiye'deki toplamı ne
dir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095890 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 8.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4231-

9287/35167 sayılı yazısı. 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Ülkemizde 1994 yılı Ocak ayı itibariyle 248 706 adet ticarî araç bulunmakta olup, 1993 yılı 
için ticarî taşıtlardan tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi 458 milyar 920 milyon TL. olduğu tah
min edilmektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
127. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, trafik para cezalarına ilişkin sorusu ve İçişleri 

Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4232) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Muzaffer Demir 

Muş 
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Soru: 

1993 yılı sonu itibariyle Trafik para cezalarının toplam miktarı TL 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/095887 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 8.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4232-

9288/35168 sayılı yazısı. 

Muş Milletvekili Muzaffer Demir tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1993 yılı sonu itibariyle 464 600 429 000 TL. Trafik para cezası kesilmiştir. 

Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

128. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Müsteşarın odasını yeniden tanzim ettirdiği iddi
asına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (7/4252) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletleri
nizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cengiz Bulut 

İzmir 

Bazı basın organlarında Bakanlığınız Müsteşarının 1.5 milyara dinlenme odası tanzim ettirdi
ği haberleri yer almaktadır. Bu ve benzeri olaylar hem bizleri ve hem de enflasyon altında inleyen 
memur, işçi ve esnaf vatandaşlarımızı üzmekte dolayısıyla kamu oyunda yanlış düşüncelerin doğ- • 
masına sebep olmaktadır? 

Sorul. Bu olay doğru mudur? 
Soru 2. Doğruysa bu zat hakkında bir işlem yapılmasını istediniz mi? 
Soru 3. Memura % 10'ları dahi vermekte acz içindeyken böylesi israf sizce nasıl izah edile

bilir? 
Soru 4. Dinlenme odası hangi çalışmalarda kullanılacaktır? 
Soru 5. Devleti zarara sokan milletin parasını çarçur eden bu ve-bu gibi üst düzey çalışanları 

görevden almayı düşünüyor musunuz? 
Soru 6. Milleti tasarrufa yönelten Sayın Başbakanla ters düşmüyor musunuz? 
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T.C. 
Maliye Bakanlığı 12.4.1994 

Sayı: B.07.0.ÖKA.0.00/310/1718 
Konu : Cengiz Bulut'un Önergesi Hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 30.3.1994 gün ve 4252-9355/35414 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen önerge incelenmiştir. 

Sözü edilen konu Müsteşarlık Makamının ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tanziminden 
ibarettir. Yapılan tanzimin mahiyeti devletin geleneğine, göreneğine uygun, ihtiyaca kafi, israftan 
uzak niteliktedir. Bunun içinde Başbakanlıktan gerekli izin alınmıştır. Tadil edilen kısımda ma
kam odası, ziyaretçi bekleme odası ve toplantı odası olarak düzenlenmiştir. Tadilat ve döşeme işi 
özellikle T.C. Emekli Sandığının bir iştiraki olan Emek İnşaat A.Ş.'ne yaptırılmıştır. İhale, tahak
kuk ve ödeme işlemleri, usulüne uygundur. İşin mahiyeti 1,5 milyar TL. değil; çoğu kısmî tadilat, 
onarım, boya, badana masrafı olmak üzere 800 milyon TL'dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

129. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te kadastro çalışmaları konusunda bir 
şahıs tarafından hazırlanan rapora ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'in yazılı 
cevabı (7/4263) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Bilecik'te Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapan.Haki Bükütay'm yöre 

halkının menfaati açısından dinlenmesinde fayda vardır. 

T.\ Adı geçen şahsın kadastro çalışmalarıyla ilgili .bir raporu tarafınıza geldi mi? Geldiyse ne 
yapılmiştır? 

2. Rapor doğrultusunda adı geçen şahsın dinlenmesi için ne yapılmıştır? Bu yönde bir müfet
tiş görevlendirilmiş midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.4.1994 

Sayı: B.02.0.008-00488 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 Mart 1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10:00.02-7/4263-9403/35959 sayılı 
yazınız. 
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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 
Soru : Bilecik'te kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapan Haki Bükütay'ın yöre 

halkının menfaati açısından dinlenmesinde fayda vardır. 

1. Adı geçen şahsın kadastro çalışmaları ile ilgili bir raporu tarafınıza geldimi? Geldiyse ne 
yapılmıştır? 

2. Rapor doğrultusunda adı geçen şahsın dinlenmesi için ne yapılmıştır? Bu yönde bir müfet
tiş görevlendirilmiş midir? 

Cevap : Adı geçenin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne intikal eden herhangi bir raporu 
yoktur. Ancak iki adet dilekçesi vardır. 

Bunlardan; 

a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yazılan 7.6.1993 günlü dilekçesinin konusu; 
Gölpazarı İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan 148 ada 12 nolu parsele ilişkin olup, Gölpazarı 
Malmüdürlüğünce Kadastro Mahkemesinde açılan tespite itiraz davası sonucu mahkemece verilen 
1993/9-7 sayılı kararla ilgili adına yapılan tespit iptal edilerek, Maliye Hazinesi adına tesciline 
karar verilmiştir. 

b) Başbakanlık Makamına verilen 21.10.1993 tarihli dilekçesi de kadastro işleri ile ilgili 
genel şikâyetleri içermektedir. 

Her iki dilekçesi de Bursa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne incelettirilmiştir. 

Yaptırılan incelemede ilgilinin ifadesi de alınmış ve dilekçelerinde ileri sürdüğü iddialar 
subut bulmamıştır. • 

İnceleme sonuçlan 23.9.1993 gün ve B021TKG0100002-23020/133-4005 sayılı, 9.2.1994 
gün ve B021TKG0100002-23020/133-604 sayılı yazılarla ilgiliye duyurulmuştur. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
88 İNCİ BİRLEŞİM 12 . 4 . 1994 SALI Saat : 15.00 

1 _ , ' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurudu Karma Komisyon Raporu (3/540) (S. Sayısı : 579) (Dağıtma tarihi : 
8.4.1994) 

2. —• İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu'Karma Komisyon Raporu (3/432) (S. Sayısı : 580) (Dağıtma tarihi : 
8.4.199.4) 

3.' — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama. Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/975) (S. Sayısı : 581) (Dağıtma ta
rihi : 8.4.1994) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/643) (S. Sayısı : 582) (Dağıtma ta
rihi : 8.4.1994) • 

5. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/365) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma ta
rihi : 8.4.1994) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/313) (S. Sayısı : 584) (Dağıtma ta
rihi : 8.4.1994) 

li — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/260) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma ta
rihi : 8.4.1994) 

8. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/640) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
8.4.1994) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkı 
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 sayıh Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbaikan ve 21 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 Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykır,ı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

7. '•—'• 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 Anayasanın 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk. ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/9) 

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kiline ve. 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — 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, 
içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

16.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 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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20. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay-
vanciliğını 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 î. 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 Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik, soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

23. — Ankara Milletvekili İ̂  Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili ökfceş 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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5 
GENEL GÖRÜŞME VE.MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

34. — 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 
tüketimimde 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 Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi 11 Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açılk Öğretim Fakültesıi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmssına ilişkin önergesi (10/62) 

42. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddelerj 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 iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

46. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

48. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
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 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

50. — izmir 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 1 . — 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) 

53. — 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 aırkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasamn 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 Baykıal 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) 

59. — 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) 

60w — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 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, İzmir 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) 

63 5 — 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 Sadi 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. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
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için alınması gerakli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

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 Cemlil 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 
ye yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

70. — istanbul 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 Milletvekilli Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöpİüğündeki 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 Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

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 bür 
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-
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yasanın 98 inci, içtüzüğün 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 
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 'inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106). 

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

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 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesü (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) 

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

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 sürüleri 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-
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yasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmam 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

85. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan 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) 

86. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 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 önergesıi (10/129) 

87. — Konya Milletvekili Mustafa Unsaldı 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 gereken 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 öldüıüldüğü 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 Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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9 3 . — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

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) 

95. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) . 

96. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

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. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

99. —. Van Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan 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 (10/143) 

100. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'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 Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 
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102. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontgerilla 
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. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

105. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Sımak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
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) 

107. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar 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 Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

110. — Denizli Milletvekili Hasan 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
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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) 

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. —• Şırrtâk 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 inci, 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

121. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

122. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konuşlunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

123. — 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) 

124. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Manav
gat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

125. .— Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmacı açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

126. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal
tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

127.; — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

128. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıhnç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batıs,ı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

129. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/174) 
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*1 . — istanbul 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 Hakkmdalki 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 Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

*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) 

•7,- —• Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) 

*8. — istanbul 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 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*1'1. •— 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) 

'(*) içtüzüğün 97 nel maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*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. — istanbul 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. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

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

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

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

24. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 
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*25..— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

*26. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nin Jstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

27. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkîarı ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

28.ı — 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) 

*29. — 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) 

30. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan «Neriman 
Hanımın Ruhu Demirel'i izliyor» başlıklr habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497) 

31. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

32. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

33. — 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) 

34. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

*35. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Tüfkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

36. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 
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37. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

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

39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Mü
dürünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

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

41. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanikaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanikaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın al.uıdığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 

43. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankayan'ın, İzmir Narlıdetre'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

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

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

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

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

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

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

50. — 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) 
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•51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*52, — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize^ Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

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

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

55. — 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) 

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

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

I 58. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

60. — 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) 

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

62. — 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) 

63'. — 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) 
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64. __ İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

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

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

67. — 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) 

68. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilme
sinin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

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

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

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

72. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman işletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/574) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

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

75. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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76. _ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çemobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

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

80. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

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

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

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

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

85. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

*86< •— 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) . 

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

*8S. —• 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) 
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*89. — Siirt Milletvekili. Zülbeyiir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

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

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

*92â — 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) 

93. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İmam Hatip Lisesi mezunla
rının Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

94. —• Diyarbakır Milletvekili Ma Hatip Dicle'nin, Diyarbakır .ili-, Kulp İlçesi, 
Ağıllı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk. savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

*95< — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

96, — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

97. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

98; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

100. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603). 

101. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 
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*102. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

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

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

*105< — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin »Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü sotu önergesi (6/783) (1) 

106. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

*107. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

108. — 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) 

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

110. — 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) 

111. — 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) 

112. — 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) 

113. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

114v—• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 
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115. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilüp verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

il 16. — 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) 

117.— Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

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

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

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

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

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

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

il24. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

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

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

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

128. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/624) 
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129. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

13Q. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

131. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, istanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki il İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

132. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

133. — 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) 

134. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/628) 

135. — 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) 

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

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

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

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

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

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 
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142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

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

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

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

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

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

148. — 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) 

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

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

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

152. — 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) 

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

154. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) ,. 
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155. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

166. — 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) 

167. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 
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168. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

169, — • 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) 

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

171. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örendik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

172. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi .(6/667) 

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

174. — 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) 

175. — 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) 

176. — 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) 

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

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

179. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/673) 
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180. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

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

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

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

184. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

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

186. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

189. — 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) 

190. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev yerme söz
leşmesi » imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

191. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

192. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 
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194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,. Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit D umankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakamndan sözlü soru önergesi (6/689) 

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

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

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

199. — 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) 

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

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,ınaî Kalkınma Ban-
kas,ı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

202. — 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) 

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

204. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

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

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

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

208. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü som önergesi (6/702) 
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209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılanı Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

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

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

212. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

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

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

215. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

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

217. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

219. — 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) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6,/844) (1) 

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

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

223. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaşürılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 
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224,,— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soriı önergesi (6/741) 

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

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

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

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

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

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

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

232. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/749) 

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

234.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/751) • 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) ' 

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

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nıırhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 
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238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicinin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

239. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikioi'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

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

241. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş tünde 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

242. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikioi'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

243. — Kahramanmaraş Milletvekili. Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
inergesi (6/760) 

244. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/762) 

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

246. — 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) 

247. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

248* — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

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

250. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk. Maraflu'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) 
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251. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daJki hava limanları ve VÎP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/770), {f •:• 

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

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

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

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

256. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

257. — 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) 

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

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

260. — Aydııî 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) 

261. —- Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

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

263. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 
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264. — İstanbul Milletvekili Haiit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/784) 

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

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

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

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

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

270. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruf lu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

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

272. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/884) (1) •_ • ' . 

273. — 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) 

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

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

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

277. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Uimanma alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
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278. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nıın, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru.önergesi (6/811) 

279. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlifcay&'mn, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili ojarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

280. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nıın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/911) (1) 

281. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nıın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

282. — Denizli Milletvekili Hasan Korkımazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

283.— 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) 

284. — 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) . 

285. — 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) 

286. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak llindşki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

• 287. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rizo İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

288. —. İstanbul Milletvekili Temel Gündöğdu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Edirne İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) , , 

289. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklıioğlu'nun, Düzenleme ye Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (.1) 
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290. — 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) 

291. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

292. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

293. — 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) , -

294. — 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) (1) 

295. — 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) 

296. — 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) 

297.— İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

298. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

299. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

300. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ıın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

301. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 
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302. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

303. — 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) ' / 

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

305. - - 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) 

306. — 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) 

307.— 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) 

308. — 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) 

309. — 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) 

310. — 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) < 

311. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

312. — 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) 

313. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 
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314. — 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) 

315. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

316. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

317. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

318. — 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) 

319.— 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) . ' 

320. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan-Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakânmdan sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

321. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

322. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs 
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

323. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan DMci'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (İ) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

325. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 
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326. — Van Milletvekili Şörif BedMıanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

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

328. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

329. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

330. — 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) 

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

332. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göklaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

333. — 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) 

334. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Manisa - Saruhaniı'da ağır ekono
mik koşullar • yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

335. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Boyuzü'k ilçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

336. — istanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri. Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) . 

337. — İstanbul Milletvekili Emin Kurun, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

338. — istanbul Milletvekili I-Ialit Dumankaya'nm, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) , . 
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339. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T.R.T.'nin eski Genci Müdürü 
hakkında ileri sürülen bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

340. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

341. — 'Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandmlmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

342. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi, ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

343.— 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) 

344. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

345. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

346. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

347. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869). 

348. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/995) (1) 

349. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yayınlanan bir genelgeyle Devlet 
dairelerine Sümerbanik'tan alış veriş yapma zorunluluğu getirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/996) (1) 

350. — İstanbul Milletvekili Hal i t Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) . (1) . 

351. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

352. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayjnlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) t- • . 
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353.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu bankalarının satın aldığı mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

355. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, KİT'lerin depolarında bulunan 
malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1003) (1) 

356. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) / • . ' ' 

357. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, körfez olayı nedeniyle Birleşmiş 
Milletler tarafından Irak'a konmuş olan ambargonun ülkemize verdiği zarara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1005) (1) 

358. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

359. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 20.10.1991'den sonra kamu banka
larından alınan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

360. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

361. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marııflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

362. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Önergesi (6/872) 

363. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana ikram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde dleri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

364./ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (i) 
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365. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalı 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 

' önergesi (6/873) 

366. — 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 içişleri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/874) ' 

367. — 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) 

368. — 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) 

369. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydm'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

370. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) '• 

371. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lû'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

372. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına,ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

3 7 3 . — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

* 
374. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 

lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

375. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

376. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

377. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkaıı'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.'IV ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 
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. 378, — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhun'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere. ilişjkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

379. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, .Saıip Molla özel Ormamn-
dakî yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/898) 

380. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) •.-'> 

381. — îstiaınbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaıköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

382. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

383. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSl Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) " • • . 

384. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılmç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

385. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cem il Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

386. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerküık ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

387. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PIT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) ' 

388. — istanbul 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) 

389. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçdkmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

390.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Katıada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) ' 

391. — 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) 

. . . _ 46 _ 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

392. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'm, Habıır Gümrük Kapısından Tür
kiye'ye geçişine izin verilen kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1021) (1) ' 

393. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, İstanbul Defterdarının görev
den alınmasının nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

394. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

395. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, görevinden alman SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

396. — Adana Milletvekili ibrahim Özdiş'in,'terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1015) (1) 

• 397. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) .(1) 

398. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) . • ' x 

399. '— Konya Milletvekili Mustafa Üualdı'nm, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve .araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru-önergesi (6/944) _ 

400. - - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

401. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

402. — Elazığ Milletveküi Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

403. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

404. — Van Milletvekili Fcthullah Erbaş'm, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 
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405. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Sarp Sınır kapısından giriş ya
panlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1020) (lj 

406. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

407? — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

408. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, istanbul Büyükş'ehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

409. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nıın, günlük bir gazetede çıkan 
«Zehirli Oyunu Vali Bozdu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/958) . ' . ,/ I 

'l l* 1 

410. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin; Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

411. — 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) 

412. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lcriııin çalıştırılmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

413. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Turban Genel Müdürünün gö
revini kötüye kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

414. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nıın, günlük bir gazetede «Doğum
evinde Yolsuzluk» başlığı ile yer alan haberlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/963) 

415. —t 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) 

416. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

417. — Ankara Milletvekili Hamdi 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) 
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418. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

419. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

420. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

421. — 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) 

422. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

423. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

424. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çııllu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

425. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

426. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

427. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

428. —-Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

429. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

. 430. — 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) 

. 431'. — 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) 
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432. — Erzurum Mille üvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından, sözlü 
soru önergesi (6/983) 

433. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına iliukin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

'A34A — İstanbul-Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

435. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

436. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

437. •-— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

438. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

439. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik. Yapılmasına ilişkin 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 Kanuvı 
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) 

44 — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuaılu Kurulmasına Miskin 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) . • ' ' \y.;/^K-"!Z?-» 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Karnin 
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, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpıııarlar 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 
ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Mİllî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve 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 içişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Halkkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ye Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla, 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. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname:ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve-İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17, —2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. — 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) 

21. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı :' 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

22. — 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) 

23. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiüeri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili 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) 

24. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

25. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

— 53 — 



• _ , • • • • - • • . : . . • . . r - • : • • • . : , , , - . , : - • „ , . . 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

26. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra 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) 

27.— Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/4İ6) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

28. — 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
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 .Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627/ 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

30. — iskân 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) 

31. — 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) 

32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletveküli Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvökilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili Istemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 
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33. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

34. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesiine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

35. — 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) ^ 

36. — 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) 

37. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 38. — 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) 

39. — 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) 

40. — İnsan Haklan 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) 

41. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin*in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısi : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 42. — 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; 

— 55 — 



j ;. .,;• ," ; , ..' » . _ _ , 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 43. — Hizmet ilişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158' Sa 
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin 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 44. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) . • • • ' " 

X 45. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

46. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

47. — 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) 

48. — 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 işler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

49. — 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) 

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 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 izmir 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) 

51. _ Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

52. — 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 
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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) 

53. — İzmir Milletvekili Işılay Saygtn'm, 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) 

54. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih v*. 
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) 

55. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

56. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 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) 

57. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığın m Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

58. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

59. — 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) 

60. — 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) 
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61. — 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) 

62.— 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) 

63. — 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) 

64.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayıh 
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) 

65. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayıh 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatrnış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi :' 21.9.1992) 

67. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri'- tç 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) 

68. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun -7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 

.Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

69. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7&2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu .(2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 
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70. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka^ 
nıraa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teksifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

71. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

72. — 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) 

73. — 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) 

74. — 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) 

75. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

76. — 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) 

77. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

78. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 
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79. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

80. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 3628 Saydı 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) 

81. — 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) 

82. — 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) 

83. — 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) 

84. — Samsun, Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'unj Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993) , 

85. — §ırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) • 

86. —- 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) 
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87. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı :-23.8) (Da
ğıtma tarihi :. 26.1.1993) 

88. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî »Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

89. — 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) 

90. — Şırnak 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) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

92. — 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) 

93. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

94. — 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) 

95. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne, Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

96. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
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İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 

97. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki, Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

98. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

99. — 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 Haklanda Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

100. — İki 11 ve Beş İlçenin Adinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

101. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

102. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4,1993) 

103. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — 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) 

105. — Samsun Milletvekili llyas 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) 
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106. — 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 r 13.4.1993) 

107. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi.: 13.4.1993) 

108. — 2886 Sayılı Devlet ihale 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) 

109. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

110. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

111. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasaıisı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

; 1)13. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (İ/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

114. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

115. — 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) 
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116. — Konya Milletvekili Mehmet Kcçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
tik 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) 

117. — Sivas Milletvekili Abdullatif 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) , 

118. — 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 119. — 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 120. —' Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 121.• — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi :26.'l 1.1993) 

X 122. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine ilişkin 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) 

123. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi ; 3.12.1993) 
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124. — 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) 

125. — Manisa Milletvekili Tevfjk Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

126j- — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet. Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1.993) 

. 127. — 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) 

128. — 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 129. — 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 130. — 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 131. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 132. — 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 133. — 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) 

— 65 — 88 inci Birleşim 



7 
•KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

134. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedclek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

135. — 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 136. — 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 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticatet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469).(S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

138. — Bursa Milletvekili I urhan 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-ima tarihi : 8.2.1994) 

X 139. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
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 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe. 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

141. — 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) 
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X 142. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 143. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının 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) 

144, — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma. Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 145. — 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 (î/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve D/şişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 147. — Türkiye Cumhuriy^ci 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 148. — 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) ' 

149. — 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) 

150. _ 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) 

151. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

152. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 153. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
XI 157. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı ; 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) 
X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 

Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 
X 159. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

160. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 
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X 161. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel. 
Eğitsel ve Bilimsel işbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy„-
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

162. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Say,ıh Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

163. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664} 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

164. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 165. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 166 — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

X 167. — Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/604) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 28.2.1994) 

168. — İdarî Yargılama ILsulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

169. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
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Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

170. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

171. — icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

172. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

173. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (f/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

174. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

175. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. —Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

177. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

178. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
X 179. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

180. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Rapora (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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181. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

182. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi : 23.3,1994) 

X 183. •— 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

184. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

185. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

186. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

187. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon, raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

188. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ırı Yasama Doku 
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

189. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

190. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S, Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994) 
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X 191. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

192. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

193. __ 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

194. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

195. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

196. _ Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve. Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 197. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 
X 198. •—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile; Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara-

.sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1 /55S) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
X 200. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 

.Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma, tarihi : 1.4.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. • (S. Sayısı: 579) 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'mn Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/540) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/18837 24.7.1992 

Konu : İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'mn Yaşama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işlediği 
iddia olunan; İstanbul Milletvekili Hasan Mezara hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası 
ile Adalet Bakanlığının 15.7.1992 gün ve R03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.63.1992/27600 sayılı ya
zısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 15.7.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CÎG.0.00.00.02-1.128.63.1992/27600 

Konu : İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'mn Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işlediği 
iddia olunan Hasan Mezarcı hakkında 5816 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesi gereğince yapılan 
hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin, İstanbul İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşıl
ması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli ev
rak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 3.7.1992 gün ve Basın hz. 1992/567 sayılı yazısıyla 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığı
nın kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinintâkdir Duyurulmasına 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 * 19.1.1994 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/540 
Karar No. : 132 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 25.8.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Hasan 
Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Komis
yonumuzun 13.1.1994 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli Raporu ile hakkında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine 
işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen İstanbul Milletvekili Hasan Me
zarcı'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 Hasan Mezarcı 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 O. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü Kâtip 

Hasan Namal Rahmi özer 
Antalya Çanakkale 

i (Muhalifim) 
Üye Üye 

M. Vehbi Dinçerler 1. Melih Gökçek 
Ankara Ankara 

Üye Üye 
Ekrem Ceyhun Hasan Korkmazcan 

Balıkesir Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 579) 
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Üye 
/ Kaya Erdem 

İzmir 
Üye 

Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

(Muhalifim) 
Üye 

Tevfık Diker 
Manisa 

(Muhalifim) 
Üye 

C. Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Üye 
Erdal İnönü 

tzmir 
' Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Baki Tliğ 
Ankara 

Üye 
Süha Tanık 

tzmir 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Üye 
Fethullah Erbaş 

Van 

MUHALEFET ŞERHİ 
Anayasanın 10 uncu Maddesinde "Herkesin,... kanun önünde eşit" olduğu ve "Hiç bir 

kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacagı" belirtilmiş; 11 inci maddesinde de 
Anayasanın bağlayıcılığı hükme bağlanmıştır. 

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı, Meclis çalışmaları sırasında her türlü etkiden 
uzak, hür iradeyle faaliyette bulunmaya zemin hazırlamak üzere, parlamenter demokrasilerce 
benimsenip kabul görmüştür. 

Anayasanın 38 inci maddesindeki "Suçluluğu hükmen sabit olmadıkça kimsenin suçlu 
sayılamayacağına" dair ceza hukuku ilkesi, her vatandaş gibi milletvekilleri için de genel bir 
masuniyet durumunu belirlemek için kabul edilmiştir. 

Herhangi bir suçu işlediği iddia olunan milletvekilinin ceza tehdidi altında bulunmasını 
önlemek üzere yasama faaliyetinin önemi ve niteliği gereği milletvekillerine dokunulmazlık ta
nımak, Anayasanın 10 uncu maddesine bir istisna teşkil etmekte ise de, bu durumun, milletve
killerinin bütün fiillerine teşmil edilmesi, ayrıca îç Tüzüğün 111 inci Maddesiyle milletvekili
nin bu konudaki talebinin yeterli görülmemesi, hem milletvekillerinin, hem de vatandaşların 
haklı şikâyetlerine sebep olmaktadır. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 579) 
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Suç işlediği iddia olunan milletvekili, TBMM kararı olmadan dönem sonuna kadar yargı-
lanamadığı için kendisini savunmak ve beraat etmek hakkından mahrum olmakta; vatandaş
lar arasında da milletvekillerine imtiyaz tanındığı kanaati yaygınlaşmaktadır. 

Hürriyetleri yok etme hürriyetini hiçbir demokratik rejim tanımamış olup Anayasamızın 
14 üncü maddesinde bu husus özellikle vurgulanmış bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin, "meclisin görev veya yetkilerinin 
ifası veya kullanılması sırasındaki işlem ve eylemleri dışında kalan ve suç sayılan" fiilleri sebe
biyle dokunulmazlıklarının kaldırılmamasma veya yargılanmalarının dönem sonuna bırakıl
masına dair çoğunluk kararına muhalifim. 

Saygıyla arz ederim. 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale Milletvekili 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 579) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 580) 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nm Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Haklanda Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/432) 

T.C. - 4 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304/12375 1.5.1992 
Konu : İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanuna aykırı davranışta bulun
mak suçunu işlediği iddia olunan; İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı hakkında tanzim edi
len soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 28.4.1992 gün ve CİGM.-
KDO:B.03.0XİG.0.00.00.02-1.128.4.1992/16979 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Erdal İnönü 
Başbakan V. 

T.C 
Adalet Bakanlığı 28.4.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.-

KOD:B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.4/1992/16979 

Konu : İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nm Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanuna aykırı davranışta bulunmak 
suçunu işlediği iddia olunan Hasan Mezarcı hakkında 5816 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesi 
gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin, İstanbul İlinden Milletvekili se
çildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenle
nen fezlekeli evrak, İzmir Gumhuriyet Başsavcılığının 2.4.1992 gün ve B-3592 sayılı yazısıyla 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığı
nın kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Af. 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 19.1.1994 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
,, Esas No; : 3/432 

Karar No. : 131 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 7.5.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Ha
san Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Ko
misyonumuzun 13.1.1994 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 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine 
işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen İstanbul Milletvekili Hasan Me
zarcı'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 Hasan Mezarcı hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

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

Başkan 
Şer(f Ercan 

Edirne 
Sözcü 

Hasan Namal 
Antalya 

(Muhalifim) 
Üye 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Üye 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 

Başkanvekili 
O. Mümtaz Soysal 

Ankara 
Kâtip 

Rahmi özer 
Çanakkale 

(Muhalifim) 
Üye 

/ Melih Gökçek 
Ankara 
•Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 580) 
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Üye 
. /. Kaya Erdem 

izmir 
Üye 

Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

(Muhalifim) 
Üye 

Tevfik Diker 
Manisa 

(Muhalifim) 
Üye 

C. Sadık Keseroğlu 
Sinop 

Üye 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Üye 
Erdal inönü 

İzmir 
. Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
(Muhalifim) 

Üye 
Baki TUğ 
Ankara 

Üye 
Süha Tanık 

tzmir 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Üye 
Fethullah Erbaş 

Van 

MUHALEFET ŞERHİ 
Anayasanın 10 uncu Maddesinde "Herkesin,... kanun önünde eşit" olduğu ve ''Hiç bir 

kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı" belirtilmiş; 11 inci maddesinde de 
Anayasanın bağlayıcılığı hükme bağlanmıştır. 

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı, Meclis çalışmaları sırasında her türlü etkiden 
uzak, hür iradeyle faaliyette bulunmaya zemin hazırlamak üzere, parlamenter demokrasilerce 
benimsenip kabul görmüştür. 

Anayasanın 38 inci maddesindeki "Suçluluğu hükmen sabit olmadıkça kimsenin suçlu 
sayılamayacağına" dair ceza hukuku ilkesi, her vatandaş gibi milletvekilleri için de genel bir 
masuniyet durumunu belirlemek için kabul edilmiştir. 

Herhangi bir suçu işlediği iddia olunan milletvekilinin ceza tehdidi altında bulunmasını 
önlemek üzere yasama faaliyetinin önemi ve niteliği gereği milletvekillerine dokunulmazlık ta
nımak, Anayasanın 10 uncu maddesine bir istisna teşkil etmekte ise de, bu durumun, milletve
killerinin bütün fiillerine teşmil edilmesi, ayrıca İç Tüzüğün 111 inci Maddesiyle milletvekili
nin bu konudaki talebinin yeterli görülmemesi, hem milletvekillerinin, hem de vatandaşların 
haklı şikâyetlerine sebep olmaktadır. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 580) 
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Suç işlediği iddia olunan milletvekili, TBMM kararı olmadan dönem sonuna kadar yargı-
lanamadığı için kendisini savunmak ve beraat etmek hakkından mahrum olmakta; vatandaş
lar arasında da milletvekillerine imtiyaz tanındığı kanaati yaygınlaşmaktadır. 

Hürriyetleri yok etme hürriyetini hiçbir demokratik rejim tanımamış olup Anayasamızın 
14 üncü maddesinde bu husus özellikle vurgulanmış bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin, "meclisin görev veya yetkilerinin 
ifası veya kullanılması sırasındaki işlem ve eylemleri dışında kalan ve suç sayılan" fiilleri sebe
biyle dokunulmazlıklarının kaldırılmamasına veya yargılanmalarının dönem sonuna bırakıl
masına dair çoğunluk kararına muhalifim. 

Saygıyla arz ederim. 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale Milletvekili 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

jjgHg£ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 580) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 581) 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/975) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: R02.0.PPG0.12-304/6906 10.6.1993 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili Halil tbrahim Çelik'in Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefet ve Anayasa Mah
kemesi Başkanına hakaret suçlarını işlediği iddia olunan; Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil 
Çelik hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 27.5.1993 gün ve 
B.03.0.CİG0.00.00.U-1.128.32.1993/023071 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Erdal İnönü 
Başbakan V. 

T.C 
Adalet Bakanlığı 27.5.1993 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: R03.0.CİG.0.00.00.0-U28.32/1993/023071 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefet ve Anayasa Mah
kemesi Başkanına hakaret suçlarını işlediği iddia olunan İbrahim Halil. Çelik hakkında yapı
lan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin Şanlıurfa İlinden Milletvekili seçildiğinin an
laşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli 
evrak, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının 11.5.1993 gün ve 2/636-B sayılı yazısıyla 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini 
teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmaz
lığının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasma delaletleri arz olunur.1 

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 19.1.1994 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/975 
Karar No. : 138 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 16.6.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şanlıurfa Milletvekili İb
rahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si; Komisyonumuzun 13.1.1994 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 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine 
işlenen suçlar hakbndaki kanuna muhalefet suçu isnat edilen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim 
Halil Çelik'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 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkın
daki 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 O. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü Kâtip 

Hasan Namal Rahmi özer 
Antalya Çanakkale 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinçerler 1. Melih Gökçek 

Ankara Ankara 
Üye Üye 

Ekrem Ceyhun Hasan Korkmazcan 
Balıkesir Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 



Üye 
/ Kaya Erdem 

tzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
(Muhalifim) 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 
(Muhalifim) 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Süha Tanık 
tzmir 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Üye 
Erdal İnönü 

tzmir 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Baki TUğ 
Ankara . 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Üye 
Fethullah Erbaş 

Var ^ 

MUHALEFET ŞERHt 
Anayasanın 10 uncu Maddesinde "Herkesin,... kanun önünde eşit" olduğu ve "Hiç bir 

kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı" belirtilmiş; 11 inci maddesinde de 
Anayasanın bağlayıcılığı hükme bağlanmıştır. 

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı, Meclis çalışmaları sırasında her türlü etkiden 
uzak, hür iradeyle faaliyette bulunmaya zemin hazırlamak üzere, parlamenter demokrasilerce 
benimsenip kabul görmüştür. 

Anayasanın 38 inci maddesindeki "Suçluluğu hükmen sabit olmadıkça kimsenin suçlu 
sayılamayacağına" dair ceza hukuku ilkesi, her vatandaş gibi milletvekilleri için de genel bir 
masuniyet durumunu belirlemek için kabul edilmiştir. 

Herhangi bir suçu işlediği iddia olunan milletvekilinin ceza tehdidi altında bulunmasını 
önlemek üzere yasama faaliyetinin önemi ve niteliği gereği milletvekillerine dokunulmazlık ta
nımak, Anayasanın 10 uncu maddesine bir istisna teşkil etmekte ise de, bu durumun, milletve
killerinin bütün fiillerine teşmil edilmesi, ayrıca İçtüzüğün 111 inci Maddesiyle milletvekilinin 
bu konudaki talebinin yeterli görülmemesi, hem milletvekillerinin, hem de vatandaşların haklı 
şikâyetlerine sebep olmaktadır. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 
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Suç işlediği iddia olunan milletvekili, TBMM kararı olmadan dönem sonuna kadar yargı-
lanamadığı için kendisini savunmak ve beraat etmek hakkından mahrum olmakta; vatandaş
lar arasında da milletvekillerine imtiyaz tanındığı kanaati yaygınlaşmaktadır. 

Hürriyetleri yok etme hürriyetini hiçbir demokratik rejim tanımamış olup Anayasamızın 
14 üncü maddesinde bu husus özellikle vurgulanmış bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin, "meclisin görev veya yetkilerinin 
ifası veya kullanılması sırasındaki işlem ve eylemleri dışında kalan ve suç sayılan" fiilleri sebe
biyle dokunulmazlıklarının kaldırılmamasına veya yargılanmalarının dönem sonuna bırakıl
masına dair çoğunluk kararına muhalifim. 

Saygıyla arz ederim. 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale Milletvekili 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

_<@îiii->j 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 582) 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/643) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/24685 13.10.1992 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olu
nan; Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası 
ile Adalet Bakanlığının 1.10.1992 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.56.1991/35126 sayılı ya
zısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

'" - T.C. 
Adalet Bakanlığı 1.10.1992 

Ceza îşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.S6/1991/35126 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olu
nan ibrahim Halil Çelik hakkında 5816 Sayılı Kanunun 1/1 inci maddesi gereğince yapılan ha
zırlık soruşturması sırasında, adı geçenin Şanlıurfa İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılma
sı üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, 
Van Cumhuriyet Başsavcılığının 15.9.1992 gün ve 2/1071 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte tak
dim kılınmıştır. 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini 
teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmaz
lığının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına 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 19.1.1994 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/643 
Karar No. :134 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 15.10.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şanlıurfa Milletvekili İb
rahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si; Komisyonumuzun 13.1.1994 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 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine, 
işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefet suçu isnat edilen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim 
Halil Çelik'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 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkın
daki 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 O. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü , Kâtip 

Hasan Namal Rahmi özer 
Antalya Çanakkale 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinçerler 1. Melih Gökçek 

Ankara Ankara 
Üye Üye 

Ekrem Ceyhun ' Hasan Korkmazcan 
Balıkesir Denizli 

' ' • • • • ' • . / • . • ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 582) 
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Üye 
/ Kaya Erdem 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Sadık Avundukluoğlıı 

Kırıkkale 
(Muhalifim) 

Üye 
Tevfik Diker 

Manisa 
(Muhalifim) 

, Üye 
C Sadık Keseroğlu 

Sinop 
Üye 

Âli Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Sufta Tanık 
İzmir 

' Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

. -

Üye 
Fethullah Erbaş 

Van 

Üye 
Erdal tnönü 

İzmir 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Şükrü Yürür 
Ordu 

MUHALEFET ŞERHİ 
Anayasanın 10 uncu Maddesinde "Herkesin,... kanun önünde eşit" olduğu ve "Hiç bir 

kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı" belirtilmiş; 11 inci maddesinde de 
Anayasanın bağlayıcılığı hükme bağlanmıştır. 

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı, Meclis çalışmaları sırasında her türlü etkiden 
uzak, hür iradeyle faaliyette bulunmaya zemin hazırlamak üzere, parlamenter demokrasilerce 
benimsenip kabul görmüştür. 

Anayasanın 38 inci maddesindeki "Suçluluğu hükmen sabit olmadıkça kimsenin suçlu 
sayılamayacağına" dair ceza hukuku ilkesi, her vatandaş gibi milletvekilleri için de genel bir 
masuniyet durumunu belirlemek için kabul edilmiştir. 

Herhangi bir suçu işlediği iddia olunan milletvekilinin ceza tehdidi altında bulunmasını 
önlemek üzere yasama faaliyetinin önemi ve niteliği gereği milletvekillerine dokunulmazlık ta
nımak, Anayasanın 10 uncu maddesine bir istisna teşkil etmekte ise de, bu durumun, milletve
killerinin bütün fiillerine teşmil edilmesi, ayrıca İç Tüzüğün 111 inci Maddesiyle milletvekili
nin bu konudaki talebinin yeterli görülmemesi, hem milletvekillerinin, hem de vatandaşların 
haklı şikâyetlerine sebep olmaktadır. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 582) 
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Suç işlediği iddia olunan milletvekili, TBMM kararı olmadan dönem sonuna kadar yargı-
lanamadığı için kendisini savunmak ve beraat etmek hakkından mahrum olmakta; vatandaş
lar arasında da milletvekillerine imtiyaz tanındığı kanaati yaygınlaşmaktadır. 

Hürriyetleri yok etme hürriyetini hiçbir demokratik rejim tanımamış olup Anayasamızın 
14 üncü maddesinde bu husus özellikle vurgulanmış bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin, "meclisin görev veya yetkilerinin 
ifası veya kullanılması sırasındaki işlem ve eylemleri dışında kalan ve suç sayılan" fiilleri sebe
biyle dokunulmazlıklarının kaldırılmamasma veya yargılanmalarının dönem sonuna bırakıl
masına dair çoğunluk kararına muhalifim. 

Saygıyla arz ederim. 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale Milletvekili 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 582) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. -(S. Sayısı: 583) 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Haldanda Başbakanlık Tezkeresi 

ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/365) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/10014 ' 26.3.1992 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan; Şanlıurfa 
Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakan
lığının 17.3.1992 gün ve CİGM.-KOD:B.03.CİG.0.00.021.128.32.1992/11079 sayılı yazısının su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel <• 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 17.3.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.-

KOD:B.03.CÎG.0.00.00.02.U28.32/1992/11079 
Konu : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan İbrahim Ha
lil Çelik hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin Şanlıurfa İlinden Mil
letvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkın
da düzenlenen fezlekeli evrak, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının 21.2.1992 gün 1992/4 
sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in hakkında kovuşturmaya devam olunabilme-
sini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunul
mazlığının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına 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 19.1.1994 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/365 
Karar No. : 130 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Başkanlığınızca 27.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şanlıurfa Milletvekili İb
rahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si; Komisyonumuzun 13.1.1994 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 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa muhalefet suçu isnat edilen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in yasama do
kunulmazlığının 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 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

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

Başkan Başkanvekiİi 
Şerif Ercan O. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 

Sözcü Kâtip 
Hasan Namal Rahmi özer 

Antalya Çanakkale 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinçerler İ. Melih Gökçek 

Ankara Ankara 

Üye Üye 
Ekrem Ceyhun Hasan Korkmazcan 

Balıkesir Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 583) 
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Üye 
/ Kaya Erdem 

İzmir 
Üye 

Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 
Üye 

C Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Süha Tanık 
İzmir 
Üye 

H. Cav/7 Erdemir 
Kütahya 

Üye 
Fethullah Erbaş 

Van 

Üye 
Erdal İnönü 

tzmir 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 
Üye 

Osman Seyfı 
Nevşehir 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Şükrü Yürür 
Ordu 

;_<S1S>J: 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 583) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 584) 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Haklanda Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/313) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genci Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/06388 21.2.1992 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2820 Sayılı "Siyasî Partiler Kanunu"na muhalefet suçunu işlediği iddia olunan; Şanlıurfa 
Milletvekili İbrahim Halil Çelik haklanda tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakan
lığının 12.2.1992 gün ve CİGM.1.128.18.1992/06294 saydı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
' Başbakan 

T.C 
Adalet Bakanlığı 12.2.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Kod: RO3.0.CÎG.O.OO.ÖO.O2 

Sayı : CİGM.1.128.18/1992/06294 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

2820 Sayılı "Siyasî Partiler Kanunu"na muhalefet suçunu işlediği iddia olunan İbrahim 
Halil Çelik hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin Şanlıurfa İlinden Mil
letvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkın
da düzenlenen fezlekeli evrak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 22.1.1992 gün 1992/92 sa
yılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in hakkında kovuşturmaya devam olunabilme-
sini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunul
mazlığının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir byyurulmasına delaletleri arz 
olunur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

fürkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 19.1.1994 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
' . Esas No. : 3/313 

Karar No. : 129 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 26.2.İ992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şanlıurfa Milletvekili İb
rahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si; Komisyonumuzun 13.1.1994 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 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa muhalefet suçu isnat edilen Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in yasama do
kunulmazlığının 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 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştin 

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

Başkan Başkanvekili 
Şerif Ercan O. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü Kâtip 

Hasan Namal Rahmi özer 
Antalya Çanakkale 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinç'erler t Melih Gökçek 

Ankara Ankara 
Üye ( Üye 

Ekrem Ceyhun Hasan Korkmazcan 
Balıkesir Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi (S. Sayısı : 584) 
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Üye 
/ Kaya Erdem 

tzmir 

Üye 
Sadık Avundukhtoğlu 

. Kırıkkale 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 
Üye 

C Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Üye 
Süha Tanık 

tzmir 

Üye 
Erdal İnönü 

tzmir 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 
Üye 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

Üye Üye 
H. Cavit Erdemir Şükrü Yürür 

Kütahya Ordu 
Üye 

Fethullah Erbaş 
Van 

j d S S : 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 





Dönem: 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 585) 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Haklanda Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Türelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/313) 

TC . 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/04144 ~ 27.11992 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Çelik'in Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan; Şanlıurfa Milletvekili 

Halil İbrahim Çelik hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 20.1.1992 
gün ve CİGM.1.128.4.1992/03016 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 03 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

I 

T.C 
Adalet Bakanlığı " , 20.1.1992 

Cezp tşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CÎG.0.00.00.02.1.128.18/1992/03016 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Çelik'in Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan Halil İbrahim Çelik 
hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin Şanlıurfa İlinden Milletvekili 
seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzen
lenen fezlekeli evrak, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığının 31.12.1991 gün 1991/B-1458 sayılı ya
zısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Çelik hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini 
teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmaz
lığının 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 19.1.1994 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/260 
Karar No. ': 128 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 29.1.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şanlıurfa Milletvekili Halil 
İbrahim Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; 
Komisyonumuzun 13.1.1994 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 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa muhalefet suçu isnat edilen Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Çelik'in yasama do
kunulmazlığının 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 Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Çelik hakkın
daki 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 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 585) 

Başkanvekili 
ö. Mümtaz Soysal 

Ankara -
Kâtip 

Rahmi özer 
Çanakkale 

Üye 
t. Melih Gökçek 

Ankara 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
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Üye 
/. Kaya Erdem 

tzmir 
Üye 

Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 

Üye 
C Sadık Keseroğlu 

Sinop 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Üye 
Süha Tanık 

tzmir 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

>.' 

Üye 
Fethullah Erbaş 

Van 

Üye 
Erdal İnönü 

tzmir 

Üye 
Mehmet Keçecile 

Konya 

. Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Baki TUğ 
Ankara 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Şükrü Yürür 
Ordu 

30&E 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 585) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 617) 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/640) 

T. C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 13.10.1992 
Sayı: B02.0.PPG.0.12-304-24680 

Konu : İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı*nın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen tahkir ve tezyif suçunu işlediği iddia olunan; İs
tanbul Milletvekili Hasan Mezarcı hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba-
kanlığı'nın 5.10.1992 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.2-1.128.86.1992/35871 sayılı yazısının sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini an: ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. a 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 5.10.1992 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0.2-U28.86.1992-35871 

Konu : İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen tahkir ve tezyif suçunu işlediği iddia olunan Ha
san Mezarcı hakkında TCK.'nun 159/1 maddesi gereğince yapılan hazırlık soruşturması sıra
sında, adı geçenin, İstanbul tl'inden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Do
kunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 21.9.1992 gün ve 3/8647-Basın hz: 1992/288 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığı
nın kaldırılıp, kaldırılması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delâletleri 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 Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon 22.2.1994 
Esas No. : 3/640 
Karar No. : 185 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 15.10.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Ha

san Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Ko
misyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantısında gündeme alınmış ve İçtüzüğün 109 uncu mad
desine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 2.12.1994 tarihli Raporu ile hakkında T.B.M.M.'ni alenen tahkir ve 
tezyif etmek suçu isnad edilen İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın yasama dokunulmazlı
ğının 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 gözönüne almış, Hazırlık Komisyonunun Raporunu be
nimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre 17.2.1994 tarihli toplantısında İstanbul Milletve
kili Hasan Mezarcı hakkındaki kovuşturmanın milletvekili sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir. 

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

Üye 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Üye 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

(Muhalifim) 
Üye 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Bestami Teke 

Hatay 
Üye 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 
Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Üye 
Erdal İnönü 

İzmir 
Üye 

C. Sadık Keseroğlu 
Sinop 

(Çekinserim) 
Üye 

Ali Yalçın öğütean 
Adana 

Üye 
Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Hasan Avşar 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 617) 
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MUHALEFET ŞERHİM 

Muhtelif tarihlerde işlenen suçlar sebebiyle DGM Savcıları ya da genel mahkemelerde gö
revli savcılarımızca düzenlenerek gönderilen fezlekelere göre sanık durumunda bulunan bir kı
sım milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının Anayasımızın 83 üncü maddesi delaletiyle kal
dırılması istenmektedir. 

Yapılan hazırlık toplantılarında ve de Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Kar
ma Komisyonumuz toplantılarında sonuç olarak alınan kararların Anayasamızın 83 üncü mad
desinin mana ve ruhuna uygun olduğuna inanmıyorum. 

Söz konusu maddenin açıkça tetkikinde de görüleceği üzere öncelikle Milletvekilinin 
TBMM'deki söz ve davranışlarından dolayı "dokunulmazlığın" esas olduğunu anlamak gerekir. 

Oysa şu anda Komisyonumuzda bulunan fezlekelerde yer alan suçların hiçbirinin millet
vekillerinin meclis çalışmalarıyla ilgili olmadığı açıktır. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına konu 
olan suçlardan bir kısmı sahtekarlık suçlarını da içermektedir. 

Sahtekarlık suçunu defalarca işleyen bir Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmama-
sında' kamu yaran yoktur. 

Bu nedenle Anayasamızın 10 uncu maddesinde belirlenen "Kanun önünde eşitlik" pren
sipleri ihlal edilmiştir. Zira bir taraftan sahtekârlık suçunu defalarca işleyenlerin yada aynı ma
hiyetteki suçları Meclis dışında işleyen milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları dönem so
nuna ertelenirken, bir kısım milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar 
verilmiş olması usul ve esas bakımından Anayasamızın 10 ve 83 üncü maddelerinde ifade edi
len yasanın mana ve maksadına aykırıdır. 

Bu nedenle çoğunluk kararına muhalifim. 24.12.1993 
Cemal Şahin 

Çorum Milletvekili 
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı 

:«S2S>: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 617) 




