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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KAĞITLAR 
III. - YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Bankalar Kanu

nuyla ilgili Yetki Kanunu Tasarısının, Anayasa Komisyonu yerine, doğrudan 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine itirazı olduğuna ilişkin gündem 
dışı açıklaması 

2. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Özürlüler Haftasına ilişkin 
gündem dışı konuşması o 

3. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, hububat fiyatlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı 

4. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Hac Komisyonunun hac se
yahatiyle ilgili kararlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın 
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vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1381) 6 0 5 

2. - Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın ve
kâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1382) 6 0 5 

3. - Lüksemburg ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çe
tin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1383) 606 

4. - Yunanistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 
Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbra
him Tez'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1384) 606 

5. - Mısır'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dönüşüne 
kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet 
edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1385) 606:607 

6. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdcr'in, (6/962) esas numaralı,. 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/307) 607 

7. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ka
nun Teklifinin (2/822) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/305) 611:617 

8. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Ceza Yasasının 240 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/746) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/306) 617:619 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 607 

1. - Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, demir-çelik fabrikaları
nın zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 607:608 

V.-ÖNERİLER 608 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 608 

1. - (10/177) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşme günü
ne ilişkin ANAP Grubu önerisi 608:611 

VI. - SEÇİMLER 619 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 619 

1. - Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 619 
2. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan 

üyeliğe seçim 619 
3. - (10/2) esas numaralı Meclis araştırma Komisyonunda açık bulunan 

üyeliğe seçim 619:620 
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D) RADYO VE TELEVİZYON ÜSTKURULUNA ÜYE SEÇİMİ 620:624 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 625 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 625 

1. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, CMUK'un uygula
masına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/1753) 625 

2. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ tarafından bir dergiye veril
diği iddia edilen ilanlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Murat Karayalçın'ın yazılı cevabı (7/3130) 626 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Or-Köy tarafından verilen kredile
re ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/3437) 626:628 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Karadağ'da orman tesi
si kurulmasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı 
(7/3438) 6 2 9 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek Katranlı Köy
lülerinin orman işletmesiyle olan ihtilaflarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı 
Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/3440) 629:630 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Sarıvadi Kö
yünün kereste ihtiyacına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin ya
zılı cevabı (7/3441) 630:631 

7. - Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, hakkında gıyabi tutuklama kararı bu
lunan bir aşiret reisinin TV'de konuşturulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3736) 631-633 

8. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, görüşmeler yapmak üzere Hükü
met tarafından Ankara'ya getirilen aşiret reislerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3762) 633:634 

634 

9. -İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara-Yıldız mahallesinde 
inşa edilen lojmanların satılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Atti-
la'nm yazılı cevabı (7/3782) 

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in İstanbul Gümrükler Başmüdür
lüğünün Bakanlığa yazdığı bir yazıya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet At-
tila'nın yazılı cevabı (7/3936) 634:635 

11. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in ücretlilere ödenmekte olan ço
cuk yardımı miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet At-
tila'nın yazılı cevabı (7/3992) 635:636 

12. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Bilecik Belediyesince satışa 
çıkarılan Bilkan Konserve Fabrikasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4116) 636:637 

13. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, T.E.K.'na ait bir iş makinasının 
DYP seçim propoganda çalışmalarında kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4265) 637:639 
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14. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Çavuşköy mezarlık mevkiin
de ters akımlı sulama kanalları bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Abdulbaki Ataç'ın yazılı ccvabr(7/4275). 639 

15. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in vekil öğretmen uygulaması
na ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın, yazılı cevabı 
(7/4276) '•* 640 

16. - Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Bitlis-Hizan- İncirli Kö
yünden bazı kişilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4282) 640:642 

17. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ataköy atletizm salonu 
ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabi (7/4294) 642:644 

18.-Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, 1993 yılında memurlara 
ödenen yolluk ve taşıma giderlerine ilişkin sorusu ve maliye Bakanı İsmet At-
tila'nın yazılı cevabı (7/4297) ÇAA 

19. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, ticari taksilere telsiz takma 
zorunluluğu getiren kararın uygulanmamasının nedenine ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4303) 644:645 

20. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Erbaa-Karayaka'da iki 
öğretmenin görev yerinin değiştirilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın, yazılı cevabı (7/4304) 645-646 

21. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal ve mücavir il
lerde çalışan kamu personeline ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Atti-
la'nın yazılı cevabı (7/4305) 646:647 

22.—Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, yurtdışı ve yurtiçi gezilerine 
ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/4312) 647:648 

23. - Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, hayat branşında faaliyette bu
lunan sigorta şirketlerinin vergi kaçırdığı iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye 648:649 
Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/4315) 

24. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine ait resmî araçların amaçları dışında kullanıldıkları iddialarına ilişkin 
TBMM Başkanından sorusu ve TBMM Başkanı Vekili Yasin Hatiboğlu'nun 
yazılı cevabı (7/4480) 6 5 ° 
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i. - GEÇEN TUTANAK ÖZETI 

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

Mısır'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in; 

Fransa ve Lüksemburg'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne 
kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer 
alan "Yarım kalan işler'Mn, bundan böyle, Anayasa gereği öncelikli işlerden sonra olmak üzere, 
gündemde, arka arkaya sıralanarak yer alması kabul edildi. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 

48 inci sırasında bulunan 71, 

29 uncu sırasında bulunan 82, 

44 üncü sırasında bulunan 139, 

45 inci sırasında bulunan 134, 

39 uncu sırasında bulunan 283, 

26 ncı sırasında bulunan 391, 

27 nci sırasında bulunan 66, 

52 nci sırasında bulunan 201, 

S. Sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili komisyon raporuyla; kanun tasarı ve teklifleri 
ve ilgili komisyon raporlarının görüşmeleri, komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendi. 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ile Özelleştirme Sonucunda Doğabilecek istih
damla İlgili Sof unların Çözümlenmesine İlişkin Kanun hükmünde kararnameler çıkarılması ama
cıyla yetki verilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/675) (S. Sayısı : 644), görüşmeleri tamamlana
rak, tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

10 Mayıs 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 23.58'de birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Abbas İnceayan İbrahim Halil Çelik 
Bolu Şanlıurfa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

9 . 5 . 1 9 9 4 PAZARTESİ 

Tasarı 

1. - Bankalar Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yetki Kanunu Tasarısı (1/690) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1994) 

Teklifler 

1. - Eskişehir Milletvekilleri M. Fevzi Yalçın ve İbrahim Yaşar Dedelek'in Kaymaz Adıyla 
Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1092) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1994) 

2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
(2/1093) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :2.5.1994) 

3. - Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Bir Kısım Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 
Teklifi (2/1094) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

4. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 29 arkadaşının; Millî Ağaçlandırma Seferberlik Ka
nun Teklifi (2/1095) (Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 4.5.1994) 

Tezkereler 
1. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1363) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi :4.5.1994) 

2. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Hatip Dicli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1364) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1365) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

4. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1366) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

5. - İzmir Milletvekilleri Cengiz Bulut ve Timur Demir'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1367) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

6. - Van Milletvekili Remzi Kartal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1368) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

7. - Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1369) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 
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8. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1370) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

9. - Ankara Milletvekili Melih Gökçek ile Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1371) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4,5.1994) 

10. - Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1372) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

1 1 . - Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1373) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

12. - Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1374) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

13. -Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1375) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona7 (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

14. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1376) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

15. - Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1377) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

16. - Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1378) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

17. -Bekir Gedik Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/1379) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

18. - Nizamettin Özoğlu Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1380) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait resmî araçla

rın amaçları dışında kullanıldıkları iddialarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
yazılı som önergesi (7/4480) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.1994) 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İbrala Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4481) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1994) 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, özelleştirme kapsamındaki Sümer Holding A.Ş.'ye 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4482) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1994) 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye'nin, su rezervine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4483) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1994) 
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5. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SHP bölge toplantısının Karayolları Genel Mü
dürlüğü toplantı salonunda yapıldığı ididiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4484) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1994) 

6. - İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Gümrük Tekel Müsteşarının görevinden alınması
nın nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4485) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1994) 

7. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, D.M.O.'nce Başbakanlıkta kullanılmak üzere taşıt 
satın alınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4486) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 5.5.1994) 

8. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, tütün üreticilerinin alacaklarının ödenmediği iddi
asına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4487) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1994) 

9. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, konut ve iş kurma kredisi verilen kişilere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4488) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1994) 

10 . 5 .1994 SALI 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. - Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir-Çelik fabrikalarının zarar etme ne
denlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü-maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1994) 

- __ © _ _ _ 

— 594 — 



T.B.M.M. B : 101 1© . 5.1994 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

—© 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 inci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

' BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Bursa Milletvekili Kadri Güçlü'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, yeterli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Bankalar Kanunuyla ilgili Yetki 
Kanunu Tasarısının, Anayasa Komisyonu yerine, doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesine itirazı olduğuna ilişkin gündem dışı açıklaması 

BAŞKAN - Gündem dışı konuşmalara geçmeden önce, Gümüşhane Milletvekili Sayın Oltan 
Sungurlu'nun, Bankalar Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yetki Kanunu Tasarısının komisyonlara havalesi hu
susunda, İçtüzüğün 74 üncü maddesine göre, itirazı vardır. Bu itirazı dolayısıyla kendisine söz ve
riyorum. -

Buyurun Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
Muhterem milletvekilleri, daha önce, 3911 numaralı Yetki kanunu buradan çıkmış ve Anaya

sa Mahkemesi tarafından, Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptal edilmişti. Şimdi o yetki kanunu, kı
sımlara bölünmek suretiyle tekrar Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Bundan önceki yetki kanunu, Anayasa Komisyonuna havale edilmiş ve önce Anayasa Komis
yonunda, sonrada Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş idi. Bakıyoruz yetki kanunlarına; yet
ki kanunları, genelde -istisnaları hariç- önce Anayasa Komisyonunda, sonra ait olduğu komisyon
da görüşülmüş. Anayasa Komisyonunda görüşülmeyen bazı kanunlar ise, tadat edilen mevzuları 
itibariyle çok teknik manada kanunlar olup, bunun dışındakiler, prensip olarak Anayasa Komisyo
nunda görüşülmektedir. Bu defa sevk edilen yetki kanunu tasarısına bakıyoruz, önce Anayasa Ko
misyonuna havale edilmiş; ancak, bilaht>ra Anayasa Komisyonuna havale iptal edilerek, yalnızca 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ile iktifa edilmiş halbuki Anayasa Mahkemesinden geçmiş bir 
mevzuun, Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptal edilmiş olan bir mevzuun, Anayasa Komisyonunda 
daha önce görüşülmüş bir meselenin Anayasa Komisyonuna havale edilmemesi, bize göre hatalı 
bir iştir ve mevcut yetki kanunu tasarısının, münderecatı itibariyle de Anayasa Komisyonuna hava
le zarureti vardır diye düşünüyoruz. 
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BAŞKAN - Sayın Sungurlu, bir dakika efendim.... 

Sayın milletvekilleri, şu anda yapılmakta olan konuşma fevkalade önemli bir konuşmadır. Ba
kınız, Hükümet, Meclisin kanun çıkarma yetkisini kendisine istiyor. Siz bu yetki kanunu tasarısı 
görüşmelerinin sonunda belki bu yetkinizi devredeceksiniz; ama, bu yetki kanunu tasarısının şev
kinde bir usulsüzlük olduğuna, dair, bir sayın Grubun sayın Grup Başkanvckili tarafından itiraz 
var. 

Sayın milletvekilleri, arkadaşımızın konuşmasını dikkatle dinleyebilmemiz açısından lütfen 
yerlerinize otururmusunUz! 

Buyurun Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Başkan, biraz sonra bir seçim var; ta
biî, onun kulisi itibariyle sükûneti temin etmenin zorluğu var.... 

Muhterem milletvekilleri, bir daha ifade ediyorum; Anayasa Mahkemesince iptal edilen Yet
ki Kanunu, Hükümetçe parçalanmak suretiyle, yeni yetki tasarılarıyla huzurunuza gelmiş durum
dadır. Şu anda sevk edilen yetki kanunu tasarısı Anayasa Komisyonuna havale edilmemiş Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Daha önce Anayasa Komisyonundan geçen, Anayasa Mah
kemesince de iptal edilen ve Yetki Kanununun bir parçası olan bu yetki kanun tasarısı, önce Baş
kanlıkça Anayasa Komisyonuna havale edilmişken, sonra üzeri karalanmak suretiyle, Plan ve Büt
çe Komisyonuna havale edilmiştir. 

Kanaatimce, İçtüzüğe ve Anayasaya bir aykırılık söz konusudur ve öncelikle havale edilmesi 
lazım gelen yer Anayasa Komisyonudur. İçtüzüğün 74 üncü maddesinin son fıkrasında, "bu hava
leye bir milletvekili itiraz etmek isterse, oturumun başında söz alır" denmektedir; ben de buna is
tinaden söz aldım. 

Yapılan bir yanlışlık vardır. Bu kadar münakaşalı, şu anda Meclis üzerinde birçok şaibelerin, 
dedikoduların döndüğü bir dönemde, hukuka uygunluğu fevkalade şüpheli bir işlemi yapmanın bir 
faydası yoktur. Meselenin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi lazımdır. Bu mevzuun Başkanlık
ça düzeltilmesi için bir dilekçe verdim ve bir de, Yüce Meclisçe bu hususun karara bağlanması ih
timaline binaen itirazımı yapmış bulunuyorum. Sayın Başkana, söz verdikleri için teşekkür ediyo
rum. Bunun düzeltilmesini arz ve talep ediyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Değerli milletvekilleri, itiraz konusu havale Başkanlıkça tetkik edilecek ve uygun görüldüğü 

takdirde gerekli düzenleme yapılacaktır. Bu durumda, Komisyonun, bahse konu tasarıyı, Başkan
lığın incelemesinin sonuna kadar, görüşmemesi uygun olacaktır. 

Yüce Meclisin bilgisine arz ederim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Plan ve Bütçe Komisyonun... 
BAŞKAN - Evet Sayın Dinçerler, şu anda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiğine gö

re, "komisyon" kelimesinden kastım, Plan ve Bütçe Komisyonudur. Bu Komisyonun, bu inceleme
nin sonuçlanmasına kadar, bu tasarıyı görüşmemesinin uygun olacağını bir kere daha Yüce Mecli
sin bilgisine arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vere
ceğim. 

2. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Özürlüler Haftasına ilişkin gündem dışı konuş
ması 
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BAŞKAN - Birleşmiş Milletlerce kabul edilen "Özürlüler Haftası" nedeniyle, Sayın Muhar
rem Şemsek, özürlülerle ilgili gündem dışı bir konuşma yapmak istemişlerdir; kendilerine söz ve
riyorum. 

Gündem dışı söz verdiğim arkadaşlarımdan 5 dakikalık süreye riayet etmelerini hassaten rica 
edeceğim. Aksi halde, sözlerini kesmek zorunda bulunduğumu ifade etmeliyim; çünkü, bugün, "se
çim" maddesinde, bizi zaman açısından oldukça zorlayacak işlerimiz var... 

Buyurun Sayın Şemsek. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; bugün, önceden beri kutlanmakta olan Özürlüler Haftası münasebetiyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizin gündemine bu konuyu tekraren getirmek üzere söz aldım. Sayın Başkana ve 
Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, insan, Cenabı Allah'ın diğer canlılara göre daha üstün meziyetlerle donat
tığı en şerefli varlıktır; yaşı, mevkii, durumu ne olursa olsun, saygı, sevgi, merhamet ve ilgiye la
yıktır. İnsanların bazıları, bedenen veya zihnen farklılık.arz etmekte ve bu sebeple bazı özel tedbir
lere ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Genel olarak, belli bir organın vazifesini ve fonksiyonlarını yapamaması haline "özürlülük" 
adı verilmektedir. Bugün, ülkemiz nüfusunun yüzde 10'unu aşan miktarda -çeşitli gruplara mensup 
olmak üzere- özürlü vatandaşımız vardır. Bunların sayısı, en iyimser tahminlere göre 7 milyon ola
rak hesap edilmekte ve kabul edilmektedir. Özürlü vatandaşlarımızın ana ve babalarıyla birlikte 
meseleyi düşündüğümüz zaman, Türkiye'de 21 milyon insanın bu meseleyle yakından alakalı ol
duğu görülmektedir 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, geçen yıllarda -bütün siyasî partilerimi
zin ve bütün milletvekillerimizin kabulü ve iştirakiyle- "Özürlüleri Araştırma Komisyonu" kurmuş, 
bu Komisyon, ciddî bir rapor hazırlayarak Meclise sunmuş; bu rapor, Genel Kurulumuzda da gö
rüşülmek suretiyle kabul edilmiş ve ilgili mercilere tavsiye olunmuştur. 

Birleşmiş Milletler Anayasasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve Türkiye Cumhuri
yetinin meri mevzuatında, kanunlarında, özürlülerle ilgili çok çeşitli hükümler bulunmaktadır; an
cak, bütün bunlara rağmen, Türkiye'de özürlüler meselesi hâlâ halledilebilmiş değildir. 

Bugün, dünyamızda, özürlüler meselesiyle ilgilenmek, çağdaş olmanın, ileri olmanın ve de
mokrat olmanın ölçüsü olarak görülmektedir. Yani, bir devlet, özürlüler meselesiyle ilgilendiği öl
çüde çağdaş; özürlüler meselesiyle ilgilendiği ölçüde gelişmiş, ileri; özürlüler meselesiyle ilgilen
diği ölçüde demokrat olarak değerlendirilmektedir. Türkiye de, bu bakımdan, meseleye ciddî ma
nada eğilmek ve meseleyi çözmek durumuyla karşı karşıyadır. 

Sayın milletvekilleri, özürlü insanlarımızın meseleleri, sadece kendilerini değil, yakın çevre
sinden başlayarak, topyekûn milletimizi ilgilendiren millî bir mesele haline gelmiştir. Zira, Sevgi
li Peygamberimizin ifadesiyle, birbirini sevmede, birbirine acımada, birbirine şefkat göstermede 
müminler vücut gibidirler; vücudun bir uzvu, bir organı rahatsız olunca, diğer organları ona ortak 
olmak durumundadır. 

Bugün, sayılan 7 milyon olarak ifade edilen özürlülerin, sahibi diyebileceğimiz, özürlülerin 
meseleleri ve çözümleriyle ilgili, muhatap olabilecekleri bir devlet kuruluşumuz maalesef yok gi
bidir; müsteşarlık seviyesinde yoktur, genel müdürlük seviyesinde yoktur, bakanlık seviyesinde 
yoktur. Özürlüler bakanlığı kurulmasının zaruretini burada bir defa daha ifade etmek istiyorum. 
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Özürlülerin hayatının kanunlarla organize edilmeye çalışıldığı bir toplum olarak, bu hususta, 
bazı Batı toplumlarıyla aynı seviyede, hatta ilerideyiz. Son yıllarda, çevre düzenlemelerinde ve mi
marî projelerde, özürlüler açısından sevindirici gelişmeler müşahade etmekteyiz; ancak, bütün bun
lara rağmen, çok ciddî eksikliklerimizin olduğu da ortadadır. Özürlülerin meseleleriyle ilgilenip, 
çözümler üretmek, devlet ve millet olmanın bir gereğidir. Hiçbir fert, hiçbir özürlü kendi derdi ve 
çilesiyle baş başa bırakılmamalı ve mutlaka, devlet bu işe el atmalıdır. İnsan gücü planlanmalı ve 
değerlendirilmelidir; çünkü, insan, becerisiyle, kabiliyetiyle, kapasitesiyle en kıymetli varlığımız-
dır. Bu konuda, Türkiye'nin israf edecek insanı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, özürlüler meselesinde tespit edilebilecek başlıca çalışma
ları şu şekilde özetlemek mümkündür : 

Türkiye'de bugün, özürlülerle ilgili bir yanlış zihniyet söz konusudur. Özürlülerin topluma ba
kışı, özürlülerin kendilerine bakışı eksik ve yanlıştır. Bu yanlış zihniyetin düzeltilmesine ve özür
lülerle ilgili yeni bir zihniyetin teşekkülüne ihtiyacımız vardır.Ayrıca, Türkiye'de mevcut olan ka
nunlar çok dağınık ve çok çapraşık durumdadır. Özürlülere mahsus olmak üzere tek bir kanun çı
karılmak suretiyle, özürlülerle ilgili bütün hükümlerin bu kanun çatısı altına toplanması da faydalı 
olacaktır. 

Aynı şekilde, meselenin koordinesini yapabilmek bakımından, bir özürlüler bakanlığının ku
rulması da, meselenin halline büyük yardımda bulunacaktır. 

Acilen özürlüler fonu kurulmak suretiyle, bugün zor durumda bulunan ve devletin himayesi
ne muhtaç durumda olan özürlülerimize, adaletli bir şekilde yardımcı olma işinin yürütülmesinde 
de büyük fayda olduğu kanaatindeyim. 

Basın-Yayın kuruluşlarımızın, televizyonlarımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, mesele
yi çeşitli oturumlarda ele almasının, yeni bir özürlüler zihniyetinin geliştirilmesinde faydalı olaca
ğını düşünmekteyim. 

Bugün, gelişmiş ülkelerde, nüfusu itibariyle, özürlülere verilen.... 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, vaktimizi çok aştık; başta da rica etmiştim, lütfen, son cümleleri
nizi alayım... 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Hemen bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Türkiyemiz, özürlülere verilen bütçe ödenekleri bakımından da, ileri ülkelerle kıyaslanmaya
cak noktalardadır. Bugün, nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i okuryazar olan ülkemizde, özürlülerin 
okuryazar oranı yüzde 2,7'dir. Bu bile Türkiye'de durumun vahimliliğini ortaya koyan bir rakam
dır. 

Değerli arkadaşlar, Özürlüler Haftası münasebetiyle, konuyu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
mizin ve Hükümetimizin dikkatine bir kere daha sunarak, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 

3. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp 'w, hububat fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşma

sı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı 

BAŞKAN - Gündem dışı ikinci sözü, yakında ilan edilmesi beklenen hububat fiyatlarıyla il
gili olarak, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'e veriyorum. 
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Buyurun Sayın Gökalp. 

Sayın Gökalp, sizden de istirhamım; 5 dakikalık süreye uymanızdır... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, 30 milyon insanımızın, üreticimizin gözü şu 
anda Hükümettedir, Hükümeti temsil eden siyasî partilerdedir. 

Sayın Başkan, 30 milyon çiftçimizi ilgilendiren bu konuda bana söz verdiğiniz için, şahsınıza 
ayrıca teşekkür ediyorum ve Yüce Kurulun kıymetli milletvekillerini saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1993 yılında, Türkiye genelinde, 2 milyon 670 bin ton buğday alındı ve 
karşılığında 4 trilyon 921 milyar TL para ödendi. 

Değerli milletvekilleri, ödenen meblağa bakarsanız, bu, okyanusta bir damla suya benzer. Ya
ni, Türkiye'nin bütçesini nazara alırsanız.ve üreticiye buğdaydan dolayı ödenen parayı dikkate alır
sanız, bu, okyanusta bir damla sudur. Bu, son onbeş günde batan üç bankada devlet bankalarının 
batırdığı para kadar değildir. (CHP sıralarından alkışlar) Bu bakımdan, Türk çiftçisi, senelerdir, 
özellikle 1980'den bugüne kadar, içine düştüğü zor durumdan kurtulmak için Hükümetin yardım 
elinin kendisine uzatılmasını istemektedir. 

Değerli milletvekilleri, son yirmi yirmibeş seneden beri, buğday fiyatları gübre ve akaryakıt 
fiyatlarına paralel giderdi, müsavi giderdi. Hatta, bir nebze de olsa,-buğday fiyatları, akaryakıt ve 
gübre fiyatlarının üzerindeydi. 

Şimdi bakıyorum ki, bu konu, kıymetli milletvekillerimin, Meclisin değerli üyelerinin birço
ğunu ilgilendirmiyor galiba... Yarın köylerinize, kasabalarınıza gittiğinizde, gitmek zorunda kaldı
ğınızda, size ilk tevcih edecekleri sual şudur: "Taban fiyatları ilan edilirken siz Mecliste değil miy
diniz?" Ayrıca, "söylenen sözlere kulak asmadınız mı?" diye de, sizleri, özellikle Hükümet kana
dını tenkit edeceklerdir. Bunu şimdiden duyuruyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1991 yılında 788 lira olan buğday fiyatı, bugünkü, yani 1993 yılı fiya
tıyla 2 000 lira civarındadır; ama, 1991 yılında -zamanım dar olduğu için gübrenin sadece bir çe-
şitini veriyorum- DAP gübresinin kilogramı 770 TL idi; bugün aynı gübrenin kilogramı 7 940 
TL'dir... Yani, yaklaşık 12 kat, 13 kat, gübrenin fiyatı, artmıştır... 

SEYİT EYYÜPOĞLU (Şanlıurfa) - ANAP döneminde 700 TL. idi... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bakınız, yine bu Hükümetin -ben yüzde 49'u, yüzde 50'yi 
bir sayıyorum- güvenoyu aldığı günlerde, akaryakıt fiyatları -zaman darlığı bakımından sadece mo
torini örnek veriyorum- şöyleydi: O zaman motorin 2 320 TL idi; ama, şimdi 11 000 lira civarın
da... Yani, akaryakıt fiyatları da yaklaşık 6 kat, 7 kat artmıştır. 

Kıymetli milletvekilleri, işin en ilgi çekici tarafı şudur: 1991 yılında 285'lik MF traktörü 70 
milyon civarındaydı; Bayilerden bugün öğrendim, bugün bu traktörün fiyati 401 milyon 55 bin li
ra.... 70 milyonluk traktör 400 milyon liranın üzerine çıkmış. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Evet, son cümlelerinizi'alayım efendim.... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - 400 milyon liranın üzerine çıkmış beyler!.. 70 milyon lira
ya alınan traktör, iki buçuk sene içerisinde 400 milyon liranın üzerine çıkmış... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Aylık.yüzde 20 de vade farkı var. 
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COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bakınız, yine bu Hükümet idareyi devraldığında 300 bin li
ra olan 16 kilogramlık bir ot ilacının fiyatı, bugün, 2,5 milyon liradır. Hesabınızı yapın, kitabınızı 
ona göre tutun. 

DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Ses çok yüksek geliyor... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanım, "ses yüksek geliyor" 
diyor. Evet, elbette benim sesim buradan yüksek gelecek. 

DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Mikrofonun sesi çok açık.. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Oradaki, köydeki insanlara ben cevap vermek zorundayım. 
Bu, benim yasal görevimdir, vicdanî sorumluluğumdur. (CHP sıralarından alkışlar) 

Ben, şimdi, Hükümetin kıymetli üyelerinden... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Çiftçinin hükümeti bu Hükümet (!) 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Mazot fiyatına 7 misli, gübre fiyatına 10 misli zam yapıl
dıysa, yakında ilan edilmesi gereken buğday fiyatlarına da aynı oranlarda zam yapılsın ki, Hükü
met, elini çiftçiye gerektiği şekilde uzatmış olsun. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şa
hin. 

Sayın Bakan, sizden de, seçimler nedeniyle, özet bir cevap istirham ediyoruz.... 

Buyurun. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ,BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Hububat Alım-Satım Kararnamesiyle ilgili olarak, Kırşehir Milletvekili Sayın Coş
kun Gökalp'in gündem dışı almış olduğu söze cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, ülkemizin bütün bölgelerinde üretimi yapılan buğday, gerek çok büyük üreti
ci kitlesini ilgilendirmesi gerekse milletimizin temel gıda maddesini oluşturması açısından çok 
önemli bir tarımsal üründür. 

1993 yılında 4 milyon ton buğday alımı yapılarak, Toprak Mahsulleri Ofisince, yaklaşık ola
rak 8,2 trilyon lira, hububat bedeli olarak, buğday bedeli olarak, çiftçilerimize peşin ödeme yapıl
mıştır. 

Çiftçilerimizin her türlü ürünlerinin, devlet destekleme alımları çerçevesinde desteklendiği 
malumunuzdur. Alınan bu ürünlerin paralan peşin ödenmiştir. Çiftçilerimizin 1993 yılı ürün bedel
lerinin ödemelerinde bir aksama olmadığı gibi, ayrıca, girdiler konusunda da, çiftçilerimizin büyük 
çapta bir şikâyeti olmamıştır; ama, 1994 yılında, değişen şartlar, özellikle dolardaki fiyat artışı Ve 
bazı girdilerde, mazotta, ilaçta yüzde 100'e, gübrede de yüzde 300'e varan artışlar nedeniyle, hu
bubat ve diğer ürün girdilerinde maliyetler yükselmiştir. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, duyamıyoruz, çok gürültü var; lütfen... 

BAŞKAN - Sayın milletvekillerinden ben rica ettim; iki defa, üç defa rica ettim. Sayın mil
letvekillerine, benim, Başkan olarak daha başka söyleyecek bir sözüm yok. 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Ama, önemli bir konu Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Takdir sizin... 

Devam edin Sayın Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Buna karşılık olarak, 
buğday ve diğer ürünlerin taban fiyatlarını tespit ederken, maliyet artı kâr üzerinden bir hesaplama 
yapılarak, buğday ve diğer ürünlerin taban fiyatları belirlenmek ve bu ürünler de çiftçilerimizden 
peşin fiyatla alınmak suretiyle, çiftçilerimiz mağdur edilmeyecektir. 

İktidara geldiğimizden bu yana, özellikle, ürün bedelleri, maliyet artı kâr hesabıyla tespit edil
mek ve peşin ödenmek suretiyle çiftçilerimizin alın teri ve el emeğinin karşılığı verilmiştir, veril
meye de devam edilecektir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Bakan, doğru mu söylüyorsunuz?! 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Bilindiği gibi... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Tütüncünün parasını verdiniz mi? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Efendim, verip ver
mediğimizi, söz alır burada anlatırsınız. Sözümü kesmeyin lütfen. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Pamukçunun parasını verdiniz mi?.. Olmayan şeyi söy
lemeyin; Meclisin zabıtlarına yanlış bir şey geçmesin. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Ben doğru söylüyo
rum; yanlışı varsa, siz gelir, düzeltirsiniz. ' 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, lütfen... 

Siz devam edin Sayın Bakan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, soruma cevap versin o zaman. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Efendim, lütfen hariç
ten gazel okumayın; söz alın, gelin burada, yanlış olduğunu anlatın. Sizin sorunuza cevap veririm 
ben.. Başka zaman, böyle gündem dışı söz alırsınız, ben de gelir size cevap veririm özel olarak; 
ama, laf atmayın. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Tütüncünün parasını verdiniz mi? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Biz, çiftçimizin para
sını, sizden daha iyi, peşin her zaman verdik, reylerini de aldık. Siz vermediğiniz için iktidardan 
gittiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sadece yalan söylediğiniz için rey aldınız 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Siz çiftçiyi gerçekten 
desteklemediğiniz için, hakkını vermediğiniz için gitmişsinizdir. Çiftçi bizden memnundur, verdi
ği oylarla da bunu ispat etmiştir; ama, siz memnun değilseniz, sizin hesabınız, sizin kitabınız, sizin 
düşünceniz yanlıştır, başka bir şey değildir. (DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Tütün parasını verdiniz mi, vermediniz mi? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Verdik, verdik, vere
ceğiz de ve verdiğimiz müddetçe de onun desteğini alacağız. Hiç merak etmeyin. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hava alırsınız... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Havayı siz alırsınız, 
siz... Biz hava almıyoruz; biz vatandaşın nabzını tutuyor ve onun güzel desteğini alıyoruz, havayı 
siz alacaksınız bundan sonra, hiç merak etmeyin. (DYP sıralarından alkışlar) • 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Aldığınızı gördük... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkan, bu mü
dahaleler yüzünden sözüm biraz uzayacak, kusura bakmayın. 

BAŞKAN - Efendim.hava alma meselesi bittiyse, siz Genel Kurula hitaba devam edin. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Eğer arkadaşımızın 
ihtiyacı varsa, biraz daha hava aldırmaya devam etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Siz buyurun, devam edin. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Peki, sağ olun. 

Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl hububat ve bakliyat ürünleri destekleme alımı ve satımı hakkın
daki Bakanlar Kurulu kararı, 28 Mayıs 1994 günü ilan edilmiştir. Bu yıl, 1994-1995 kampanya dö
nemiyle ilgili olarak, bu konudaki bütün hazırlıklar tamamlanmış olup, birkaç gün içerisinde çalış
malarımız Bakanlar Kuruluna intikal ettirilecektir. Bu seneki kararnamede, bir yenilik olarak, ezil
memiş haşhaş kapsülü ve haşhaş tohumu destekleme alımı ve satışıyla ilgili konular da yer alacak
tır. . ' 

Çiftçilerimizin alın terini değerlendirmek bakımından, teslimatı müteakip, ürün bedeli peşin 
olarak ödenecektir. Bu suretle, çiftçimizin yüzünü güldürecek, hayat seviyesini yükseltecek bir uy
gulamayı kararlılıkla yürüteceğiz. 

Bu sene de, gene, Toprak Mahsulleri Ofisi umumî mağazacılık sıfatını koruyacak ve bu sis
tem içerisinde düzenleyeceği makbuz senetleri yoluyla, üreticiden mahsul alımları yapılacaktır. 
Ayrıca, borsacılık konusunda başlatılan çalışmalara da hızla devam edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci Asırda dünyanın stratejik sektörü, enerji sektörü 
ve stratejik ürünü de petroldü; 21 inci Asırda dünyanın stratejik sektörü tarım sektörü, stratejik ürü
nü de tarım ürünleri olacaktır. Ülkemiz, bir tarım ülkesidir. Nüfusunun yarısına yakınının tarımla 
meşgul olduğu bir ülkede, elbette ki tarım politikası her şeyin önündedir ve önünde olmalıdır. 

Konya Selçuk Üniversitesinde yapılan Un ve Değirmencilik Seminerine katılarak, biraz evvel 
buraya geldim. Dolayısıyla, Bakanlık olarak, Türkiye'deki tarımın -özellikle buğday ve hububat 
politikasıyla- her türlü sorunuyla yakından ilgilenmekteyiz ve ilgilenmeye de devam edeceğiz. 
Çiftçimizin ve köylümüzün, bu ülkenin beslenmesinde, halkımızın karnının doyurulmasında, sırtı
nın giydirilmesinde gerçekten önemli rolü vardır. Ayrıca, çiftçi, en büyük çevrecidir; millî birliği
mizin, bütünlüğümüzün güvencesi ve teminatıdır. Onun için, Hükümetimiz, İktidarımız, çiftçinin 
yanındadır, çiftçiye her türlü desteği vermeye devam edecektir, bunda da kararlıdır. 

Saygıyla arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

4. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Hac Komisyonunun hac seyahatiyle ilgili ka
rarlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin cevabı 
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BAŞKAN - Gündem dışı olarak, üçüncü sırada, Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil 
Tunç'a, hac seyahatiyle ilgili konuda söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Tunç. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hac Komisyonunun, 
hac seyahati hakkında aldığı kararla ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Hac Komisyonu, 25.4.1994 tarihinde toplanarak, hac seyahatiyle ilgili bazı kararlar almıştır. 

Bu kararlardan biri; yurt dışında ikamet edip, Türkiye dışındaki Suudî Arabistan konsolosluk
larından vize alarak, Türkiye'deki yakınlarını ziyaret ettikten sonra Suudî Arabistan'a gitmek üze
re çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımızdan da hac kimlik kartı istenmesi şeklindedir. 

İkinci bir karar da; hac mevsimi süresince, hac vizesi dışında, ziyaret vizesi gibi diğer vizeler
le Suudî Arabistan'a seyahat edecek vatandaşlarımızdan da, çıkış kapılarında, hac kimlik kartı is
teneceği şeklindedir. Bu kararın anlamı şudur: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, haccın şart
larından biri de hac kimlik kartı edinmektir; bu kartı da biz, sadece bizim kontenjanımızdan haca 
gidenlere veririz, onun dışında kimse hacca gitmeyecektir; tabiî, hakkınızı kullanarak, yurt dışın
da, herhangi bir ülkeden vize alsanız dahi, bu kararla, hacca giderken, Türkiye'ye gelip, annenizi, 
babanızı, kardeşinizi, yakın dost ve akrabalarınızı ziyaret etmek, helalleşmek isterseniz, Türkiye 
üzerinden, kimliğiniz olmadığı için, hacca gidemezsiniz.Yani, bu karar; sadece kimlik kartı mec
buriyeti getirmiyor, yurt dışındaki işçilerimizden hacı adayı olanlara da sıla-i rahmi yasaklıyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kararla, bir kez daha şunu öğreniyoruz ki, asıl kotayı 
uygulayan, Suudî Arabistan değil, Türkiye'dir. Biz, şimdiye kadar, Hükümet yetkililerinden, her 
hac mevsiminde sık sık şunu duyardık ve halkımız da bu şekilde oyalanırdı: "Suudî yetkilileriyle 
görüşmeler yapıyoruz, bize şu kadar kontenjan tanıdılar; biz, bu kontenjanı artırmanın gayreti için-
deyiz."Ancak, bu kararla, vatandaşlarımızın hacca gitmesine, Suudî Arabistan değil, bizim makam
larımız engel oluyor; bir kere daha bunu anlamış olduk. 

Bu karar, her şeyden önce, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırıdır; Beyannamenin 
2, 9 ve 13 üncü maddelerinde zikredilen seyahat özgürlüğü ilkesine aykırıdır. Ayrıca, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 13 ve 23 üncü maddelerine de aykırıdır; çünkü,"seyahat hürriyeti Ana
yasanın teminatı altındadır; bu hürriyetin nasıl kısıtlanacağı da yi ne .Anayasada açık bir şekilde be
lirtilmiştir. Komisyon kararı, Anayasanın açık hükümlerine rağmen nasıl almıyor, anlamak müm
kün değil; bu kararla da, Anayasa açıkça ihlal ediliyor. 

Bu karar, sadece hacca gidenlere uygulandığı için, vatandaşlar arasında çifte standart teşkil 
ediyor. Mademki komisyon kararı alıyorsunuz, sadece hac seyahatinde bulunanlara değil, bütün se
yahatlerde bu kararı uygulayın; Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, Uganda'ya gidenlere de 
kimlik kartı alma şartını getirin ki, çifte standart uygulamaktan kurtulmuş olasınız. 

Bu kararınıza gerekçe olarak, Diyanet kontenjanının dışında hacca gidenlerin, haksız yere, di
nî hizmetlerden ve Kızılay hizmetlerinden istifade etmelerini gösteriyorsunuz. Öyleyse, bu hizmet
lerden istifade edenlerden Suudî Arabistan'da kimlik sorunuz; kimlikleri orada veriniz. Bunu da 
yapmıyorsanız, kontenjan dışından gidenlerden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Son cümlelerinizi alayım Sayın Tunç. 
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AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

... çıkış yaparken, bu hizmetlere karşılık bir pay alınız. 

Kaldı ki, Kızılayımız, Suudî Arabistan'da sadece Türk hacılarına değil, uyruğu ne olursa ol
sun, bütün hacılara hizmet vermekle övünür; biz de övünüyoruz, biz de iftira ediyoruz; ancak, bu 
kararın asıl gerekçesinin de bu olduğuna inanmıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Suudî Arabistan, ziyaret yahut ticaret yahut davetli ola
rak size vize verecek, "buyur, benim için bir engel yok" diyecek; ama, Türkiye, bu vize hac mev
simine denk geldiği için, size engel olacak. Bu maddeyle, Türkiye, Suudî Arabistan'a gitmeye de
ğil, hacca gitmeye engel olmaya çalışıyor, çünkü, hac mevsimi dışında gitmenize hiçbir engel yok; 
oysa bu, açıkça hacca gitmeye engeldir. Bu karar, İslam Dininin bir emri olan hac ibadetine bir en
geldir, Anayasanın ihlalidir, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine ve Pasaport Kanununa aykırı 
bir karardır. 

Bu haksız ve kanunsuz kararın düzeltilmesini Hükümetten istiyorum; aksi takdirde, "Mescidî 
Haram'da namaz kılmaya engel olanlardan daha zalim kim olabilir" ayetini hatırlatıyor, Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri, bu
yurun efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Elazığ Milletvekilimiz Sayın Tunç'un Hac komisyonuyla ilgili bir kararı, daha doğrusu hac fa-
rızasıyla ilgili yapılmakta olan birtakım seyahatleri içeren konuşması hakkında cevap arz etmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşımın ifadelerine bakıldığı zaman, meselenin milletlerarası yönünün yani Tür
kiye ile Suudî Arabistan Hükümetleri arasında yapılmış olan birtakım anlaşmaların göz ardı edil
diği görülüyor. Burada gayet açık olarak, daha önce başvuran bazı değerli milletvekili arkadaşları
mıza da izah ettik; Türkiye ile Suudî Arabistan'ın yapmış olduğu bir anlaşma var; buna göre, Tür
kiye için 60 bin, Avrupa için de 8 bin kişilik bir kontenjan kabul edilmiştir; yani, yurt dışında olan 
vatandaşlarımızdan 8 bin kişi hac kontenjanına dahil edilmiştir ve onlar da hacca gidebilecektir. 

Biz, bu uygulamayı, keyfî olarak, canımız istediği için yapıyor değiliz değerli arkadaşlarım. 
Geçtiğimiz yıllar içerisinde, 60 yaşındaki kadın, "kasap" diye Hicaz'a götürülmüş!.. Daha bundan 
birkaç gün önce, bir hanım bana başvurarak dedi ki, "geçen sene benim öğretmen olan damadım, 
kasap diye Hicaz'a götürüldü, halen kendisinden, haber yok." yani, biz Hükümet olarak, Suudî 
Arabistan Hükümetiyle karşı karşıya oturmak suretiyle birtakım tedbirleri alıyorsak, bunun içindir; 
yani, oraya giden vatandaşlarımızın hac farizasının şartları arasına kimlik kartı gibi bir meseleyi 
katmak değil; hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın huzurunu, güvenini, emniyetini sağ
lamak için ve hacca gidecek herkese, Avrupa'dan 8 bin kişilik kontenjana dahil olarak gitmesi ge
rekenlere de hac kartı verilmesi bizim Suudî Arabistan'la yapmış olduğumuz anlaşmanın gereği
dir. Türkiye'den gidecekler için 60 bin kişilik kontenjan Verilmiş, bu 60 bin kişilik kontenjanın 39 
bini Diyanet vasıtasıyla, 21 bini de, (A) grubu karneye sahip seyahat şirketleri vasıtasıyla kullanıl
mıştır. Bunun, seyahat hürriyetiyle falan herhangi bir ilgisi yoktur. 
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Avrupa'dan 8 bin kişilik kontenjana dahil olarak gelenler, zaten hac kartını almış olarak gel
dikleri için, onların böyle bir güçlükle karşılaşmış olmaları bahse konu olmaz; ancak, dediğim gi
bi, Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da birçok kuruluşlar, oradaki, birçok vatandaşlarımızdan "hac
ca götüreceğiz" diye para toplamaktadırlar. Mesela, bunlara Fransa vize vermemiş, Almanya ver
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, Suudî Arabistan Hükümetiyle yapılmış olan anlaşma çerçevesinde, Hü
kümetimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımız, oraya gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerine yar
dımcı olmak, bu ibadetlerini huzur ve güven içerisinde yapmalarını temin etmek için, gene arz et
tiğim gibi, bu anlaşmalardan kaynaklanan ve yükümlenilen durumu takip etmektedirler. Buradaki 
sıkıntılar, sadece, maalesef, bu ibadetin, çoğu kez, istenmese de, ticaret haline dökülmüş olmasın
dan kaynaklanan birtakım sıkıntılardır. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım.: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan
lığına Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1381) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kahire'de yapılacak olan İsrail-Filistin Anlaşmasının imza törenine katılmak üzere, 4 Mayıs 
1994 tarihinde Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. - Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan
lığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1382) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Mayıs 1994 tarihinde Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumba
racıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3. - Lüksemburg ve Fransa 'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 'in dönüşüne ka-
. dar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn vekâlet etmesinin 

uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1383) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

BAB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Toplantılarına katılmak üzere, 8 
Mayıs 1994 tarihinden itibaren Lüksemburg ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanr Hikmet 
Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-

- şı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Süleyman Demirci 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. - Yunanistan 'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse 'nin dönüşüne 
kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1384) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Maastrich Sonrasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rolü ve Beklentileri" konulu kon
feransa katılmak üzere, 8 Mayıs 1994 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Sanayi ye Ticaret Ba
kanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim 
Tez'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Mısır'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Cumhurbaş
kanlığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1385) 

BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mısır Arap Cumhuripyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in davetlisi olarak, 7 Mayıs 1994 
tarihinde, adı geçen ülkeyi resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kam Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. - istanbul Milletvekili Halil Orhan Er güder'in, (6/962) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/307) 

BAŞKAN - Bir sözlü soru önergesinin geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 398 inci sırasında yer alan (6/962) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim, 
Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 

BAŞKAN - Soru önergesi geri verilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

1. - Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, demir-çelik fabrikalarının zarar etme ne
denlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin bilinmemesi amacıyla, Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (101181) 

BAŞKAN - Bir meclis araştırması önergesi vardır, 

Okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Demir-Çelik fabrikaları ile ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin isteğimiz, gerekçesi ile 
birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Uyar 

İbrahim Gürsoy 

Güler İleri 

Ziya Halis 

Atilla Mutman 

Celal Kürkoğlu 

Nihat Matkap 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
Zeki Nacitarhan 
Mustafa Yılmaz 

Gerekçe: 

Hatay 

İstanbul 

Tokat 

Sivas 

İzmir 

Adıyaman 

Hatay 
Tunceli 
Kars 
Gaziantep 

Zarar ediyor gerekçesi ile bazı işletmeler ile ilgili bir seri karar alınmaktadır. Kimi özelleştiri
liyor, kimisi de kapatılmak isteniliyor. 

Yetkililer, ekonomik gayelerle bu işi yürütmek mecburiyetindeyiz diyorlarsa da, bu gerekçe 
pek inandırıcı değildir. 
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Zira, önlem olarak ele aldıkları uygulamalar bu gerekçeyi yok ediyor. 

Bizce, bu uygulama, ekonomik değil, tamamen ideolojik nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Çünkü, işe, en çok kâr eden müesseselerden başlanmış durumdadır. 

PTT'nin T'sinin satılması kararı, DMO'nin tasfiye edilmesi isteği, bunun en çarpıcı örnekle
ridir. Çünkü, bu müesseseler, kâr getiren müesseselerdir; Usteük, bazılarının stratejik önemi vardır. 
Kaldı ki; bazı imtiyazlı genel müdürlerin batırdığı bankaları, devletin kurtarma operasyonu, yetki
lilerin gerekçesine taban tabana zıt ikinci bir uygulamadır. 

Ülkemizin kalkınması, halk tabiri ile paylaşılan pastanın büyümesi endüstrileşmekle mümkün
dür. 

Kalkınmışlığın ve gelişmişliğin bir göstergesi de kişi başına üretilen demir-çelik miktarıdır. 
Ağır endüstrinin belkemiği olan demir-çelik fabrikalarımız üzerinde, ideolojik bir oyun oynanmak
tadır. Ülkemiz demir-çelik yönünden dışa bağımlı bir hale getirilmek istenilmektedir. Bu fabrika
lar; zarar ediyor diye kapatılmak, bazıları da özelleştirilmek isteniliyor. 

Son derece zararlı ve tehlikeli olan bu tutumun yanlışlığını, demir-çelik fabrikalarımızın zarar 
etmediğini, bilerek zarar ediyor hale getirildiğini kanıtlamak, varsa zararın sebebini ortadan kaldır
mak ve bu fabrikalarımızın daha verimli bir hale gelmesini sağlayacak yolu meydana çıkarmak için 
Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nei maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını say
gı ile arz ediyoruz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 

V.-ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - (10/177) esas numaralı Meclis araştırması 'önergesinin görüşme gününe ilişkin ANAP 
Grubu önerisi 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grup Başkanlığının, İçtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca veril
miş bir Grup önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 9.5.1994 Pazartesi günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasında 
görüş birliği sağlanamadığından, aşağıdaki önerimizin İçtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca Genel 
Kurulun onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mahmut Oltan Sungurlu 

Grup Başkanvekili 

Öneri : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştır
ması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" bölümünün 133 üncü sırasında yer alan (10/177) esas nu
maralı, Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve arkadaşları tarafından verilen, "faaliyetleri durdu-

— 60B — 



T.R.M.M. B : 101 10. 5.1994 O : 1 

rulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak, alınması gereken önlem
leri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına dair" önergenin, konunun önemine binaen, 
görüşmelerinin, Genel Kurulun 10 Mayıs 1994 Salı günkü (bugün) Birleşiminde yapılması öneril
miştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi dinlediniz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Aşık, siz mi konuşacaksınız, önerge sahibi mi? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ben konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Grup Başkanvekili olarak, Sayın Aşık, buyurun. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ordu Milletvekili Sayın Sadi 
Pehlivanoğlu ve 47 arkadaşının hazırlamış olduğu, faaliyetleri durdurulan bankaların uygulamala
rının ve usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına dair önerge
nin bugün görüşülmesi hususunda Danışma Kuruluna yaptığımız talebin reddedilmesi sebebiyle, 
konuyla ilgili olarak Genel Kurula arzımızı belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz konusu önerge, onbeş gün önce Meclis Başkanlığına 
verilmişti. Önergemizin gerekçesinin birinci paragrafında şu husus yer almaktadır: "İçinde bulun
duğumuz ekonomik darboğazların başında gelen kamu açıklarının kapatılması amacıyla Hükümet 
bir yandan yeni vergiler ihdas ederken, bütün vatandaşlarımızdan fedakârlık beklerken, diğer taraf
tan bazı bankaların, trilyonlara varan mevduatları fütursuzca yok ettikleri, günlerdir basınımızı ve 
kamuoyunu meşgul etmektedir." 

İşte, yukarıdaki paragrafla başlayan ve özellikle kamu bankalarıyla ilgili bir araştırma komis
yonu kurulmasını öneren bu önergeye, bütün siyasî partilerden -mevcut iktidar partileri milletve
killerinden de- pek çok arkadaşımız imza koymuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen bir ay içerisinde 4 tane özel banka batmıştır; faali
yetleri durdurulmuştur ve Hazinece, bu 4 bankanın hesaplarına el konulmuştur. Basından hepinizin 
takip edebildiği gibi, bu batan bankaların 50 bine yakın mevduat sahibi, müşterisi, gerek iktidar 
partilerinin gerekse muhalefet partilerinin kapılarında, sorunlarına çözüm aramaktadır. Bize başvu
ranlar, bize gelenler, herhalde bize söylediklerini size de söylüyorlardır. Almanya'da bulaşıkçılık 
yapıp biriktirdiği parayı, 25 yıllık hizmeti karşılığı aldığı emekli ikramiyesini, çoluk çocuğunun na
fakasını, babasından kalan mirasını Marmarabank'ta, TYT Bank'ta, İmpexbank'ta kaybedenler çıl
dırmak üzere. Bunlar sorunlarına bir çözüm aramaktadırlar. 

Sayılan 50 bine varan vatandaşımız, Hükümet ve muhalefet partilerinden yani Parlamentodan, 
bu acil sorunlarına çözüm beklerken; bir taraftan da, batan bu bankalarda özel bankaların hiç pa
rası yokken, hemen tamamında kamu bankalarının trilyonlara varan, hatta trilyonları geçen para
larının batmış olması ve bu konuyla ilgili olarak Sayın Başbakanı da, muhterem eşlerini de, bakan
larımızı da itham eden açıklamalar ve yine bu meyanda, bu batağın diğer bankalara da sirayet ede
ceğine dair kuşku sonucu, Hükümetin aldığı, mevduatlara garanti veren yeni kararlar, bütün bun
lar, eğer bizleri hâlâ görev yapmaya, hâlâ düşünmeye sevk etmiyorsa ve eğer Parlamento, böyle bir 
günde dahi, hırsızlıklara karşı, yolsuzluklara karşı, devlet bankalarının trilyonlara varan mevduatı
nın heba edilmesine karşı gene duyarlılık göstermeyecekse; halktan fedakârlık beklerken, halktan 
geçen yıl kazandığı paranın, geçen yıl harcadığı paranın bu yıl tekrar vergisi istenirken, mazota, 
benzine yapılan zamla vatandaştan fedakârlık beklenirken, devletin trilyonlarının gözümüzün 
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önünde batmasına duyarlılık göstermcyecekse bu Parlamento ne işe yarar? Bu Parlamento, bu ban
kalarda kimin parasının battığını, devletin parasının batmasına kimin sebebiyet verdiğini, niçin bu 
paraların buralarda battığını eğer bugün araştırmayacaksa, ne işe yararız? 

Değerli arkadaşlar, bu batan bankalarda, bu paralar kül olup uçmadı, çalınmadı, kaybolmadı, 
fare yemedi; bu paraları birisi batırdı, bir yerlere götürdü. Bu paralarda tüyü bitmemiş yetimin hak
kı vardır. 

Şimdi, niçin bugün görüşülmesini istiyoruz?.. 15 gün evvel bu önergenin görüşülmesi için İk
tidar partisi gruplarından ricada bulunduk. Bize bugün için söz verildi. Sayın Tayan, bu salı günü 
için "Eğer Aykon Doğan Bey burada ise görüşürüz" dedi. Dün Danışma Kurulunda önümüze ge : 

len gerekçe; "efendim, Aykon Doğan Beyin IMF yetkilileriyle görüşmesi var, onun için bugün yap
mayalım." idi. Gelecek hafta iki tane soruşturma önergesi görüşülecek, ondan sonra da bayram 
geliyor yani, bir bakıma "Bu araştırma önergesi bu ay görüşülmesin" deniyor. 

İktidar gruplarına sormak istiyorum: Bankalarla ilgili Yüce Meclise bilgi verecek veyahut da 
Yüce Meclisi bilgilendirecek bir tek kişi mi var? IMF yetkilileri belki bir ay Türkiye'de kalacak
lar. IMF yetkilileri bu saatte çalışmayabilirler; yani, bu kadar basit bir mazeretle, bu kadar mantık
sız bir mazeretle bu önergenin reddedilmesi ve bu bankaların, bu hesaplarının kim tarafından, ni
çin, nasıl bu hale getirildiğinin Meclis tarafından araştırılmasının dahi istenmemesi, görüşülmesi
nin dahi istenmemesi, benim için olduğu kadar, hepimiz için onur kırıcı olacaktır. 

Bu sebeple, Yüce Meclisi göreve davet ediyor, bu bankalarla ilgili araştırma açılması konusu
nu hepinizden istirham ediyor, konuyu yüksek vicdanlarınıza havale ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bir hususu açıklamak istiyorum. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 
132 nci sırasında, burada tartışılmakta olan konunun aynısı olan bir araştırma önergesini arkadaş
larımla beraber vermiştim. Kayıt numarası 132'dir, tartışılmakta olan ise 133'tür. Bunun kayıtlara 
geçmesini istiyorum. Danışma Kurulunda, daha öncelikli olan bizim önergemizin ele alınmasını di
lerdim. 

Maruzatım budur efendim. 

" BAŞKAN - Efendim, birleştirilmesini talep ediyorsunuz, öyle mi? 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Hem birleştirilmesini hem de mealen katıldığımızı da 
belirtiyorum. 

BAŞKAN - Birleştirmek istediğinizi ve katıldığınızı belirtiyorsunuz. Zabıtlara geçti efendim. 

Başka bir söz talebi?.. Yok. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN-Buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, biraz önce konuşan hatip, "Danışma 
Kurulunda bugün araştırma önergesinin görüşülmemesi mazereti olarak, ilgili bakanın, IMF ile bu 
saatlerde görüşme yapacağı, onun için Meclise gelemeyeceği" gibi bir ifade kullandı. Yani, Sayın 
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Bakan, Sayın Hükümet, IMF ile görüşmeleri, Mecliste hazır bulunmak görevinden daha mı önem
li sayıyor? Bu konuda Hükümet bir açıklama yapmayacak mı? Bu mazeret gerçekten ifade edilmiş 
midir? Bu mazeret doğru mudur? Hükümet adına IMF ile birileri görüşürken, Mecliste görüş be
yan edecek en azından bir Hükümet üyesi burada yok mudur? 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Biliyorsunuz ki, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre, verilen önerilerle ilgili olarak Hüküme
tin bir konuşma durumu yok; ancak, lehte ve aleyhte olarak sayın üyeler kendi görüşlerini bildire-
.bilirler. Biraz önce İktidar grubundan arkadaşlara da baktım konuşma talepleri var mı diye, bir ko
nuşma talebi gelmedi. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın millet
vekilleri, yerlerinize oturun efendim lütfen. Kâtip arkadaşıma sordum, önce 170, burayı da 130 ola
rak söyledi. İkinci Kâtip arkadaşıma sordum, burayı 130, burayı 159 olarak söyledi. Tekrar sayım 
yapacağım efendim. Önergeyi kabul edenler... Kâtip arkadaşlarımın dikkatli saymalarını öneriyo
rum, lütfen. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Ayağa kaldırarak sayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Talep gelirse ayağa kaldırıp sayarım. Lütfen sakin olun ve ellerinizi havada tut
maya gayret edin. 

Kabul etmeyenler... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, milletvekili sıralarında oturan bakanlar ikinci defa sa
yılıyorlar. 

BAŞKAN - Sayın bakanları şöyle alabilir miyiz efendim. Arkadaşlarımızın şüphesini kaldıra
lım. Lütfen... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın bakanlar da hile yaparlarsa... 

BAŞKAN - Yapmazlar efendim, yapmazlar. Biz Sayın Ateş'i şöyle alırız efendim. 

Sayın milletvekilleri, her iki Kâtip üye arasında 25 fark var. Ayağa kaldırarak üçüncü defa sa
yacağım efendim. 

Önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Ben sayacağım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın başkan, gizli oylama yapalım. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade edin. Her şeyin usulü var, usulü dairesinde gidiyoruz. Ben sa

yacağım efendim. 
Lütfen oturun efendim. 
Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar... [ANAP, RP, ve CHP sıralarından alkışlar (!..) ] 
Değerli milletvekilleri, lütfen bana yardımcı olun. ' 
Önerge reddedilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Alkışlanacak bir şey yok efendim; lütfen... 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7.-Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba

zı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin (2/822) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/305) 
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BAŞKAN - İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca, doğrudan doğruya gündeme alınma ile ilgi
li önergeler vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımdan hazırlanarak 15.10.1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
daki Kanun teklifim 18.10.1993 tarihinde sevkedildiği Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşme ya
pılmadan bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimim, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre doğrudan gündeme alınması
nı Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, önerge hakkında söz istiyor musunuz efendim? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 657 sayılı Ya
sanın 213 üncü maddesinin, "Zam ve Tazminatlar" bölümüne, sağlık personelinin özlük haklarıy
la ilgili bir kanun teklifini hazırlayıp, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuştum. Şimdi sizlere, 
bu teklifimin gündeme alınması hususundaki görüşlerimi dile getirmek için söz almış bulunuyo
rum. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

İnsan sağlığıyla doğrudan ilgili olan sağlık personelinin, çalışma şartlarındaki tüm olumsuz
luklara rağmen, gerek iş hacmi, gerekse harcadıkları mesai açısından yoğun emek verdikleri bili
nen bir gerçektir. Konunun önemi dikkate alındığında, sağlık hizmetlerinde çalışanların aylıkların
da belirgin bir artışın gerekli olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde çalı
şanların, özel hizmet tazminatlarının artışı, acilen gerekli görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün insan sağlığıyla ilgili sağlık personeli, büyük özveriyle, birçok 
imkânsızlıklar içerisinde, hizmet vermektedir. Verilen bu sağlık hizmetlerinin yetersizliği, kalite
sizliği herkes tarafından bilinmektedir. Vatandaş için, hastane kapılarımız çile ve eziyet kapısı ol
maya maalesef devam etmektedir. 

İşte, bütün bu olumsuzlukların ortadan kalkması için, öncelikle, sağlık personelinin rahata, hu
zura ve güvene mutlaka kavuşturulması gerekmektedir. Eğer, gerçekten toplumun sağlıklı olması
nı istiyorsak, önce sağlık personelinin problemlerini çözmemiz gerekmektedir. Şu cümleye özellik
le dikkatlerinizi çekmek istiyorum: "Sağlık personeli, insanları sağlıklı yaşatmak için yaşayan ve 
çalışan insanlardır." 

Sayın milletvekilleri, olaya politik olarak yaklaşmamalıyız. Sağlık sorunu, hepimizin sorunu
dur. Artık, bu sorunu hep beraber çözelim ve önce sağlık personelinin durumunu iyileştirelim; an
cak bundan sonra ulusal sağlık politikasını belirleyebiliriz. 

Hatırlarsanız, 1992 ve 1993 yıllarında iki kez lüks otellerde milyara yakın harcamalar yapıla
rak Ulusal Sağlık Kongreleri yapılmış ve maalesef bugüne kadar bunlardan hiçbir olumlu netice 
alınmamıştı. Yine -Hükümet Programına konmuştu hatırlayacaksınız- 1993 Mayıs ayında genel 
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sağlık sigortasına geçecektiniz; hani, nerede? Hükümet mensuplarına söylemek istiyorum: Genel 
sağlık sigortasına geçemezsiniz; çünkü altyapınız yok. Önce, sağlık personelini hazırlayacaksınız, 
bütçeden para ayıracaksınız. 

Bakınız, yeşil kartlı hastayı gören sağlık personeli hiç de iyimser değil; acaba, ben de devlet
ten bir yardım karnesi ve ekmek karnesi alsam mı diye düşünmeye başlamıştır. Geliniz, sağlık per
soneline, ihtiyacı olan ücreti verelim. 

Değerli milletvekilleri -size yemin ediyorum- sağlık personelini yakından tanıyanlarınızdan 
biriyim; hekimlerimizi muayenehaneyle değerlendirmeyelim. Muayenehane yoluyla para kazanan 
hekim sayısı 6-7 bini geçmez; ama, Türkiye'de 50 binin üzerinde doktorumuz, 300 bin civarında 
sağlık personeli mevcuttur. 

Bakınız, bugün bir devlet hastanesinde çalışan bir klinik şefi 12 milyon lira maaş alıyor, bir 
uzman doktor 11 milyon lira maaş alıyor, bir pratisyen doktor 9-10 milyon lira arasında maaş alı
yor, bir hemşire veya ebe 4,5-5 milyon lira civarında maaş alıyor. Bu personelin, kalkınmada ön
celikli illerde bir iki milyon lira fazla maaş aldığını görmekteyiz; ancak, genel olarak durum eğer 
bu ise, enflasyon üç rakamlara, hayat pahalılığı eğer iki katına çıkmışsa, siz bu ücretlerle sağlık per
sonelinden nasıl özveri beklersiniz, nasıl verimli sağlık hizmeti bekleyebilirsiniz? 

Bakınız, hâkim ve savcıların zam ve tazminatlarını artırarak durumlarını iyileştirdik; elbette ki 
bu, iyi olmuştur ve bu konuda Hükümeti tebrik ediyoruz. 

Ayrıca, Hükümet tasarısı olarak Plan ve Bütçe komisyonuna gelen ve kabul edilen üniversite 
öğretim görevlilerinin ve emniyet mensuplarının zam ve tazminat teklifleri kabul edildi. Yakında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek ve görüşülecektir. Bu konuda da destek verece
ğimizi peşinen söylemek isterim. 

Şimdi sıra, en önemli dediğimiz sağlığa geldi. Herşeyin başı sağlıksa, önce sağlık konusunu 
mutlaka çözmemiz gerekiyor. Öyle, geçmişteki yeşil kart, medya reklamlarıyla artık sağlık prob
lemleri halledilemez duruma gelmiştir ve halledemeyiz de. Bakınız, mesela genel sağlık sigortası 
için Mayıs 1993'te tarih belirlenmişti; ama, henüz ortada yok. Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık kong
relerinde alınan kararların hiçbiri hayata geçirilemedi. Bu Hükümet döneminde 3 defa bakan değiş
ti. Şimdiki Sayın Bakanımıza sayın bürokrat arkadaşlar bazı dosyaları verebilirler... 

Şimdi siz, "Efendim, biz sağlık meselesini genelde çözeceğiz, genelde iyileştirme paketimiz 
var" diyebilirsiniz. Bakınız, bu Koalisyon hükümetleri döneminde 3 tane bütçe geçti, hepsinde sa
yın bakanları sağlıkla ilgili güzel laflar ettiler; fakat, üç yıldır sağlıkla ilgili hiçbir netice yoktur. Sa
yın Sağlık Bakanımız, -herhalde buradalar- bu konuda daha duyarlı olacağınıza inanıyorum. Hiç
bir mazeret başarının yerini tutamaz. Hükümetin, bugüne kadar sağlık alanında maalesef hiçbir ba
şarılı icraatı yoktur. 

Bu nedenlerle, direkt gündeme alınması önerilen 3 maddelik bu teklif, 18.10.1993'te Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verildi; ama yedi aydır ilgili komisyonda görüşülmediği, yani 
süresi dolduğu için, direkt Genel Kurula indirilmesini talep ettim. İşte bu. da, Hükümetin sağlık ko
nusunda ne kadar duyarlı olduğunun açık bir göstergesidir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, Hükümetin genel ve esnek politikasına dayanarak, sağlık 
personeli için daha şeffaf şeyler, "daha kapsamlı bir yasa tasarısı getireceğiz tüm meseleleri çöze
ceğiz" gibi sözler söyleyebilir, hastanelerin sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinden bahsedebilir; 
fakat, hiçbirine inanmak mümkün değildir. 
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3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu yürürlükte olmasına rağmen, bugüne kadar hâlâ 
hiçbir maddesi işletilmemektedir. Bazı maddelerini Anayasa Mahkemesi iptal etmekle, özellikle iş
letmeyle ilgili maddeler yürürlükte olmasına rağmen, bugüne kadar hâlâ işletilmemektedir. Bunun 
bir anayasal suç olduğunu da ifade etmek isterim. Ya bu kanunu yürürlükten kaldıralım veyahut da 
3359 sayılı Kanunun ilgili maddelerini lütfen işletmeye-çalışalım. Sayın Bakanın karşı çıkacağını 
peşinen bildiğim konulara dayanarak, yasa teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasını redde
debilirsiniz. Eğer, bu yasa teklifini reddederseniz, sağlık personelinin huzurlu yaşam ve verimli ça
lışma şevkini kırmış olursunuz. Bugünkü maaşlarla sağlık personelinin sağlığı kesinlikle bozulur 
ve bozulmaktadır. 

Teklifte az veya çok görünen rakamlar ve hususlar olabilir. Netice itibariyle, Genel kurulda bi
zim de iştirak edeceğimiz önergelerle, düzeltmeler ve ilaveler yapabiliriz. Özellikle, zam ve tazmi
natlarda hekimlere yüzde 200'den, diğer personele de yüzde 75'ten aşağıya doğru kademeli ola
rak inen bir ücret uygulaması vardır. Netice itibariyle, ücretlerde meydana gelen fark dokuz, on 
milyon kadar olacak ve bütçeye bu oranda bir yük getirecektir. Bunun da sağlık için önemli bir ra
kam olmadığı kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, sağlık personelini sokağa dökmeyelim, gelin, bu işi bura
ya kadar getirmişken çözelim, teklif, Meclis gündemine alınsın. Böylece, hiç olmazsa biraz rahat
lama sağlanacaktır. Aksi halde, bundan sonra biz de zor durumda kalacağız. Gelin, sağlık persone
lini ekonomik olarak sağlığına kavuşturalım ki, iyi hizmet verebilsinler. Eğer bugün bile bu ücret
lerle bu hizmeti verebiliyorlarsa, inanın ki bu, ileriye dönük beklentilerinden, vatana ve millete olan 
sevgilerindendir. 

Değerli milletvekilleri, ekonomide zor bir dönemden geçiyoruz. Halkımız, herşeyden fedakâr
lık yapmaya hazırdır, fakat sağlıktan fedakârlık yapamayız; her insanın vazgeçilmez en temel hak
kı, sağlıklı yaşam hakkıdır, bunu asla ihmal edemeyiz. Sağlık personeli, zaten kendine düşen feda
kârlığı yıllardır fazlasıyla yapmaktadır. Onlardan daha fazla fedakârlık istemeye hiç kimsenin artık 
hakkı yoktur. Halkın sağlığıyla doğrudan ilgili olan bu meslek grubunun, bugün içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntıları nedeniyle, hizmet vermesi artık mümkün değildir. Sağlık çalışanlarının eko
nomik durumlarında bir iyileştirme sağlayamazsak, halkımızı da cezalandırmış ve nitelikli insanla
rımızı, gençlerimizi bu meslekten uzaklaştırmış oluruz. Bu durumda halkımızın sağlığı da, yakın 
bir gelecekte yetersiz kişilerin eline düşme tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir; halkın sağlığıyla oy-
nanmamalıdır. Bizim temel'görevimiz, sağlık altyapısını hazırlamak, sağlık çalışanlarının maddî 
sorunlarını mümkün olduğunca hafifletmek ve çözmek olmalıdır. 

Son olarak size şunu ifade ederek sözlerime son vereceğim ve olayı takdirlerinize sunacağım. 
Bugün, hekim ve sağlık personeli mağdurdur, geçinemiyor ve adeta sefilleri oynuyor. Bugün, dok
torlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımız, maddî imkânsızlıklardan dolayı, yabancı literatür ve ya
yımları maalesef takip edememektedirler. 

Değerli arkadaşlar, sağlık hizmetleri, dünyadaki en pahalı hizmetlerdir, bunun elemanları da o 
derecede pahalıdır. Eğer ucuz adam kullanmaya kalkarsak, sağlık hizmetleri sorununu çözemeyiz. 

Bu nedenle, eğer "Toplumun sağlığı, devletin en büyük hazinesidir" felsefesine inanıyorsak, 
tüm sağlık çalışanlarımıza, verdikleri özverili hizmetlerinden dolayı başarılar dilerken, sizden, sağ
lık personeli için getirmiş olduğumuz bu teklifteki zam ve tazminatlarla ilgili sağlık çalışanlarının 
ekonomik problemlerini kısmen düzelteceğinden, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel ku
rulu gündemine doğrudan alınması için desteğinizi bekliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hatinoğlu. 

Sayın Özsoy^ lehinde mi efendim? 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Lehinde efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. v 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Artvin Milletve
kili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, yedi ay gibi uzun bir süre evvel vermiş olduğu, sağlık hizmet
lerinde çalışanların maddî durumlarının iyileştirilmesi konusundaki kanun teklifinin doğrudan gün
deme alınması hususunda görüşmelerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinize saygı
lar sunarım. 

Ekonomisi sağlıksız, siyaseti sağlıksız, demokratikleşmesi sağlıksız olan bir ülkenin sağlık so
runlarının sağlıklı olması düşünülemez. Sağlık sorunlarının halledilmesinin başında da, sağlık hiz
metlerinde çalışanların durumlarını göz önüne almak gerekir. Bugüne kadar, özellikle 1991 seçim 
sathı mailinde o zamanın muhalif milletvekillerinin, milletvekili adaylarının, parti genel başkanla
rının seçim meydanlarında en çok işledikleri konu sağlıktı. Seçimlerden sonra hükümet oldular, ye
şil kart kanunu dışında, sağlıkta ve sağlık hizmetlerinde çalışanların durumunu iyileştirici herhan
gi bir kanun tasarısı getirmediler, iki seneyi mütecaviz bir zaman zarfında, ulusal sağlık kongrele
ri yaparak ve "sağlıkta reform" teraneleri tutturarak, sağlık hizmetlerinde çalışanları eğlediler, bek
lettiler ve aldattılar. Bugün ise, sağlık hizmetlerinde çalışanların maaşı 1990 yılında aldıkları ma
aşın -reel fiyatlar göz önüne alınırsa- onda birine düşmüştür. Bir zamanlar toplumun elit bir taba
kasını teşkil eden hekimler, kazanç bakımından, geçim standardı bakımından ortadireğin altına 
düşmüştür ve bugün politikacılar, sağlık hizmetlerinde çalışanları sadece muayenehanesi olan dok
torlar olarak görmemelidir. Gerek Sağlık Bakanlığında, gerek Sosyal Güvenlik Bakanlığında ve ge
rekse özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarda çalışan hekim, sağlık memuru, ebe, hemşire, sağlık tek
nisyeni ve genel idarî hizmetler sınıfına dahil olan hizmetlilerin durumu içler acısıdır. Bunu sizle
re duyurmak için, özellikle Meclise duyurmak için, Hükümete duyurmak için, dernekleri ve birlik
leri vasıtasıyla beyaz gömlekli yürüyüşü yapmışlardır; fakat, Hükümet bunu duymazlıktan gelmiş
tir; beyaz gömlekle direniş yapmışlardır, nöbet tutmama gibi direnişlere, yasal direnişlere soyun
muşlardır, kimsenin sesi çıkmamıştır, hiç kimse alakadar olmamıştır. 

Şu mecliste sağlık kökenli yirmiden fazla milletvekili olduğu halde, bugüne kadar sağlık hiz
metlerinde çalışanların durumlarını iyileştirici hiçbir kanun teklifi gelmemiştir, getirmemişlerdir. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Özellikle, Anavatan Partisi İktidarı zamanında doktorların ve hastane çalışanlarının durumla
rını iyileştirmek için döner sermayeden sağlanan prim, bugün kuşa dönmüştür. Çoğu o kadar cüzi 
miktara dönmüştür ki, gidip imza atmaya bile değmez hale gelmiştir. 

Ayrıca, hastane dışındaki sağlık personeline bu imkân sağlanmamakla beraber, büyük bir ada
letsizlik hüküm sürmektedir. Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı hastanelerdeki döner sermaye 
primleri, müdürlükte çalışan sağlıkçılara verilmekle beraber, Sağlık Bakanlığına bağlı temel sağlık 
hizmetlerinde çalışan ocak hekimi, hemşiresi, ebesi, sağlık teknisyeni, laborantı ve genel idarî sı
nıflara bağlı olan hizmetliler bu primden faydalanmamaktadırlar. Onun için, askerî personelin du
rumunu iyileştirirken, hâkim ve savcıların durumunu iyileştirirken, hatta ve hatta bazı sesi çıkan, 
personeline sahip çıkan bakanların personelinin durumunu iyileştirirken, sağlıkta çalışanların duru
muna eğilmemek büyük haksızlıktır. 
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Özellikle, 24-saat halkın sağlığı ile uğraşan, halka şefkat dağıtan ve aslında çok zor olan bir 
görevi; uykusuz, aç, susuz diyebileceğimiz bir şekilde, yetersiz maaşla yürütmeye çalışan sağlık 
personelini huzurlarınızda kutluyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) O yönüyle 
sizlerden rica ediyorum, özellikle bir doktor olarak rica ediyorum; gelin bu kanun teklifinin günde
me alınması için müspet oy kullanalım, hiç olmazsa tazminatına bir gram dahi etki sağlayabilirsek, 
fayda sağlayabilirsek, görevimizi yapmış olmanın mutluluğunu duyacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Sayın Başkanı, aleyhte olarak, buyurun. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi için arz ediyorum; her ne 
kadar sağlık konusunda bir kanun teklifi verilmediği ifade edildiyse de, gündemin 17 nci sırasında 
sağlık personelinin durumuyla ilgili bir Meclis araştırması önergemiz vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. Zabıtlara geçmiştir. 

Görüşlerini bildirmek üzere Komisyon Başkanı Sayın Aktaş; buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; tabiî Türkiye'de sağlık personelinin maaş durumlarının, hayat standartlarının 
çok iyi olduğunu bu kürsüden iddia etmek mümkün değil. Arkadaşlarımız -belki biraz mübalağalı 
şekilde- bir gerçeği vurgulamaya çalıştılar. Gerçekten, hekimlerimizin ve yardımcı sağlık persone
linin durumları iç açıcı değil; ancak.. • • ' • • . « , 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Niye yardımcı olmuyorsunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) - Efendim, zatı 
aliniz Plan ve Bütçe Komisyonu üyesisiniz; binaenaleyh, onların durunmlarının düzeltilmesini is
temeyen, bu çatı altında bulunan hiçbir arkadaşımı tasavvur edemiyorum, bu mümkün değil. Ger
çekten feragatla ve fedakârlıkla çalıştıklarını hepimiz biliyoruz; ancak, Sayın Hatinoğlu, uzun yıl
lar Sağlık Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğü yapmış, o camiayı çok iyi bilen arkadaştır. Ver
miş bulunduğu kanun teklifinin bütçeye tahmil ettiği yük 1994 yılında 16 trilyon lira... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Reddettiniz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) - Efendim, müsa
ade buyurun, onu da bir dahaki hafta görüşeceğiz. Binaenaleyh, reddetmedik, gelecek hafta tartı
şılmasını kabul ediyoruz, bu haftakini reddettik. Binaenaleyh, herkes mutlaka, her kamu persone
linin -sadece sağlık personelinin değil- durumlarının düzeltilmesini arzu eder. Ülkenin imkânları da 
malum, şu anda Türkiye bazı sıkıntılardan geçiyor, her akşam televizyonda bir sürü arkadaşımız bu 
konuları tartışıyorlar... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Teklifiniz var mı? 

BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyiniz. 

Siz devam ediniz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) - Evet var, aksine 
bir iddia mı var? 
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Binaenaleyh, Hükümetin bu konudaki mütalaası; genelde Türkiye'de bir personel reformu ça
lışmalarının yapıldığı yolundadır. Gerçi uzun zaman bu söyleniyor, aşağı yukarı on senedir bura
dayım. Hükümet üyeleri hep bunları söylerler; ama, bir türlü de bu Meclisin huzuruna gelmedi, bu 
inşallah bu Hükümete nasip olur. Binaenaleyh, bu personel reformu çalışmaları içerisinde, gerek 
hekimlerin, gerek diğer sağlık personelinin durumları da nazarı itibara alınacak, genel dengeler dü
şünülmek ve korunmak suretiyle bu konu inşallah kısa zamanda Hükümetimiz tarafından bu Mec
lisin huzuruna getirilecektir... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Geç kaldınız. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) - Bu sebeple, bu
nu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine alıp görüşemedik; 
ama, yine de takdir Yüce Heyetinizindir, arzu edilirse, Sayın Hatinoğlu'nun talebi kabul edilir, 
doğrudan gündeme alınır, bilahara da müzakere edilir, kanunlaşır veya kanunlaşmaz, o tabiî sizle
rin takdirine bağlı bir konudur. 

Kısaca, bu hususu arz etmek için söz aldım; ama, özellikle vurguluyorum, bir yanlış anlaşıl
ma olmasın, bu çatı altındaki herkes, hekimlerin ve yardımcı personelin durumunun iyileştirilme
sinden yanadır, aksine düşünen olduğunu da sanmıyorum. . 

Hepinize saygılar sunarım. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Oylarınızla bunu göstereceksiniz. 

İLYAS AKTAŞ (Devamla) - Efendim, iki şeyi birbirine karıştırmayalım; doğrudan gündeme 
alma olayı ayrı, bu olay ayrı; ikisi farklı şeyler arkadaşlar. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Komisyon Başkanı. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun teklifinin doğrudan 
gündeme alınması kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

8. ~ Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Ceza Yasasının 240 inci Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/746) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/306) 

BAŞKAN - İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca, bir başka doğrudan gündeme alınma önerge
si vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet ^Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Yasasının 240 mcı maddesinin değiştirilmesine dair teklifim, 29.6.1993'te Sayın 
Başkanlığınıza sunulduğu halde, bugüne kadar ilgili komisyonca Genel Kurula gönderilmemiştir. 

İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, teklifimin doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bahattin Elçi 

Bayburt 

BAŞKAN - Lehinde, Sayın Elçi; buyurun. 

BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. Önergemi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
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Bilindiği gibi, ülkemizde son birkaç yıldan beri yolsuzluk iddia ve haberleri, toplumumuzu 
derinden sarsmakta, alabildiğine tedirgin etmektedir; halkımızın devletine olan güveni gittikçe 
azalmaktadır. Yolsuzluk yapanların cezalarının artırılması amacıyla, yürürlükteki Türk Ceza Yasa
sının 240 inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin teklifimi 1993 yılının altıncı ayında Meclis Baş
kanlığına sunmuştum. Takriben on aydan beri, maalesef, bu^son derece hayatî önemi haiz teklifi
miz, ilgili komisyonda gündeme alınamamıştır. Bu nedenle, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, tek
lifimizin Sayın Genel Kurulun doğrudan gündemine alınması için, önerge vermek zorunda kaldım. 

Sayın milletvekilleri, şu anda Türk Ceza Yasasının 240 inci maddesine göre, görevini kötüye 
kullanan memur, derecesine göre, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. 
Yolsuzluk iddia ve şaibelerinin toplumumuzu derinden sarsması Vahameti karşısında, bu müeyyi
denin yetersiz kaldığı açıktır. Bu nedenle, adı geçen maddede değişiklik yapılmasını istedik. Tek
lifimi aynen okuyorum: 

"Görevi kötüye kullanma veya makam, mevki ve nüfuzundan yararlanma sonucu, memur, 
devleti zarara uğratır veya kendisine veya yakınlarına veya üçüncü kişilere menfaat temin eder ve
ya menfaat teminine tevessül ederse, devletin uğradığı zararın veya temin edilen menfaatin veya te
mini amaçlanan menfaatin miktar ve ağırlığı göz önüne alınarak, üç yıldan on yıla kadar ağır hapis 
cezasıyla cezalandırılır. 

Yukarıda sayılan fiiller, eğer, atanan bakanlar, her türlü seçimle işbaşına gelen kamu görevli
leri, belediye başkanları tarafından işlenirse, fail beş yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezasıyla 
cezalandırılır. Ayrıca, temin edilen veya amaçlanan menfaatin iki katı para cazası ile cezalandırı
lır; devletin uğradığı zarar da ayrıca kendisine ödettirilir." 

Görüleceği üzere, değişiklik teklifimle, müeyyideyi ağırlaştıracak, bir nevi caydırıcılığı sağla
yacak şekilde bunu düzenlemiş bulunmaktayım. 

Bilindiği gibi, ülkemiz -hele son zamanlarda- büyük bir kriz içindedir. Ekonomik kriz, dış po
litikadaki çıkmazlarımız ve sosyal barışımızın alabildiğine teklikeye gidişi karşısında, halkımızın 
devletine olan güvenini iade etmek, güçlendirmek ve pekiştirmek amacıyla ve yetkililerin üzerin
deki ağır yolsuzluk şaibelerinin kaldırılması amacıyla; halkla devlet arasındaki köprülerin güçlen
dirilmesi amacıyla bu teklifimi vermiş bulunuyorum. 

Şundan eminim ki, hangi partiden olursa olsun, bu Meclisin çatısı altında bulunan herhangi bir 
arkadaşımın, bu yolsuzluk şaibeleri ve haberleriyle, mutlaka, vicdanı sızlamaktadır. Bu nedenle, 
bütün değerli arkadaşlarımın, bu teklifimin lehinde oy kullanacaklarını umuyor, bu vesileyle hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Elçi. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Aleyhinde, Adalet Komisyon Başkanı Sayın Cemal Şahin; buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Bayburt Milletvekilimiz Sayın Bahattin Elçi, Adalet komisyonumuzun bir üyesidir. Bu kanun 
teklifinin niçin gündeme alınmadığı hususunda gelip benden bilgi alsalardı, herhalde kendilerini ik
na ederdim. Gündeme almamamızın.sebebini Yüce Kurulun bilgisine arz edeyim: Bu kanun tekli
fiyle, sadece ve sadece Türk Ceza Kanununun 240 ıhcı maddesi, yani tek maddesi değiştirilmek is
teniyor. Kendileri de burada belirttiler; teklifte, mevcut cezalar artırılıyor. Taban olarak bir yıllık 
ceza süresi üç yıla, tavan olarak düzenlenen mevcut üç yıllık süre de on yıla çıkarılıyor. 
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Şimdi, Yüce Kurulun bilgisine şunu arz etmek istiyorum: Teklif bu haliyle görüşülüp kanun
laşırsa, umum mahiyette olan 240 inci maddeyle tadat edilen cezalar; rüşvetten, zimmetten, ihtilas
tan ve görevi suiistimalden daha ağır bir cezayı gerektirecektir. Düşünebilir misiniz, bir kişi zim
met suçu işlemiş, bunun cezası, görevi kötüye kullanma cezasının altında kalacak! Sayın Milletve
kili arkadaşım, eğer, bu teklifi, birlirlerine bir zincirin halkaları gibi bağlı olan, 228 inci maddeden 
başlayıp 240 inci maddede biten o silsileyi takip ederek organik bir bağ halinde ele almış olsaydı, 
elbette saygı duyardım ve bu teklifi gündeme alırdım. Şimdi, bu teklifin bu haliyle kanunlaşması
nı -farzımuhal öyle düşünelim- zaten teknik olarak görüşmek de mümkün değil. Çünkü, 228 inci 
maddeden başlayarak 229,230,240'a kadar olan tüm maddeleri atlıyorsunuz, daha ağır cezayı ge
rektiren bir suçun cezası üç yılken, bu süre teklifle on yıla çıkarılıyor. Şimdi bu, teknik olarak 
mümkün değil, onun için gündeme almadım; ama ben Yüce kurula şunu söylüyorum. Anlıyorum 
ki, Sayın arkadaşım, hükümetin, bu kanun teklifi sebebiyle vermiş olduğu görüşünü iyice inceleye-
memiş. Kanun teklifini o yönde revize ederek bize getirmesi gerekirken, ısrar ediyor; ama buna hiç 
gerek yok. Ben Sayın Başkanıma da Yüce Kurula da söz veriyorum. Bu teklifi önümüzdeki hafta 
çarşamba günü gündeme alır, görüşürüz. Hiç bunlara gerek yok, Yüce Kurulu da işgal etmeye ge
rek yok. 

Bu konu zabıtlara geçmiştir, ben, bu teklifi önümüzdeki hafta çarşamba günü gündeme alıyo
rum; ama, Yüce kurulumuz bilsin ki, bu kanun teklifini bu haliyle teknik olarak da, hukuk olarak 
da görüşmek ve kabul etmek mümkün değildir. Aksi halde, arkadaşımın, kanun teklifini revize et
mesi lazımdır. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Komisyon Başkana 

Başka konuşma talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenyler... Önerge reddedilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gündemin "Seçimler" kısmına geçiyoruz. 

VI. - SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1. - Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Komisyonlarda halen açık bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen üyelikler 
için, Millî Savunma Komisyonuna, Adana Milletvekili Ahmet Sanal aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık üyelik için, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubunca, Mardin Milletvekili Muzafer Afikan aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. - (1012) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - 10/2 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık üyelik için Anavatan 
Partisi Grubunca Adana Milletvekili Uğur Aksöz aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Değişen oranlar karşısında, bağımsız milletvekillerine, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyo
nunda 2 üyelik düşmektedir. Bu üyelikler için, Hatay Milletvekili Fuat Çay ve Muş Milletvekili 
Muzaffer Demir aday olmuşlardır. 

Başka bağımsız aday var mı? 

Başka bağımsız aday varsa, bu adayların... 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Ben varım. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade edin, bitireyim. 

Başka bağımsız aday varsa, bu adayların başkanlığa yazılı olarak müracaatlarını öneriyorum. 
Bu seçimin bu müracaatlardan sonra yapılacağını da zabıtlara geçiriyorum. 

B) RADYO VETELEVİZYON ÜSTKURULUNA ÜYE SEÇİMİ 

BAŞKAN - Genel Kurulun 3.5.1994 tarihli 98 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 3984 
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi gereğin
ce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçim yapacağız. 

Seçim, 2984 numaralı Kanunun 6 ncı maddesine göre gizli oyla yapılacaktır. îktidar ve muha
lefet partileri tarafından gösterilen adaylar, ayrı ayrı listeler halinde ve birleşik oy pusulası şeklin
de düzenlenmek suretiyle bastırılmıştır. Seçimde, İktidar partileri kontenjanından en çok oyu alan 
5 aday ile muhalefet partileri kontenjanından en çok oyu alan 4 aday seçilmiş, sayılacaktır. 

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 2 Sayın Kâtip Üye komisyon sıraların
da yer alacaklardır. Üyelerden biri, adı okunan sayın milletvekiline mühürlü birleşik oy pusulası ve 
zarf verecek; diğer üye ise, yoklama cetveline işaret koyacaktır. Oyunu kullanacak sayın milletve
kili, birleşik oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy hücresine girecek, birleşik oy pusulasında adı 
yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın karşısındaki kareyi işaretledikten sonra oy pu
sulasını hücrede zarfa koyacaktır; bilahara, hücreden çıkacakye kürsü üzerine konulan oy kutusu
na zarfı atacaktır. 

İktidar partileri tarafından gösterilen adaylar arasından 5, muhalefet partileri tarafından göste
rilen adaylar arasından 4 olmak üzere, toplam 9 adayın karşısındaki özel yer işaretlenecektir. Bu 
sayılardan az veya fazla işaretlenen oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. 

Hücrelere aynı renk tükenmez kalemler konmuştur. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklar
dır. 

Sayın üyeler, size biraz Önce kanunun metni olarak arz ettiğim oy kullanma şekli, dün, Sayın 
Meclis Başkanının başkanlığında toplanan Danışma kurulunda da bahse konu edilmiş, bu şekil ora
da açıkça okunmuş , bu şeklin dışında, hiçbir öneri, tavsiye veya karar mevcut değildir. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, öneri değil de, karar... 
BAŞKAN — Onu söylemek istedim efendim, onun için tek tek söyledim, "öneri, tavsiye, karar 

yoktur" dedim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Öneri var... 
BAŞKAN - Oylamanın, sayım ve dökümü için adçekmek suretiyle 5 kişilik bir tasnif komis

yonu tespit edeceğim: 
Sayın Gökberk Ergenekon, burada mı efendim? Burada. 
Sayın Ali Karataş burada mı efendim? Burada. 
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Sayın Selçuk Maruflu barada mı efendim? Yok. 
Sayın İhsan Saraçlar burada mı efendim? Burada. 
Sayın Orhan Şendağ burada mı efendim? Yok. 
Sayın İmren Aykut burada mı efendim? Burada. 
Sayın Veli Aksoy burada mı efendim? Burada. 

Arkadaşların isimlerini tekrar okuyorum: Sayın Veli Aksoy, Sayın İmrem Aykut, Sayın İhsan 
Saraçlar, Sayın Gökberk Ergenekon, Sayın Ali Karataş tasnif komisyonu üyeliklerine, adçekmek 
suretiyle seçilmişlerdir. 

Sayın Kâtip Üyelerden, Sayın Abbas İnceayan, Sayın Işılay Saygın buradalar mı efendim? Bu
radalar. 

Lütfen siz de komisyon sırasındaki yerlerinizi alın efendim. 
Buyurun Sayın Sakıcı. . 
LATİF SAKICI (Muğla) - Sayın Başkan, oy pusulalarının işaretlenmesini bir daha açıklar mı

sınız? 
BAŞKAN - Bir defa daha okuyayım efendim. 

Sayın Ergüder, buyurun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, maruzatım şu: Yüce Meclis ilk defa 
böyle bir konuda seçim yapacaktır. Bendenizin kanaatine göre, bir tek oyun dahi ziyan olmaması, 
bir tek oyun fazla olmaması gerekir. Bu nedenle, birkaç sual sorayım, siz de cevap verin; Yüce He
yetimiz de bilgi sahibi olsun. 

1. Bendeniz, hücreye girdiğim zaman, beğendiğim üç kişiye oy verirken bu pusula ne olur? 

2. Mevcut listede beğenmediğim iki kişi yerine, dışarıdan iki kişi yazarsam ne olur? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Değerli milletvekilleri, hem Sayın Sakıcı'nın hem Sayın Ergüder'in suallerine cevap babında, 
seçimin nasıl yapılacağını bir kere daha, kanun maddesi olarak okuyorum efendim: 

Seçim, 2984 numaralı Kanunun, 6 ncı maddesine göre gizli oyla yapılacaktır. 

İktidar ve muhalefet partileri tarafından gösterilen adaylar, ayrı ayrı listeler halinde ve birleşik 
oy pusulası şeklinde düzenlenmek suretiyle bastırılmıştır. 

Seçimde İktidar partileri kontenjanından en çok oyu alan 5 aday ile muhalefet partileri konten
janından en çok oyu alan 4 aday seçilmiş olacaktır. . ' . . : . 

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 
İki Sayın Kâtip Üye, komisyon sıralarında yer alacaklardır. Üyelerden biri, adı okunan sayın 

milletvekiline, mühürlü birleşik oy pusulası ve zarf verecek; diğer üye ise, yoklama cetveline işa
ret koyacaktır. Oyunu kullanacak sayın milletvekili, birleşik oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra, oy 
hücresine girecek, birleşik oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse, o adayın 
karşısındaki kare işaretlendikten sonra, oy pusulasını hücrede zarfa koyacaktır. Bilahara hücreden 
çıkacak ve kürsü üzerine konulan oy kutusuna zarfı atacaktır. 

İktidar partileri tarafından gösterilen adaylar arasında 5, muhalefet partileri tarafından gösteri
len adaylar arasından 4 olmak üzere, toplam 9 adayın karşısında özel yer işaretlenecektir. Bu sa
yılardan az veya fazla işaretlenen oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. 
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Başka sorusu olan sayın milletvekili var mı efendim?.. Buyurun. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkanım, biraz önce yapmış olduğunuz açıklamada, 
oylama usulü konusunda Başkanlıkça alınmış olan bir kararı ifade buyurdunuz; bunu anladım; fa
kat, geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili olarak danışma kuruluna bir önerge takdim edildi. Bu öner
gede, usulü meyanmda, parti kontenjanlarından aday işaretlenmesi konusunu görüştük. Bütün grup 
başkanvekili arkadaşlarım, bu prensibe kalben katıldıklarını, zaten kanunun ruhunun da bunu istih
daf ettiğini ifade ettiler; ancak, "bir açık karar almayalım, şifahen bizim de buna kontenjanlar iti
bariyle katıldığımızı kabul edelim -kontenjanlar itibariyle söylüyorum, kişi bazına indirgemiyo
rum- bunu Meclis Başkanlığından kürsüde dile getirelim" dediler. Bu, geçen çarşamba günü yapı
lan danışma Kurulu toplantısında varılan bir mutabakattı ve bizim vakıf olduğumuz başkanlık ka
rarıydı. Biraz önce yapmış olduğunuz açıklama tamamen bizim gıyabıymızda bir kararı içermekte
dir. 

Bu hususta yüce Meclisin aydınlatılmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, sözleriniz zabıtlara aynen geçti. Bu konuda Başkanlığa intikal et
miş bir Danışma Kurulu veya Başkanlık önerisi yoktur. O nedenle, önerinize katılmam mümkün 
değildir. Okuduğum şekil kesindir ve bütün milletvekilleri bu şekil içerisinde oylarını kullanacak
lardır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bu müracaat Başkanlığa yapılmıştır ve başkanlık kaleminin 
kayıtlarında vardır. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, ben, burada, bu celseye riyaset ediyorum. Riyaset ederken uyduğum 
kaideler İçtüzük hükümleridir ve bu İçtüzük hükümleri içerisinde de, buradan vazettiğim kural ge
çerlidir, onun dışında başka bir kural vazetmiyorum; geçerli de değildir. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, üç ayrı hücre yapılabilir mi? 

BAŞKAN - Teknik olarak mümkün değil efendim. 

Teşekkür ederim. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Yeni gelen arkadaşlar için oy verme işlemini bir da
ha izah edebilir misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Efendim, gerekli izahat verildi. Artık bundan sonra izahatla vakit kaybetmeyelim 
ve seçime geçelim. 

Bir arkadaşımız, hastalığı nedeniyle önceden oy kullanma için müracaat etmiştir; Sayın Haşe
fe burada mı efendim? Yok. Gelirse, öncelikle oy kullandıracağım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - KİT Komisyonu toplantı hâlinde Sayın Başkan; ben de 
oyumu kullanıp gidebilir miyim? 

BAŞKAN - Efendim, KİT Komisyonu üyesi arkadaşlar toplantılarını bırakıp gelirlerse ve ya
zıyla isimlerini bana bildirirlerse, kendilerine oy kullanmada öncelik tanırım. 

Sayın milletvekillerine, oy kullanmadan önce oy pusulalarının altındaki izahatı bir kere daha 
dikkatle okumalarını tekrar tavsiye ediyorum. Size verilecek olan oy pusulaları mühürlü olacaktır, 
lütfen kontrol edin. Oy pusulaları 450 adet bastırılmış olup kullanılmayanların hepsi başkanlığa sa
yıyla teslim edilecektir. 

Adana milletvekillerinden başlayarak oylamaya geçiyoruz. 
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(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine çok az bir süre kalmıştır. Bu 
nedenle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerinin seçimlerinin neticesi alınıncaya kadar ça
lışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Teşekkür ederim. 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Salonda bulunup da oyunu kullanmayan sayın milletvekili arkadaşım var mı? 
Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
ı • 

Oy kupası kaldırılsın. 

Tasnif komisyonu yerini alsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelikleri için yapılan 

seçime ilişkin tasnif komisyonu tutanağı gelmiştir; aynen okuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelikleri seçimi için yapılan oylamaya 392 üye katılmış ve 
neticede ilişikte adları yazılı adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Saygıyla arz olunur. 

Tasnif Komisyonu 
Üye. Üye Üye 

Gökberk Ergenekon Ali Karataş İhsan Saraçlar 
Antalya Antalya Samsun 

Üye _ Üye • 
İmren Aykut Veli Aksoy 

İstanbul İzmir 

İktidar partileri tarafından gösterilen adaylar ve aldıkları oy miktarları: 

İbrahim Agâh Çubukçu 

Ali Baransel 

Orhan Oğuz 

Hüseyin Metin Güven 
Esin Konanç 

Nedim Tekin 

Tugay Üçöz 

257 oy 
269 oy 

287 oy 

86 oy 

184 oy 

179 oy 

178 oy 
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Nevzat Kösoğlu 160 oy 

Ayçan Giritlioğlu . 155 oy 

Metin Şekercioğlu 106 oy 

Muhalefet partileri tarafından gösterilen adayların aldıkları oylar : 

M. Emin Başer 

M. Cumhur Erşümer 

Cemil Çiçek 

Ercan San 

Biltekin Özdemir 

Kâmil Yaşar Turan 

Hasan Aksay 

Şener Battal 

Geçersiz 

228 oy 

253 oy 

208 oy 

210 oy 

211 oy 

165 oy 

142 oy 

70 oy 

20 oy 

Buna göre, iktidar partileri tarafından gösterilen adaylardan; Orhan Oğuz 287 oyla, Ali Ba-
ransel 269 oyla, ibrahim Agâh Çubukçu 257 oyla, Esin Konanç 184 oyla, Nedim Tekin 179 oyla 
üyeliklere seçilmişlerdir. 

Muhalefet partileri tarafından gösterilen adaylardan; Cumhur Ersiimer 253 oyla, Emin Başer 
228 oyla, Biltekin Özdemir 211 oyla, Ercan San 210 oyla üyeliklere seçilmişlerdir. 

iktidar ve muhalefet partileri gruplarından seçilen bu arkadaşları tebrik ediyorum; bu seçimin 
kendilerine, kuruma ve ülkeye yararlı olması temennisinde bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için.l 1 Mayıs 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.35 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, CMUK'nun uygulamasına ilişkin soru
su ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/1753) (*) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletini

zi arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru: 
CMUK'da yapılan değişiklikler uygulamaya geçildiğinden beri; 
a) Adi suçlarda artış veya eksilme olup olmadığı. Olmuşsa miktarı. 
b) İşkence iddialarında artış veya eksilme olup olmadığı, olmuşsa miktarı ne kadardır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 7.4.1994 

Bakan: 437 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.10.1993 günlü Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 7/1753-
5624/25170: sayılı yazıları. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez tarafından Başkanlıklarına hitaben su
nulup, tarafımdan cevaplandırılması için, ilgi yazıları ekinde tevdii buyurulan yazılı soru önerge
sinde yer alan, "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmaya konul
masından sonra, işkence iddialarında artış veya eksilme olup olmadığı, olmuşsa miktarı ne kadar
dır?" şeklindeki soruya, rakamsal verilerin bakanlığa ulaşmaması nedeniyle kısmen cevap verilmiş 
ve bu konuda derlenecek bilgilerin Sayın soru sahibine ayrıca sunulacağı, 26.11.1993 günlü 1673 
sayılı yazımızla arz olunmuştu. 

Bu defa istenilen hususta (117) Ağır Ceza Merkezi ve yargı çevresinden toplanan bilgilere gö
re; 1 Temmuz 1992 tarihinden 31 Aralık 1992 tarihine kadar 6 aylık dönem ile 1 Ocak 1993 tari
hinden 1 Temmuz 1993 tarihine kadar geçen 6 aylık dönemde, Türk Ceza Kanunun işkenceyi ya
saklayan 243 ve Efrada karşı suimuameleyi yasaklayan 245 inci maddelerine göre açılan kamu da
vası sayıları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Arz olunur. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

1.7.1992-31.12.1992 1.1.1993-1.7.1993 

TCK.'nun 243 üncü Md.ne göre ; TCK.'nun 243 üncü Md.ne göre 
açılan dava sayısı 41 açılan davası 40 

TCK.'nun 245 inci Md.ne göre TCK.'nun 245 inci Md.ne göre 
açılan dava sayısı 183 açılan dava sayısı 247 
TOPLAM 224 TOPLAM 287 

(*) 30.11.1993 tarihli 34 üncü Birleşim Tutanak Dergisinde yayımlanan cevaba ek cevap 
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2. -İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ tarafından bir dergiye verildiği iddia edilen 
ilanlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın yazılı ce
vabı (713130) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sıraladığım soruların Sayın Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cengiz Bulut 
İzmir 

- Sosyal Demokrat Partinin yayını olan Sosyal Demokrat dergisi bugüne kadar (İSKİ) denilen 
kurumdan toplam kaç para ilan almıştır? 

- Sosyal Halkçı Partinin yayın organlarına bugüne kadar İstanbul İSKİ kurumundan ihale alan 
firmaların paralı ilanlar verenler olmuş mu? 

- Kimler vermiş? 
- Kaç paralık ilan vermiş? 
- Ne zaman vermiş? 

T. C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 9.5.1994 

01624 
İlgi : 10 Şubat 1994 tarih ve KAN. KAR. MD. ve A.010.GNS. 10.00.02-7/3130-7297/29472 

sayılı yazınız. 
Konu : İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un soru önergesi Hk. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Genel Merkezimizin ilk sayısı 1 Nisan 1992 tarihinde yayınlan

maya başlayan aylık dergisinin adı Sosyal Demokrasi olup, şu ana kadar sürekli 22 sayı olarak ya
yınlanmıştır. Bu dergimizin hiçbir sayısında, hiçbir özel, resmî kuruluştan ve İSKİ'den de ilan al
mamıştır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Merkezimizin 29 Ekim 1990 tarihinden beri yayınlanan 
SHP'den Haberler bülteninin de 59 sayısının hiçbirinde İstanbul İSKİ kurumundan ihale alan fir
malardan ilan alınmamıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Murat Karayalçın 
Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı 
3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Or-Köy tarafından verilen kredilere ilişkin sorusu ve 

Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/3437) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakam Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Ormaniçi köylüsüne OR-KÖY tarafından son 4 yılda verilen kredilerin yıllara göre dağılımı 
ve bu kredilere uygulanan faiz^ oranlan nedir? 
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T. C 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM.l.Ö. 1/148-638 10.3.1994 
Konu : Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/3437-7787/30731 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "ORKÖY tarafından verilen kredilere ilişkin yazılı 

soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın, ORKÖY Tarafından Verilen Kredilere İlişkin 
Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Görüşü 

Orman köylüsüne ORKÖY tarafından son dört yılda verilen kredilerin yıllara göre dağılımı 
ekli cetvelde gösterilmiştir. 

Sosyal amaçlı olarak dam örtülüğü ve ısıtma-pişirme araçları için verilen krediler ile 93/4000 
Sayılı Kararnameye göre verilen krediler sıfır faizli, ekonomik amaçlı krediler % 12 faizlidir. 
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4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Karadağ'da orman tesisi kurulmasına iliş
kin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/3438) 

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

masını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Bakanlığınızca Karaman-Karadağ'da ormanlık tesisi düşünülmekte midir? 

T.C 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon . 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı:KM.l. Ö. 1/150-640 10.3.1994 
Konu : Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/3438-7788/30732 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın, "Karaman-Karadağ'da Orman Tesisi Kurulmasına 

İlişkin Yazılı Soru Önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konu ile iigili bilgiler ekte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Karadağ'da Orman Tesisi Kurulmasına 
İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Görüşü 

Karaman-Merkez ilçede 1992 yılı sonu itibariyle 8556 hektar karaçam, sedir ağaçlandırması 
yapılmıştır. 1993 yılında 215 hektar sahada toprak işlemesi yapılmış olup, dikim çalışmaları devam 
etmektedir. 1994 yılında ise 600 hektar sahada toprak işlemesi yapılması programa alınmıştır. 

Karadağ'ın kuzey yamaçları 1994 yılı etüt-proje programına alınmış olup, uygun bulunacak 
sahalarda en kısa sürede ağaçlandırma çalışmalarına başlanacaktır. 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek Katranlı köylülerinin orman işlet
mesiyle olan ihtilaflarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (713440) 

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

masını saygılarımla arz ederim. • 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesi Katranlı köylülerinin ellerinde kesin izni olmasına rağmen Orman İş
letmesi kesilen ağaçlann yaş olduğu gerekçesiyle, köylülerin traktörlerine el koyuyor. İdareyle 
köylü arası açılıyor. 

Bu ihtilafın ortadan kaldırılması için Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmaktadır? 
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T. C 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM.l.Ö. 1/149-639 10.3.1994 
Konu : Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14.2.1994 Tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/3440-7790/30734 sayılı yazımız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 'Karaman-Ermenek-Katranh köylülerinin orman iş

letmesiyle olan ihtilaflarına ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konu ile 
ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ermenek-Katranh Köylülerinin Orman 

. İşletmesiyle Olan İhtilaflarına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Görüşü 
Orman içinde veya bitişiğinde yaşayan orman köylülerine zatı yapacak ve yakacak ihtiyaçla

rını karşılamaları için 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri ile kanunî haklar ve
rilmiştir. 

Gerek 6831 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, gerekse bu maddelerin uygulanmasına ait 280 
sayılı yönetmelikte; "Orman köylülerinin ilgili orman işletme şefliklerince kendilerine gösterile
cek mıntıkalardan yaş ağaçlara dokunmadan, belirlenecek süre içerisinde, hayatiyetini kaybetmiş 
veya kaybedecek durumdaki dikili kuru ağaçlardan, orman içerisinde henüz kullanılabilir durum
daki devriklerden veya aslî ağaç türlerine zarar vermeden idarece kendilerine gösterilecek tali ağaç 
türlerinden ihtiyaçlarını temin etmelerine ve tarife bedelini ödemek suretiyle alacakları belge ile 
evlerine götürmelerine," müsaade edilmektedir. 

1991 yılında Katranlı köyünden 191 haneye, 6831 Sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi 
gereğince, kışlık yakacak odun ihtiyaçlarını temin etmeleri için izin verilmiştir. Ancak, köy hal
kından 4 şahıs yukarıda izah edilen kriterlere uymadan yaş ağaçları kesmek suretiyle temin ettik
leri odunları traktörleri ile kaçırmaya çalıştıklarından haklarında suç zabıt varakası tanzim edile
rek Sulh Ceza Mahkemesine intikal ettirilmişlerdir. 

İlgili mahkemece yapılan yargılama neticesinde, suç aletleri olan motorlu testere ve baltalar 
ile suç nakil Vasıtası olan traktörlerin müsaaderesine karar verilmiştir. Karar, sanıklar tarafından 
temyiz edildiğinden, dava henüz yarğıtaydan dönmemiştir. 

Yukarıda izah edildiği gibi yapılan işlem tamamen yasalara uygun olup, köylülerin mağdur 
edilmelerine yönelik kasıtlı bir işlem yapılmamıştır. 

6. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Sarıvadi köyünün kereste ihtiya
cına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (713441) 

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

masını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 
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Karaman-Ermenek ilçesi Sarıvadi köyünün kanunî hakkı olduğu belirtilen kereste ihtiyacının 
karşılanması konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışma yapılmaktadır? 

T. C 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KM.l.Ö. 1/147-637 10.3.1994 
Konu : Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15.2.1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/3441-7791/30735 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Karaman-Ermenek-Sarıvadi köyünün kereste ihti

yacına ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ermenek-Sarıvadi Köyünün Kereste İhti

yacına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Görüşü 
Sarıvadi Köyü 6831 Sayılı Orman, Kanununun 31 inci maddesi kapsamında olan orman köy-

lerimizdendir. 
1993 yılı içinde, 132 hak sahibinin yakacak odun ihtiyaçları bedeli tahsil edilmek suretiyle 

mıntıka ormanlarından karşılanmıştır. 
İnşaat yaptıran hak sahiplerinin 1993 yılı yapacak orman emvali ihtiyaçları mahallinde tespit 

edilerek, hak sahibi olduğu anlaşılan 8 hane reisine, ihtiyaçlarını satış deposundan almaları için 
tebligat yapılmıştır. Bunlardan 5 hane reisi bedelini yatırarak ihtiyaçlarını aldığı halde diğerleri 
almamıştır. 

Sarıvadi köyünün 1994 yılı zatı yakacak ve yapacak orman emvali ihtiyaçları ilgili mevzu
atımız uyarınca yeniden tespit edilerek verilecektir. 

7. - Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan bir aşiret re
isininı 7V'de konuşturulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/3736) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ali Yiğit 
Mardin 

Bir süre önce Doğu ve Güneydoğudan birkaç aşiret reisi resmî makamlar tarafından Ankara'ya 
getirtilmiş, devlet televizyonunda konuşturulmuş ve 60 milyon kişiye, kurt halkının temsilcileri 
olarak tanıtılmışlardır. 

Bu kişiler kendi aşiretlerini bile temsil edemeyen, yöre halkını yıllardır sömüren, ekonomik 
varlıklarını talan eden, feodal kökenli halk düşmanlarıdır. Kimisi asker ve savcı katili, kimisi ero
in kaçakçılığından ceza almış insanlardır. Bölgede feodallik sistemi sarsılınca, koruculuğu kabul 
edip, devletin bel bağladığı insanlar olmuşlardır 

Bunlardan Beytüşşebap ilçesindeki jirki aşiretinden Ahmet Adıyaman Hakkında 1975 yılında 
çeşitli suçlardan dolayı gıyabî tutuklama karan verilmişti. 
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Zamanın ilçe Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Ladik, gıyabî tutuklu olan Ahmet Adıya
man'ın ilçe merkezinde serbest dolaşmasından rahatsız olmuş ve jandarma ile birlikte Ahmet Adı
yaman'ın köyüne baskın düzenleyerek yakalarlar. 

İlçe merkezine gelmek için askerî araçla yola çıkarlarken, şu anda jirki aşiret lideri olan Tahir 
Adıyaman ve adamları tarafından pusuya diişürülmilşler ve açılan ateş sonucu yedi asker yaşamını 
yitirmişlerdi. Savcı ise şans eseri kurtulmuştu. Olaydan sonra savcı Abdurrahman Ladik'in tayini 
Sivas'a çıkar. Ancak Tahir Adıyaman ve adamları öç alma kiniyle savcının peşini bırakmamış ve 
savcıyı Sivas'ta öldürmüşlerdir. 

Tahir Adıyaman hakkında T.C. kanununun 450 inci maddesi uyarınca idam cezası ile dava 
açılmıştır. 

Tahir Adıyaman 1975 yılında yedi asker ve bir savcıyı öldürmek suçundan halen İsparta Ağır 
Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Dosya numarası 1988/22 dir. Mahkeme bu adamı bulamıyor ve 
gıyabında yargılıyor. 

Sorular: 
1. Hakkında gıyabî tutuklama kararı bulunan, yedi asker ve bir savcının katili olan bir insanın, 

devletin başı olan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve Genel Kurmay Başkanı ile görü
şüp el sıkışması devletin itibarına gölge düşürmüyor mu? 

2. Tahir Adıyaman koruculuğu kabul ettiği için mi hakkındaki yargılama dosyası ortadan kal
dırılmıştır. 

3. Devletin, halka ve halkın seçtiği yasal temsilcilerine rağmen, sorunun çözümü için aşiret
lerden ve katil olarak bilinen kişilerden çare beklemesi hukuk devleti ve demokrasi anlayışıyla bağ
daşır mı? 

4. Devlet televizyonunda halkın seçtiği milletvekillerine çirkin hakaretlerde bulunan Tahir 
Adıyaman ve onu ekrana çıkartarak suç işleyen TRT yetkilileri hakkında soruşturma açtırmayı dü
şünüyor musunuz? 

, 5 . Tahir Adıyaman askerlik yapmış mıdır? Yaşmış ise nerede ve hangi tarihte yapmıştır? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01/125494 9.5.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 14.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3736-8201/31719 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğünün 22.2.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-

5042/1057 sayılı yazısı. 
Mardin Milletvekili Ali Yiğit tarafından Sayın Başbakanımıza sunulan Başbakanımızca da 

kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1984 yılında başlayan PKK terör örgütü eylemlerinin neden olduğu korku-tedirginlik-güven-
sizlik ve bölgede giderek artan işsizlik ortamında, çözüme destek vermek isteyen Bölge Halkı için 
1985 yılında Geçici Köy Koruculuğu sistemi oluşturulmuş, Devletin yanında yer almak isteyen Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde nüfuz sahibi olan, önergede "Halk Düşmanı" olarak vasıf
landırılan kişilerin büyük bir bölümü de bu sistem içerisinde yer alarak yaşamlarını yitirme tehli
kesine rağmen terörle aktif bir şekilde mücadeleye katılmışlardır. Yararları günümüze de yansıyan 
sisteme sahip çıkılarak GKK olma talepleri giderek artmaktadır. 
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Bazı temaslarda bulunmak üzere 19 Kasım 1993 tarihinde Ankara'ya gelen sözkonusu aşiret 
temsilcilerinin oluşturduğu heyet içerisinde bulunan ve 25 Kasım 1993 tarihinde TRT'de bir prog
rama katılan Tahir Adıyaman hakkında İsparta Adlî Mercileri tarafından gıyabî tutuklu olarak ya
kalanması için Şırnak Valiliğine gönderilmek üzere 26 Kasım 1993 tarihinde de İsparta Cumhuri
yet Başsavcılığına müzekkere yazıldığı tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

8. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, görüşmeler yapmak üzere Hükümet tarafından An
kara 'ya getirilen aşiret reislerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin 
yazılı cevabı (7/3762) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
T.C. Devleti, laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir. Bize uyan en güzel devlet biçimi de 

kuşkusuz laik, demokratik bir cumhuriyettir. 
Ancak, ağa-aşiret, devlet zirvesi tüm duyarlı yurttaşlarımızı dehşete düşürmüştür. 
Ülkemizdeki terörün beslenmesine temel dayanak oluşturan doğu ve güneydoğu bölgelerimiz

deki toprak ağalığı sisteminin tasfiye edilmesi yönünde uygulamalar beklerken, ortaçağın derebey
lik sisteminin bir kalıntısı olan zorba güçlerden devletin yardım talebinin tehlikeli bir gelişme ol
duğu kanısındayım. 

Bu sebeple, Başbakan Sayın Tansu Çiller'in aşağıdaki sorularımı yazılı olarak yanıtlamasını 
arz ederim. 

İbrahim Özdiş 
Adana 

1. Başbakanlık, bu ağa-aşiret reislerini görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya çağırmış mıdır? 
Böyle bir çağın yapılmışsa, ne adına ve ne hedeflenmiştir? 

2. Başbakanlık böyle bir çağın yapmamışsa, bu derebeyi kalıntılarını Ankara'ya kim davet et
miştir? Başbakan bunlarla hangi protokole uyarak görüşmüştür? 

3. Gelen ağa-aşiret reisleri nerelerde ağırlanmıştır? Giderleri nasıl karşılanmıştır? 
4. Çağırılan ve Ankara'ya gelen bu reislerin birisinin 1975 yılında 7 jandarma erinin katili ol

duğunu bilmiyor muydunuz? 
Suçu mahkemece sabitleşmiş bir cani ile Cumhurbaşkanı, Başbakan ve çeşitli Bakanlar görü

şüyor ama, neden savcılığa bu kişi teslim edilmiyor? 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01/125495 9.5.1994 -
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 14.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3762-8244/31791 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-

5841/1918 sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili İbrahim Özdiş tarafından Sayın Başbakanımıza sunulan Başbakanımızca 

da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinin cevabı aşağıya çı-
kanlmıştır. 

1984 yılında başlayan PKK terör örgütü eylemlerinin neden olduğu korku-tedirginlik-güven-
sizlik ve bölgede giderek artan işsizlik ortamında, çözüme destek vermek isteyen Bölge Halkı için 
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1985 yılında Geçici Köy Koruculuğu sistemi oluşturulmuş, Devletin yanında yer almak isteyen Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde nüfuz sahibi olan, önergede ağa ya da aşiret reisi olarak va
sıflandırılan kişilerin büyük bir bölümü de bu sistem içerisinde yer almıştır. Yararlan günümüze de 
yansıyan GKK sistemine talep giderek artmaktadır. 

Sözkonusu aşiret temsilcileri ile görüşmek için özel bir çağrı yapılmamış, kendileri sorunları
nı yetkililere iletmek ve Devletin desteğini almak amacıyla Ankara'ya gelmiş, temel haklar açısın
dan doğal karşılanan bazı temaslarda bulunmuşlardır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

9. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara-Yıldız mahallesinde inşa edilen lojman
ların satılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/3782) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Maliye Bakanı tarafından cevaplandırılması husu

sunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Ankara Yıldız Mahallesi Cumhurbaşkanlığı Köşkü yanında, Muhafız Alayı ötesinde 200 da
irelik Devlet Mahallesi adı altında lojman inşaatı bitmek üzeredir. 

Sorular: 
1. Başkentte artık gereksiz olan bu lojmanları satarak Devletin sırtındaki önemli yükü azalt

mayı düşünmez misiniz. 
2. Halktan daha çok vergi toplama yerine bu gibi harcamaları önlemek ve hazineye gelir sağ

lamak daha sağlıklı olmaz mı? 
T. C. 

Maliye Bakanlığı 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.MEG.0./22/3133-1705-20783 4.5,1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı 3782-8289/31954 sayılı yazı
nız. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından Sayın Başbakan'a ve tarafıma verilip yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplarımız aşağı
da sunulmuştur. 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurca Mahallesinde bulunan 2 nci Devlet Mahallesinde kamu 
konutu olarak inşaatına başlanan 210 adet daire ve 22 adet villanın inşaatı tamamlanmak üzeredir. 

Kamu konutlarının satışı konusunda Bakanlığımızca hazırlanmış olan kanun tasarısı halen 
Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
70. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğünün Bakanlığa 

yazdığı bir yazıya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (7/3936) (*) 

(*) 23.3.1994 tarihli 80 inci Birleşim Tutanak Dergisinde yayımlanan cevaba ek cevap 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : 21.5.1993 tarih ve B.07.0.GÜM.1.10.00.05.İHİT.5025 sayılı İstanbul Gümrükler Baş
müdürlüğünün, Maliye ve Gümrük Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) yazmış olduğu 
yazının üzerinden sekiz ay geçmesine rağmen hâlâ neden cevaplandırılmamıştır? 

Cevaplandırılması için ne beklenmektedir? 

' T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü' 
Sayı : B.07.0.PER.0.16/914000/023559 5.5.1994 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
İlgi : a) Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığının 22.2.1994 gün ve A-01.0.GNS.0.10.00.02-

7/3936-8740/33349 sayılı yazısı. 
b) 22.3.1994 gün ve 14900 sayılı yazımız. 
İlgi (a) sayılı yazı ile Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in tarafıma yönelttiği soru önergesi

ne verilen cevapta; konuyla ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından bilgi alınamadı
ğından, İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne görüş verilemediği belirtilmişti. 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 30.3.1994 tarih ve 25750 sayı
lı yazıda, İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünün 20.5.1993 tarih ve 5025 sayılı yazısının; Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 3.3.1994 tarih ve 12709 sa
yılı yazısına istinaden 9.3.1994 tarih ve 298 sayılı yazı ile karşılandığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
/ / . - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, ücretlilere ödenmekte olan çocuk yardımı miktarı

na ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (7/3992) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Ülkelerin geneline baktığımızda çocuklara, yeni nesillere verilen değer oldukça büyük 

ve sağlıklı nesillerin yetişmesi içinde bir çalışmalar yapılmakta ve çocuklara, ailelere bu yönde 
maddî ve ayni imkânlar titizlikle sağlanmaktadır. 

Ancak, ülkemizde yarının geleceği olan çocuklarımıza verdiğimiz değer bir ücretlinin özellik
le bir memur bordrosunda açıkça görülmektedir. Bir çocuğa verilen bordrodaki değer 49 bin Türk 
lirası, üstelik memur zammından evvel 47 bin Türk lirasryken, 2 bin liralık bir artışla 49 bin Türk 
lirasına yükseltilmiştir. 

1. Yarının teminatı olan çocuklarımıza olan değer sizin için sadece 23 Nisan kutlamalarıyla mı 
sınırlı? Yoksa, başka değer Ölçüleriniz var mı? 

2. 49 bin Türk lirası gibi sembolik bir ücretle sağlıklı bir neslin yetiştirilebileceğine gerçekten 
inanıyor musunuz? 2 bin Türk lirası bir artışla, bir çocuğu aylık bir simite muhtaç etmiş olmuyor 
musunuz? 

3. Bu sembolik ücretle aylık kaç şişe süt, çocuk bezi ve çocuğun diğer ihtiyaçları giderilebi-
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lir? Bu konuda sizin hesabınız nedir? 
4. Çocuk yardımı adı altında verilen bu komik rakamdan maksat, gerçekten çocuk yardımı mı, 

yoksa bordrodaki kalem sayısını çoğaltmak mı? 
5. Çocuklarımıza olan bu haksızlığı, çocuklara, genç nesillere oldukça büyük değer veren di

ğer ülkelerin dikkatini çekmeden tatminkâr ölçüde telafi etmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
' Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-10331 6.5.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 25.2.1994 tarih ve 7/3992-8893/33874 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 tarih ve 106-6283/2464 

sayılı yazısı. 
. Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak ce

vaplandırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplan
dırılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi uyarınca evli bulu
nan Devlet Memurlarına Aile Yardımı Ödeneği verilmektedir. Bu yardım, her ne şekilde olursa ol
sun bir menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alma
yan eş için 300, çocuklardan herbiri için de 50 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması so
nucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı öde
neği verilmemektedir. 

Aile yardımı, belirtilen özelliği nedeniyle, katsayıya bağlı olarak artan sosyal nitelikte ilave bir 
yardımdır. Sözkonusu yardım miktarı düşük görülmekle birlikte, personelin maaşı ve buna ilave 
olarak yapılan diğer tüm ödemelerle birlikte toplanarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Aile yar
dımı ödeneği bu hususlar dakkate alınarak diğer tüm sosyal yardımlarda olduğu gibi, bütçe imkân
ları ve memur maaşlarında yapılan genel düzenlemeler çerçevesinde artırılmaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
12. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesince satışa çıkarılan Bilkon Kon

serve Fabrikasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4116) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Bilecik 
Soru: Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından Bilkon Konserve Fabrikası isimli taşınmaz 2886 

sayılı yasanın 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır. 
Bu taşınmaz 7 milyar liraya satışa çıkarılmıştır. Sadece arsa değeri 7 milyar lira olan bu taşın

mazın üzerinde 5 bin metrekare lojman ve idare binaları bulunmaktadır. İlave olarak konserve fab
rikasının makinaları mevcuttur. Ayrıca, 2 milyar lira değerinde bürülör ve ısıtıcı üniteleri mevcut
tur. Yaklaşık arsa değeri ile birlikte 15 milyarı bulan bu taşınmazı; 

1. Neden 7 milyarlık bir kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır? 
2. Bu taşınmazın açık artırmayla satışa çıkarılmasında ne sakınca vardır? 
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3. Mahallî gazete (Yarın gazetesi) dışında hangi büyük gazetelere ilan verilmiştir? 
4. Ayrıca, 7 milyarlık ihale bedeli neye göre açıklanmıştır? Bu ihale bedeline karar veren ko

misyonda mevcut isimler kimlerdir? 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.0. MAH.0.65.00.02/425 4.5.1994 
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet'Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 25.3.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4116-9095/34620 sa

yılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in "Bilecik Belediyesince satışa çıkarılan Bilkon Konser

ve Fabrikasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Valilik aracılığıyla Bilecik Belediye 
Başkanlığından alınan bilgilerden; 

1,2. Muhammen bedeli 7 000 000 000 TL. olan sözkonusu ihalenin, 1994 yılı Devlet Bütçe 
Kanununda açık teklif usulü ile ilgili belirlenmiş olan 4 000 000 000 TL. parasal sınırı aştığı için 
2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45 inci maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle yapıldığı, 

3. Mahallî gazete dışında "Şubat 1994 tarih ve 21846 sayılı Resmî Gazetenin 59 uncu sayfa
sında ve Basın İlan Kurumunca Yeni Asya Gazetesinin 9 Şubat 1994 tarih ve 8533 sayılı yayının
da ilan edildiği, 

4. Bilkon Konserve fabrikasının kıymet takdir raporunun; Fen İşleri Müdür Vekili Tamer Öz, 
teknisyenler Nurten Öz ve Muhlis Tosun ile Zabıta Amiri M. Ali Çevik'ten oluşan komisyon tara
fından 28.1.1994 tarihinde imzalandığı, 

Belediye meclisinin 1.2.1994 tarih ve 2/7 sayılı kararı gereğince satılmasına karar verilen söz
konusu fabrikanın, belediye encümeninin 4.2.1994 tarih ve 119 sayılı kararı ile 2886 sayılı kanu
nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihalesinin kararlaştırıldığı, ihale tarihinin 
24.2.1994 günü saat 14.00 olarak belirlendiği, ancak anılan gün ve saatte ihaleye talipli çıkmadığı 
için ihalenin yapılamadığı yine belediye encümeninin 24.2.1994 tarih vel97 sayılı kararından an
laşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

13. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, T.E. K. 'na ait bir iş makinasının DYP seçim propa
ganda çalışmalarında kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabî Kaynaklar Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Ali Dinçer 

Ankara 
25 Mart 1994 gecesi saat 22.00 civarında, Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi üzerinde plakaları 

kapatılmış olan bir iş makinası, mensubunuz olduğu Doğru Yol Partisinin propaganda malzemele
rini dinek ve ağaçlara asarken görülmüştür. Mahalle sakinlerinin olaya müdahalesi sonucu, kapalı 
plaka açılmış ve 06 E 7201 plaka nolu resmî araçla karşılaşılmış, aracın TEK'e ait olduğu ve 
DYP'ye kiralandığı sürücü tarafından ifade edilmiştir. 
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Olay Çiftlik Polis Karakolu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir. 
Bakanlığınıza bağlı bir kuruluş olan TEK, hangi yasaya göre, ve kaç liraya resmî aracı DYP'ye 

kiralamıştır? Başka partilere de araç kiralanmış mıdır? 
Şayet kiralanmamışsa, bu araç çalınmış mıdır? Çalındığına dair herhangi bir ihbarda bulunul

muş mudur? 
Seçim Kanunu, Yüksek Seçim Kurulu kararları ve seçim yasaklarına aykırı yapılan ve suç teş

kil eden eylemin sorumluları hakkında soruşturma açılmış mıdır? 
Devlet imkânlarının mensubu olduğunuz siyasî partinin seçim ve propaganda çalışmalarında 

kullanılması hukuka uygun mudur? Kamu vicdanını rencide etmez mi? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı , 

Sayı:B.15.0.APK.0.23.300-790 10.5.1994 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31 Mart 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4265-9417/36054 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Ali Dençer'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru 

önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer'in Soru Önergesinin Cevapları (7/4265-9417) 
Soru : 
25 Mart 1994 gecesi 22.00 civarında, Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi üzerinde plakaları ka

patılmış olan bir iş makinası, mensubunuz olduğu Doğru Yol Partisinin propaganda malzemeleri
ni dinek ve ağaçlara asarken görülmüştür. Mahalle sakinlerinin olaya müdahalesi sonucu, kapalı 
plaka açılmış ve 06 E 7201 plaka nolu resmî araçla karşılaşılmış, aracın TEK'e ait olduğu ve 
DYP'ye kiralandığı sürücü tarafından ifade edilmiştir. 

Olay Çiftlik Polis Karakolu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir. 
Bakanlığınıza bağlı bir kuruluş olan TEK, hangi yasaya göre, ve kaç liraya resmî aracı DYP'ye 

kiralamıştır? Başka partilere de araç kiralanmış mıdır? 
Şayet kiralanmamışsa, bu araç çalınmış mıdır? Çalındığına dair herhangi bir ihbarda bulunul

muş mudur? 
Seçim Kanunu, Yüksek Seçim Kurulu Kararları ve seçim yasaklarına aykırı yapılan ve suç teş

kil eden eylemin sorumluları hakkında soruşturma açılmış mıdır? 
Devlet imkânlarının mensubu olduğunuz siyasî partiniz seçim ve propaganda çalışmalarında 

kullanılması hukuka uygun mudur? Kamu vicdanını rencide etmez mi? 
Cevap: 
06 E 7201 plakalı araç 25.3.1994 değil 24.3.1994'te saat 22.00'de sokak aydınlatmalarının 

kontrolü için dolaşırken sokakların aydınlanmasını engel teşkil eden parti afişlerine müdahale et
miştir. Konu ile ilgili Karakola intikal eden bir durum ve belge yoktur. 

Ayrıca, söz konusu araç DYP'ye değil Selami Öztürk isimli vatandaş'a 23.3.1994 tarihli di
lekçe ile başvurusuna istinaden kiralanmıştır. TEK'nun 11 sayılı Hizmet Satış Yönetmeliği esasla-
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rina göre TEK Yönetim Kurulunca belirlenen "Hizmet Satış Birim Fiyatları" ile saatlik ücret, 
km'deki benzin sarfiyatı ve çalışan elemanın ücreti de esas alınarak hesaplama yapılmıştır. 8 saat
lik bedel olan 5 074 857 TL. Selami Öztürk adlı kiralayandan fatura bedeli olarak tahsil edilmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru olmuş ve TEK Müessese Müdürü bu konuyla ilgili olarak 
13.4.1994 tarihinde yukarıdaki bilgileri ilgili yargı organına aktarmıştır. Suçlama reddedilmiştir. 

14. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Çavuşköy mezarlık mevkiinde ters akımla sulama 
kanalları bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdulbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/4275) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köyişleri Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Bilecik Merkez Çavuşköyü mezarlık mevkiinde bulunan 5 yerde ters akımlı kanallar 

bulunmaktadır. Sulama sezonunda bu durumların gözönünde bulundurulmasında fayda vardır. 
1. Ters akımlı kanallar kimler tarafından teslim alınmıştır? 
2. Bu ihaleyi yapan kimdir? 
3. Hangi firma tarafından yapılmıştır? 
4. Bu durum ciddî olarak incelenmiş midir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Havza Islahı ve Göletler Daire Başkanlığı 

Sayı: B021KHZ0130003/7887-22438 4.5.1994 
Konu : Bilecik Merkez Çavuşköyü gölet sulama tesisi (03.A.2.764.1.42/1987) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 8.4.1994 tarih ve A01.0.GNS. 0.10.002. 

02.1/4275-9455/36341 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in T.B.M.M. Başkanlığına vermiş olduğu bila tarihli soru 

önergesiyle Bilecik Merkez Çavuşköy gölet sulama tesisinin kapsamındaki, Mezarlık mevkiinden 
geçen kanallarda, ters akımlı kısımların olduğunu belirten ve tetkik edilmesi istenilen talebi, yerin
de incelenmiş olup, Çavuşköyü muhtarının yazılı beyanında da görüldüğü üzere tesisin halihazırda 
sulamada kullanıldığı, ancak çiftçilerin kapasitesinin üzerinde kanala su vermeleri sonucu, kanal
dan taşmalara sebep oldukları tespit edilmiştir. 

Çiftçiler, kanallara kapasitesinin üzerinde su verilmemesi hususunda uyarılmışlardır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdulbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne . 
Bilecik 

İl müdürlüğümüz tarafından köyümüzde yaptırılan Çavuş Köy göletinin mezarlık mevkiinde
ki sulama kanallarında ters meyil bulunduğu için sulamada kullanılmadığı şeklinde şikâyette 
bulunulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz, mezarlık mevkiindeki kanallar 1989 yılından beri sulama
da kullanılmakta olup çiftçilerimizin hizmetindedir. Durumu bilgilerinize arz ederiz. 28.4.1994 

Çavuş Köy Muhtarı 
^- Ahmet Türkan 
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75. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, vekil öğretmen uygulamasına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4276) 

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

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Özellikle doğu ve güneydoğu bölge illerimizde görev yapan vekil öğretmenlerin gerek
li hizmeti veremediği yönünde duyumlar vardır. 

1. Bakanlığınızın vekil öğretmenler konusundaki düşünceleri hangi yöndedir? 
2. Bu duyumların bakanlığınıza da iletildiği muhakkak. Bu nedenle, vekil öğretmen uygula

masından vazgeçilmesi yönünde bir çalışma var mıdır? 
3. Vekil öğretmen atamalarında siyasî baskılar yapıldığı yolunda da ayrı söylentiler mevcut

tur. Bu sizce de doğru mudur? 
T. G. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 10.5.1994 
Sayı : 022. Arş. Pln.Dai.Bsk.-94/1300 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 8.4.1994 gün ve 7/4276-9456/36342 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Vekil öğretmen uygulamasına' ilişkin yazılı so

ru önergesi incelenmiştir. 
1. Bazı illerde bulunan ilkokul öğretmeni açığını gidermek ve kapalı il kokul 1 ardaki öğrencile

re öğrenim imkânı sağlamak üzere vekil öğretmen görevlendirilmektedir. 
2. Tüm eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı karşılandığında vekil öğretmen uygulamasın

dan vazgeçilecektir. 
3. Vekil öğretmenler Valiliklerce atanmaktadır. Valiliklerden bu güne kadar herhangi bir şikâ

yet intikal etmemiştir. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
, Millî Eğitim Bakanı 

16. - Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Bitlis-Hizan-İncirli köyünden bazı kişilerin 
güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ya
zılı cevabı (7/4282) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım

la arz ederim. 
Nizamettin Toğuç 

Batman 
Olaydan yaralı olarak kurtulan 10 çocuk babası ve 50 yaşındaki Hikmet Karaca'dan edindiği

miz bilgiye göre; 25 Mart 1994 günü saat 19.00 sıralarında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Pertah (İn
cirli) köyüne gelen devlet güvenlik güçleri, köyü aramadan geçirerek köyüleri köy meydanına top
lamışlardır. Daha sonra köy muhtarı Şükrü Karaca (48) ile Hikmet ve Vahdettin Karaca (47) kar
deşleri, kendilerine Kunduz köyü yolunu göstermeleri bahanesiyle alıp köyün takriben 500 metre 
uzağında kurşuna dizmişlerdir. 
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Hikmet Karaca olay esnasında öldü zannedildiği için yaralı olarak kurtulmuştur. Bir sonraki 
gün arama sonucu kanlar içerisinde bulunan Hikmet Karaca hastaneye kaldırılırken, Mekin Gün
gör (26) de Şükrü ile Vahdettin Karaca'ların cesetleri başında nöbetçi olarak bırakılmıştır. Bilaha
re cenazeleri almaya gelen Pertah köylüleri cenazeleri yerlerinde bulamamış, arama sonucu yakın
daki bir dereye atıldıklarını görmüştür. Cenazelerin yanma bekçi olarak bırakılan Mekin Güngör 
ise uzun aramalar sonucu köyden yaklaşık 6 km. uzaklıkta bir yerde kurşuna dizilmiş ve cenazesi 
suya atılmış olarak bulunmuştur. 

1. Devlet güvenlik güçlerinin Pertah köylüleri; Şükrü, Vahdettin ve Hikmet Karaca'ları kurşu
na dizdikleri doğru mudur? Eğer doğru ise hangi nedenle kurşuna dizilmişlerdir? 

2. Bölge güvenliğini sağlamakla yükümlü güvenlik görevlilerinin makul nedenlerle insanları 
gözaltına almaları elbetteki tabiidir; ancak gözaltına aldıkları insanlar (velev ki suçlu olsunlar) yar
gılama ve infaz etme yetki ve selahiyetleri var mıdır? Varsa eğer hangi kanunî maddeye dayanmak
tadır? 

3. Güvenlik güçlerinin Hikmet, Şükrü ve Vahdet Karaca'ları gözaltına alırken, köylülere doğ
rudan "onları gözaltına alıyoruz" yerine "bize Kunduz köyü yolunu göstermeleri için götürüyoruz" 
demeleri söz konusu "infaz olayının" planlı ve önceden kararlaştırılmış bir hareket olduğu istifha
mını akla getirmiyor mu? 

4. Olay adlî mercilere intikal etmiş midir? Etmiş ise hangi aşamadadır? 
5. Eğer varsa olayda ihmali görülen yetkililer hakkında kanunî kovuşturma başlatacak mısı

nız? 
6. İhmal ve görevi kötüye kullanma ispatlanırsa başta olayda bacağından ve sırtından yarala

nan ve şu anda hastanede tedavi gören Hikmet Karaca olmak üzere maktullerin ailelerine tazminat 
ödemeyi taahhüt ediyor musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-470-94/ASYŞ.ŞİK. (2607) 27.4.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 8.4.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4282-9468/36396 
sayılı yazısı. 

Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Bitlis İli, Hizan İlçesi, İncirli Köyünden bazı kişi
lerin güvenlik güçlerince kurşuna dizildiği ve evlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin vermiş olduğu so
ru önergesi incelenmiştir. 

1. Bitlis güvenlik komutanlığınca 23-25 Mart 1994 tarihleri arasında Hizan İlçesi bölgesinde 
icra edilen operasyon esnasında 40-50 kişi oldukları tahmin edilen teröristlerle temas sağlanmış, çı
kan çatışmada (10) terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon esnasında te
rör örgütüne yardım yataklık eden Kemal Gcncer, Cemil Gencer ve Murat Oktar isimli şahıslar ya
kalanmış olup, sevk edildikleri Adlî makamlarca, örgüt adına propaganda yapmak ve erzak temin 
etmek suçlarından dolayı tutuklanmışlardır. Kılavuzluk amacı ile Şükrü Karaca, Vahdettin Karaca 
ve Hikmet Karaca isimli şahıslar Güvenlik Kuvvetlerince gözlem altına alınmamışlardır. 

2. Önergede adı geçen yaralı Hikmet Karaca, ölü Şükrü Karaca ve Vahdettin Karaca'nın terö
ristlerle birlikte oldukları sırada yukarıda bahsedilen çatışma esnasında destek silahlarının yoğun 
ateşi altına alınan bölgede ölmüş veya yaralanabilecekleri yada teröristler tarafından bir iç hesap
laşma nedeni ile öldürülmüş olabilecekleri değerlendirilmektedir. Nitekim tedavi için gittiği İstan
bul'da Hikmet Karaca'nın, Emniyet Müdürlüğünce alınan ifadesinden de anlaşılmaktadır. Söz ko-
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nusu olaya Hizan C. Başsavcılığınca el konulmuş olup, soruşturmaya devam edilmektedir. Ayrıca 
bu olaylarla ilgili olarak Özgür Gündem Gazetesinde yayınlanan yalan haber üzerine, Güvenlik 
Komutanlığınca Tatvan C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu arz ederim. 

Nahi t Menteşe 
İçişleri Bakanı 

17. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Ataköy atletizm salonu ihalesinde usulsüzlük 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı 
(7/4294) 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhalelerde yapılan usulsüzlük ve yolsuzluklarda devlet zaafa uğramıştır. 
Soru : 1. İstanbul Ataköy'de ihalesi yapılan atletizm salonu inşaatı 31-28:12.1992 tarihinde 

ihalesi yapılmış Sayıştay tescili ise 20.8.1993 tarihinde yapılmıştır. Sayıştay tescili yapılmadan 
hangi yasanın hangi maddesine göre mukavele yapılmıştır? 

Soru : 2. İhale Sayıştay tescilinden geçmeden 11.6.1993 tarihinde 22 000 000 TL. avans han
gi yasaya göre verilmiştir? Avansın şantiye kurulması ve ihzarat için verildiği beyanımız yerinde 
incelediğim ve sizlerin görevlendirdiği müfettişlerin hazırladığı raporda böyle bir şantiyenin yapıl
madığı yazılıdır, bu usulsüzlük devleti kişilere peşkeş çekme değil midir? 

Soru : 3. Gecelik faizin hükümetinizin başarılı çalışmaları neticesinde yüzde binlere yaklaştı
ğı günümüzde devletin yirmi iki milyarını bir seneye yakın bir zamandır kanunsuz müteahhide peş
keş çekenlere usulsüz bir işlem yoktur diyen bakan hakkında açtığınız yeni sayfanıza bir işlem yap
mayı düşünüyor musunuz? 

Soru : 4. Bir ihalenin projeleri hazırlanmadan ruhsatı alınmadan projeleri en azından bakanlı
ğınız tarafından tasdik edilmeden işe devam edilmesi hangi yasaya uygundur? 

Soru : 5. Müteahhide verilen avanstan bugüne kadar geri ödenmeyen 19 milyarlık miktarı İçin 
1993 fiyatlarını mı uygulayacaksınız? 1993 fiyatlarına uygulamayacaksanız paranın ödendiği tarih
teki doları mı baz alacaksınız? Hiçbirini yapmayıp, eskalasyonu tatbik ederseniz bu bir devlet soy
gunu değil midir? 

Soru : 6. Burada büyük bir yolsuzluk ve devlet soygunu vardır. Bunu tetkik ederek soygunu 
yapanlar hakkında yasal işlemleri başlatmadığınız takdirde ikinci kez uyarımla bu yolsuzluk yapan
ları koruduğunuz devlete zarar vermeyecek midir? 

T C . 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/01133 10.5.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 19.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4294-9503/36508 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevapları ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : 1. İstanbul Ataköy'de ihalesi yapılan atletizm salonu inşaatı 31-28.12.1992 tarihinde 
ihalesi yapılmış Sayıştay tescili ise 20.8.1993 tarihinde yapılmıştır. Sayıştay tescili yapılmadan 
hangi yasanın hangi maddesine göre mukavele yapılmışür? 
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Cevap : 1. Ülkemizde yapılan tüm ihalelerde, yasalar gereğince ihale sonrasında yüklenici fir
ma ile idare mukavele imzalar ve noter tasdikini müteakip Sayıştay Başkanlığına gönderilir. 

Îstanbul-Ataköy atletizm spor salonu inşaatında da bu hususa riayet edilmiştir. Söz konusu in
şaat 3418 sayılı Kanunla değişik 3558 sayılı Kanunun 39/b maddesi kaynak gösterilerek ihale edil
miştir. Adı geçen kaynaktan yapılan ihaleler, kanunda belirtildiği şekilde, 832 sayılı Sayıştay Ka
nunun 30-37 nci maddelerindeki vize hükümlerine tabi değillerdi. Ancak, 2 Aralık 1993 tarihli Sa
yıştay Genel Kurulu Kararına göre ilgili kaynaktan yapılan işlerde Sayıştaya tabi olmuşlardır. 

Anılan inşaat 27.7.1993 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile yatırım programına ila
ve edildiğinden ve söz konusu işin kaynağı genel bütçe ile ilişkilendirildiğinden dolayı dosya Sa
yıştay Başkanlığına gönderilmiş ve 20.8.1993 tarihinde vize edilmesi sağlanılmıştır. 

Soru : 2. îhale Sayıştay tescilinden geçmeden 11.6.1993 tarihinde 22 000 000 TL. avans han
gi yasaya göre verilmiştir? Avansın şantiye kurulması ve ihzarat için verildiği beyanımız yerinde 
incelediğim ve sizlerin görevlendirdiği müfettişlerin hazırladığı raporda böyle bir şantiyenin yapıl
madığı yazılıdır, bu usulsüzlük devleti kişilere peşkeş çekme değil midir? 

Cevap : 2. İhale 3418 sayılı Yasayla değişik 3558 sayılı Yasanın 39/b maddesinde belirtilen 
kaynaktan yapılmıştır. Söz konusu.Kanun, 2 Aralık 1993 tarihine kadar Sayıştay vize hükümlerine 
tabi olmadığından dolayı, ihale ve ödemelerle ilgili tüm işlemler bu kanun kapsamında gerçekleş
miştir. Avans ödemesi, fonu yürüten, ita amiri olan ilgili Devlet Bakanının tasarrufu altında, bakan
lık oluru ile yapılmıştır. Adı geçen iş, birinci cevapta belirtildiği şekilde daha sonra yatırım prog-̂  
ramına dahil edildikten sonra Sayıştay Başkanlığınca vize edilmiştir. 

Avansın verilme şartları olan, şantiyenin kurulması, gerekli makina ve teçhizatın alınması, si
parişe bağlanması, demir ve çimento gibi ihrazat malzemesinin temini hususları, yüklenici firma 
tarafından yerine getirilmiştir. Yapılan tüm işlemlerde mevzuata aykırılık olmadığı gibi devleti ki
şilere peşkeş çekme durumu da bulunmamaktadır. 

Soru : 3. Gecelik faizin hükümetinizin başarılı çalışmaları neticesinde yüzde binlere yaklaştı
ğı günümüzde devletin yirmi iki milyarını bir seneye yakın bir zamandır kanunsuz müteahhide peş
keş çekenlere usulsüz bir işlem yoktur diyen bakan hakkında açtığınız yeni sayfanıza bir işlem yap
mayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : 3. İstanbul çok maksatlı spor salonu inşaatı ile ilgili tüm işlemler, Bayındırlık İşleri 
Genel şartnamesi ile tip sözleşme ve şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde yapılmıştır. Söz
leşme dışında hiçbir işlem bulunmamaktadır. 

v Soru : 4. Bir ihalenin projeleri hazırlanmadan ruhsatı alınmadan projeleri en azından bakanlı
ğınız tarafından tasdik edilmeden işe devam edilmesi hangi yasaya uygundur? 

Cevap : 4. Söz konusu ihale yapılmadan önce Genel Müdürlükçe hazırlanan ön projeler, mü
teahhit firmaya tasdik edilerek verilmiştir. Daha sonra mimarî ve temel projelerinin tasdikini mü
teakip, tasdikli proje doğrultusunda imalata başlanılmış olup, imalat tasdikli projelere göre devam 
etmektedir. Bir kısım detay projelerin hazırlanması sürdürülmektedir. İstanbul'da yapımı devam 
eden yatırım Avrupa'nın sayılı büyüklükteki spor salonlarından biridir. Böylesine komplike ve bü
yük yapılarda, proje hizmetlerinin bir bölümü, inşaat işleri ile birlikte yürütülmesinin gereği var
dır. 

Soru : 5. Müteahhide verilen avanstan bugüne kadar geri ödenmeyen 19 milyarlık miktarı için 
1993 fiyatlarını mı uygulayacaksınız? 1993 fiyatlarına uygulamayacaksanız paranın ödendiği tarih
teki doları mı baz alacaksınız? hiçbirini yapmayıp, eskalasyonu tatbik ederseniz bu bir devlet soy
gunu değil midir? 

Cevap : 5. Müteahhide verilen avans miktarı, sözleşme ve şartnamelerde belirtildiği gibi ha-
kedişlerden verilen avans oranının % 50 fazlası ile kesilmektedir. Söz konusu inşaat için Devlet 
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Planlama Teşkilatınca 1993 yılında ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmış olup, bu ödenek dahilin
de avans mahsupları yapılmıştır. Yürürlükte bulunan yönetmelik ve tip şartnameler avans mahsu
bunun bu şekilde kesilmesini öngörmektedir. 

Soru : 6. Burada büyük bir yolsuzluk ve devlet soygunu vardır. Bunu tetkik ederek soygunu 
yapanlar hakkında yasal işlemlere başlatmadığınız takdirde ikinci kez uyarımla bu yolsuzluk ya
panları koruduğunuz devlete zarar vermeyecek midir? 

Cevap : 6. Yapılan işlemlerde herhangi bir yolsuzluk ya da usulsüzlük bulunmamaktadır. İş
lemler mevzuatlara göre yapıldığı gibi, devletin zarara sokulması söz konusu değildir. 

18, - Erzurum Milletvekili Rıza Müftuoğlu'nun, 1993 yılında memurlara ödenen yolluk ve ta
şıma giderlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (7/4297) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı îsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nı saygılarımla arz ederim. 
Rıza Müftüoğlu 

Erzurum 
1. 1993 yılı içerisinde genel ve katma bütçeli idarelerde memurlara; yurt içinde atamalar ve 

nakiller sebebiyle bir yerden diğer bir yere, 657 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince ne kadar 
(aile bireyleri dahil) yolluk ve taşıma giderleri ödenmiştir? 

2. Bu kapsamda harcırah alan memurların kuruluşlarına göre adetleri ne kadardır? 
T. C. , 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-10328 . 6.5.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 1.4.1994 tarih ve 7/4297-

9506/36519 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

tarafıma yöneltilen soruya ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 
1993 yılında genel ve katma bütçeli idarelerde çalışan personele "Yurt İçi Sürekli Görev Yol

lukları" olarak ödenen miktar 937 milyar 800 milyon liradır. 
Bilgilerine arz olunur. 

İsmet Attila 
Maliye Bakanı 

19. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, ticarî taksilere telsiz takına zorunluluğu getiren 
kararın uygulanmamasının nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı (7/4303) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : 1991 yılında 91/1780 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılmış olan ticarî taksilere 

1994 Mayıs ayı sonuna kadar telsiz takma zorunluluğu getirilmiştir. Türk Polis Teşkilatını Güçlen
dirme Vakfı da bu görevi üstlenmiştir. Vakıf telsizlerin siparişini ve organizesini ASELSAN'a yap
tırmıştır. 4 000 adet telsiz ve bunların tüm ekipmanları hali hazırda stokta bekletilmektedir. 
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1. O günden bu güne çıkan bu karar neden hayata geçirilmemiştir. Bu hükümet bunu neden 
uygulamamaktadır? 

2. Hazırlanan ve milyarlarca masraf edilen bu cihazların kaderi ne olacaktır? Bunlar çürüme
ye mi, terk edilmiştir? 

3. Şoför esnafının can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olan bu girişime Umum Otomo
bilciler ve Şoförler Odası neden mani olmaktadır? 

4. Acaba bu Odanın, bu önemli konudaki düşüncesi nedir? Neye hizmet etmektedir? 
Odanın görevi şoförlerin çıkarlarını ve güvenliklerini sağlamak iken neden bu konuda ters bir 

tavır içerisindedirler? 
5. ASELSAN'ın üretimini yapıp bayilikler aracılığı ile satışa sunduğu taksi araç telsizleri Oda

nın kaynak vaadiyle bu satış engellenmektedir. Bu kaynakların formülleri nedir? Yasal dayanakla
rı nedir? Hangi yasaya dayanarak bu Oda bu şekilde hareket etmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 9.5.1994 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/125496 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.4.1994 gün ve KAN. KAR. MD. A.01.0.GNS. 0.10.00.02-
7/4303-9512/36542 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Taksi sürücülerinin herhangi bir olumsuz davranışa yada tecavüze maruz kalmaları halinde 
polisten yardım istemelerini sağlamak, benzinden ve zamandan tasarruf etmek, trafik sıkışıklığının 
azaltılmasına katkıda bulunmak, olağan üstü durumlarda güvenlik kuvvetlerini, sağlık görevlileri
ni ve itfaiyeyi haberdar ederek bir anlamda sosyal güvenlik hizmeti vermek amacıyla taksilere tel
siz taktırılması uygun görülmüştür. 

Sözkonusu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmış ve konu ile il
gili işlemlerin tamamına yakını yerine getirilmiş bulunmaktadır. 

Sürücü esnafına hiçbir malî külfet getirmeden uygulanması kararlaştırılan bu hizmetin yerine 
getirilmesi için, ticarî plaka satışlarından elde edilen paranın istenilen seviyeye ulaşmamasından 
dolayı cihaz taktırma işlemlerinin tamamlanmasının 11.5.1994 tarihine kadar uzatılması uygun gö
rülmüştür. 

Yararları yukarıda sayılan sistemin yerine getirilmesi için emniyet Genel Müdürlüğünce çalış
malar devam etmekte, sistemden uzaklaşma veya vazgeçme durumu söz konusu bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

20. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz 'ün, Erbaa-Karayaka 'da iki öğretmenin görev ye
rinin değiştirilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı 
(7/4304) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakam Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
A. Feyzi İnceöz 

Tokat 
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- Erbaa-Karayaka Lisesinde Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Lütfü Başara'nın 
Artova lisesine tayini; 

- Erbaa-Karayaka Merkez İlkokulunda görev yapan 20 yıllık öğretmen Raif Karagöl'ün Tur-
hal-Buzluk köyüne tayini; 

Bu insanların teftiş raporu tanzim edilmeden neden tayinlerinin çıkarıldığı ve siyasî müleha-
zalarla yapılan bu işlemlerin durdurulması yönünde gayretiniz olacak mıdır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022. Arş. Pln. Dai. Bşk.-94/1299 10.5.1994 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: T.B.M.M. Başkanlığının 19.4.1994 gün ve 7/4304-9526/36586 sayılı yazısı. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi İnceöz'ün "Erbaa-Karayaka'da iki öğretmenin görev 

yerinin değiştirilmesinin nedenine" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Erbaa-Karayaka Lisesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Lütfü Basara ile Merkez İlkokulu öğretme

ni Raif Karagöl haklannda ileri sürülen iddialar üzerine yaptırılan soruşturma sonunda düzenlenen 
rapor değerlendirilmiş, bu öğretmenlerin aynı yerde çalışmalarının sakıncalı olacağı kanaatine va
rılarak görev yerleri değiştirilmiştir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
21. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal ve mücavir illerde çalışan kamu 

personeline ilişkin sorusu ve Maliye Bakam İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (7/4305) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.' 
Muzaffer Demir 

Muş 
1. Olağanüstü Hal ve mücavir illerde kamu personelinin adedi ne kadardır? 
2. Olağanüstü Hal Tazminatı alan bu personelin bütçeye getirdiği ek yük ne kadardır? 
3. İstanbul'da çalışan polis ve öğretmenle Muş'ta çalışan aynı kademe ve derecedeki polisle 

öğretmenin aldığı maaş ne kadardır? Aradaki fark ne kadardır? 
T . C 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-10333 6.5.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 19.4.1994 tarih ve 7/4305-9536/36598 sayılı yazısı. 
Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tara

fıma yöneltilen sorulara ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 
1. Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir illerde görev yapan genel ve katma bütçeli idarelere 

mensup kamu personeli sayısı (güvenlik kuvvetleri ve işçiler dahil) 1993 yılı sonu itibariyle 
190 000 civarındadır. 

—• 646 — 



T.B.MLM. B:101 10.5.1994 0 : 1 

2. Bölgede görevli personele 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılmakta olan 
olağanüstü hal tazminatı ödemesi 15.1.1994 tarihi itibariyle kaldırılmış ve yerine kaim olmak üze
re 2.12.1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunla ek tazminat ihdas edilmiştir. 

- Söz konusu personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3920 sayılı Kanunla de
ğişik 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın 1994 yılında bütçeye getire
ceği yük 6 trilyon 400 milyar lira olarak tahmin edilmektedir. 

3. İstanbul'da ve Muş'ta görev yapan aynı derecedeki polis memuru ve öğretmenin maaşları 
şu şekildedir. 

DERECE 
İSTANBUL 
MUŞ-MERKEZ 
MUŞ-İLÇE 
MUŞ-KÖY 
Bilgilerine arz ederim. 

Polis Memuru 
(Diğer) 

7/1 
7 251000 
15 032 000 
15 232 000 

Öğretmen 
(Yeni) 

9/1 
5 279000 
8 079 000 
8 279 000 
9 379 000 

İsmet Attila 
Maliye Bakanı 

22. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, yurt dışı ve yurt içi gezilerine ilişkin sorusu ve Tu
rizm Bakanı Abdülkadir Ateş 'in yazılı cevabı (7/4312) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Bazı Basın organlarında yurt dışı seyahatlere en fazla çıkan Bakanlardan birisinin de Turizm 
Bakanı olduğu, ayrıca yurt içindeki dağ-taş gezilerinde çok fazla harcamalar yapıldığı haberleri yer 
almakta, kamuoyunca da bu haberler dile getirilmekte ve kınanmaktadır. 

1. Göreve geldiğinizden bu yana Resmî Görevli olarak hangi ülkelere gittiniz? 
2. Bu seyahatlere iştirak eden gruplardakilerin isimleri ve görevleri nelerdir? 
3. Bu seyahati erdeki harcamalar kaç dolardır? 
4. Yurt içindeki dağ-taş gezilerindeki harcamaların bugüne kadarki miktarları ne kadardır? 
5. Eş ve dostlarınızla gerçekleştirdiğiniz bu dağ-taş yürüyüşlerinin turizme katkısı ne olmuş

tur? 
6. Dağ-taş yürüyüşleriniz esnasında ne kadar tarihî ve turistik yer tespit edebildiniz? Örnek ve

rebilir misiniz? 
T. C. 

Turizm Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 9.5.1994 

Sayı: B.17.HKM.0.00.00.00/533-10798 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 19,4.1994 gün ve KAN. KAR. MD.7/4312-9543/36637 sayılı yazınız. 
Göreve başladığım 21 Kasım 1991 tarihi ile 6 Mayıs 1994 tarihleri arasında; 
- Türkiye -Tunus 3 üncü Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısında, 
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- Türkiye-İsrail Turizm İşbirliği Anlaşmasında, 
- Türkiye-Fas Turizm İşbirliği Anlaşmasında, 
- Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Turizm İşbirliği Anlaşmalarında, 
- Macaristan'da yapılan Dünya Turizm Örgütü toplantısında, 
- Fransa'da yapılan Avrupa-Akdeniz Turizm Bakanları Konferansında, 
- Endonezya'da yapılan Dünya Turizm Örgütü 10 uncu Genel Kurul toplantısında, 
Hükümetimiz adına hazır bulunmak amacıyla müzakere konulan ile ilgili üst düzey bürokrat

larımız ile birlikte hazır bulunulmuş, bu amaçla da tümü için 376,5 Milyon TL. tutarında harcama 
yapılmıştır. 

Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın önergesinin 4, 5, 6 nolu maddelerinde sözü edi
len "Dağ-Taş" gezisi adı altında bir etkinliğimiz bulunmamaktadır. 

Sayın Yüksel Yalova'nın 7/4312-9543 Esas sayılı yazılı soru önergesine cevaben bilgilerinize 
arz ederim. 

Abdulkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

23. - Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, hayat branşında faaliyette bulunan sigorta şirket
lerinin vergi kaçırdığı iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/4315) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın İsmet Atilla tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Özdemir 

Tokat 
Hayat branşında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin birçoğu tarafından yıllardan beri kurum

lar vergisi beyannamesi yanlış doldurularak global olarak 1993 yılı hariç 220 milyar TL. 1993 yı
lı dahil edilirse yaklaşık 1 trilyon TL.'ye yaklaşabilecek vergi kaçağı, 3.3.1994 tarih ve 2-3875 sa
yılı kayıtla İstanbul Defterdarlığı ihbarlar ve Denetlemeler Gelir Müdürlüğüne haber verilmiştir. 
Bununla da yetinilmemiş 4.3.1994 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla Hesap Uzmanları Kurulu 
Başkanlığı (Ankara) ve İstanbul Grup Başkanlığı haberdar edilmiştir. Ayrıca 9.3.1994 tarihinde 
Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı üst kademe yetkilileriyle şifaen görüşme yapı
larak olayın büyüklüğü anlatılmıştır. 

Görevi vergi kaçaklarını tespit etmek olan Hesap Uzmanları Kurulu yetkililerinin bilinmeyen 
nedenlerle olayın üzerine gitmekten çekinmelerinin hissedilmesi üzerine iadeli taahhütlü mektupla 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu da haberdar edilmiştir. 

Yukarıda sözü geçen kurullara verilen bilgilerde, şirket isimleriyle beraber ne şekilde vergi ka
çırıldığı ve yıllar itibariyle yaklaşık olarak kaçırılan vergi miktarları da belirtilmiştir. 

Ayrıca 27 Mart 1994 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 
27 ila 30, sayfalarının bu kararlara verilen bilgiler ışığında hazırlandığı, ifadelerin benzerliğinden 
anlaşılmaktadır. 

1. Az biraz muhasebe bilen birisinin dahi kolaylıkla anlaşabileceği netlikte hazırlanan, kaçağı 
yapan şirket isimleri verilen, kaçağın ne şekilde yapıldığı belirtilen, şifai görüşmelerde tüm uzman
larca doğruluğu onaylanan bu vergi kaçağına dair yukarıda belirtilen kurullara yapılan ihbarlar ne
den bugüne kadar değerlendirilmemiştir? 

2. Hesap Uzmanları Kurulu gerçekten bu olayın üzerine gitmekten çekinmekte midir? Eğer 
öyleyse bunlara kim baskı yapmaktadır? 
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3. Bugünden sonra soruşturma açılacaksa, Devletin hangi kurumu vasıtasıyla ve hangi tarihte 
açılacaktır? 

4. Bakanlık olarak gerçekten vergi kaçıran her şirketin, hiç kimseden korkmadan, büyük-Kü-
çük demeden üzerine gitmekte kararlı mısınız? 

5. Vergi kaçıran bu şirketler ile hükümet arasında kamuoyuna açıklanmayan anlaşmalar mı ya
pılmaktadır? 

6. Görevi özel sigorta şirketlerini denetlemek olan T.C. Başbakanlık Sigorta Murakabe Kuru-
lu'nuh sözkonusu vergi kaçağıyla ilgili Maliye Bakanlığına herhangi bir bildirimi var mıdır? Eğer 
varsa bu bildirim hangi tarihte yapılmış ve neden bugüne kadar değerlendirilmemiştir? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 6.5.1994 
Sayı: B.07.0.GEL.O-32/2702-34-5131/34569 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

(Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı) 
İlgi: 19.4.1994 tarih ve A.01.0. GNS. 0.10.00.02-7/4315-9546/36641 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Özdemir ta

rafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
1. Hesap Uzmanlarının Vergi kaçakçılığı ile ilgili bir olayın üzerine gitmekten çekinmelerinin 

veya bu hususta bir baskının yapılması söz konusu edğildir. 
2. Hayat Sigorta Şirketi olarak faaliyet gösteren Sigorta Şirketleri ile ilgili olarak bir vatandaş 

tarafından İstanbul Defterdarlığına ihbarda bulunulmuş ve bu dilekçe Bakanlığıma intikal ettiril
miştir. ' 

Söz konusu dilekçe 22.3.1994 tarihinde, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına intikal ettiril
miş, dilekçede adları geçen şirketlerin 18 adet olması ve geniş kapsamlı bir incelemeyi gerektirme
si sebebiyle Maliye Müfettişleri ve Hesap Uzmanları tarafından birlikte incelenmesi için Makamı-
mızca 2.5.1994 tarihli Onay verilmiştir. Bu Onay ile birlikte muhbirin ihbar dilekçesi vergi mev
zuatı yönünden incelenmek üzere, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Hesap Uzmanları Kurulu Başkan
lığına gönderilmiştir. 

3. Vatandaşlar tarafından vergi kayıp ve kaçağı ile ilgili olarak Bakanlığımıza gönderilen tüm 
ihbar dilekçeleri 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Başbakanlığın 
22.1.1993 tarih ve 1993/2 sayılı Genelgesi ile Bakanlığımızca çıkarılan 22.11.1990 tarih ve 1990/1 
sıra No'lu ihbarlar Şubesi İç Genelgesi çerçevesinde değerlendirilerek, hakkında ihbar bulunan ger
çek ve tüzelkişilere ilişkin olarak, vergi mevzuatı yönünden inceleme yaptırılmaktadır. Ayrıca, ya
pılan incelemeler sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre, mükellefler adına salınan 
vergi ve kesilen cezaların tahsilatı Bakanlığımızca sonuna kadar takip edilmektedir. 

Öte yandan, ihbarı sabit görülen muhbirlerden ikramiye talebinde bulunanlara 1905 sayılı Ka
nun uyarınca ikramiye de ödenmektedir. Nitekim 1992 yılında 143 410 380 lira ikramiye ödendi
ği, 1993 yılı içinde bu rakamın 1 192 198 000 lira olarak gerçekleşmesi bu husustaki kararlılığımı
zı ortaya koymaktadır. 

4. Önergenin 6 ncı maddesinde belirtilen hususla ilgili olarak Başbakanlık Sigorta Murakabe 
Kurulu tarafından, sözü edilen Sigorta Şirketleri hakkında Bakanlığımıza herhangi bir bildirimde 
bulunulmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
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24. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait resmî araçla
rın amaçları dışında kullanıldıkları iddialarına ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve TBMM Baş
kanı Vekili Yasin Hatiboğlu'nun yazılı cevabı (7/4480) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : TBMM ait bazı resmî araçların gayri resmî olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Kuruma ait bazı araçlar pazar yerlerinde ve uygun olmayan yerlerde alakasız kişilere hizmet 

etmektedir. 
1. Kuruma ait resmî araçların hizmet dışı kullanılması ve ilgisiz kişilere hizmet vermesi yö

nünde yasal bir uygulama mevcut mu? 
2. Bu araçların bu yöndeki kontrolleri nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır? 
3. Bu araçların kullandığı yakıtın hesabı nasıl yapılmaktadır? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4480-9486/36489 9.5.1994 
Sayın Mehmet Seven 
Bilecik Milletvekili 
İlgi: 6.4.1994 tarihli yazılı soru önergeniz. 
İlgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinize rica ederim. , 
Saygılarımla. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisine ait araçlar "TBMM Ulaştırma Hizmetleri Yönetmeliği" 

uyarınca, makam ve hizmetlere tahsis edilmektedir. 
2. Kontroller Ulaştırma Şube Müdürlüğünce, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Genel 

Sekreterlikçe, TBMM İdare Amirliğince, Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlı
ğınca ve TBMM Başkanlığınca yapılmaktadır. 

3. Araçların akaryakıt ihtiyacı Türkiye Büyük Millet Meclisi akaryakıt istasyonundan karşı
lanmakta bu akaryakıt ile ne kadar hizmet ürettiği hizmetin bitiminden sonra garaj amirliğince tes
pit edilmektedir. Sarf edilen yakıt miktarı her araç için tutulan araç yakıt sarf cetveline işlenmekte 
ve bu belgeler Millet Meclisi Hesaplan İnceleme Komisyonu Başkanlığınca denetlenmektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
101 İNCİ BİRLEŞİM 10 . 5. . 1994 SALI Saat : 15.00 

1 • 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

l1, — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin İç
tüzüğün 38 inci maddesi uyarınca doğrudan doğruya Gündeme alınmasına dair öner
gesi (2/822) 

2. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin Türk Ceza Yasasının 240 inci Mad-, 
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca 
doğrudan doğruya Gündeme alınmasına dair önergesi (2/746) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, Anadolu Ajansını 
kendisine ve yakınlarına dokunmayan gazetecilik dışı bir kuruma dönüştürmek sure 
tiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza (Kanununun 240 inci madde
sine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/21) (Dağıtma tarihi : 
25.4.1994) (Görüşme günü : 17.5.1994) 

2. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, Hayalî ihracat iddiaları- . 
nın üzerine gitmeyerek Devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemle
rinin Tüfk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakam 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ek
rem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Boz-
Icurt Özal haklarında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/22) (Dağıtma tarihi : 28.4.1994) (Görüşme günü : 
17.5.1994) 

; 3 •.' 

SEÇİM 

1, — 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanunun 6 ncı maddesi gereğince Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçim. 

__\ 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA' 

DAİR ÖNGöRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 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 Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

ı7,— Şıroak 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, izmir ilinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

9. — Konya Milletvekili Necmettia 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 Anayasalın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

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

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırmas,ı açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

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

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

il 6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

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

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 

19. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 
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20J — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, - İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

21. — Ankara Milletvekili 1. 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 Elk'atmış 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 I., Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili öfckeş Şendi İler ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
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 vo 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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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, iç
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 Razan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

34. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma-
sına ilişkin önergesi (10/54) 

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

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

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

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

39. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul 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 Yurtidaş vo 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açılk öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

42. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerfoank'm 
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 maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

45 ,— istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

46. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanm 98 inci. 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

47. _ Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

48. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıldan fiyat politikası konusunda Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (S/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) 

|51. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Ytırtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

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, içtüzüğün 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 iddialarım 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 arkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

56. — Kalıramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasama 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 Bayfcal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana-
yasarım 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) 

60, — istanbul 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. — izmir 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, — 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 "Milletveikili 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 gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

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

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

69. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

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

71. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

72. — Şırmafc 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 bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

74. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

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

76. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
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 Ay dar 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 önergesi (10/115) 

81. — Cırnak 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 uj'annca 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 İl Başkanı Isak Tepe'nin oğlunun -
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen (iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

84. — Maırdin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bnhçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, 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, içtüzüğün 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 önergesi (10/129) 

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

88. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması 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 öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

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, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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93. — 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, Şırnak 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 Avıındukoğlu 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, 
içtüzüğün 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, İçtüzüğün 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. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

119. —-Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

120. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) , 

121. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

122. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

123. — 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) 

124. — 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 araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

125. — 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 açılmalına ilişkin önergesi (10/172) 

126. — izmir 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 Anayasan,ın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

127i — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batıcı 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) . 

128. — 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) 

129. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 
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130., — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup Başkanvekilleri istanbul Milletvekili Ercan ICarakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Bosna-Hersek'te'ki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

131. —• İstanbul Milletvekili Ercan ICarakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

132. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın 
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazine'nin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

133. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri durdu
rulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması ge
reken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

134. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapaitılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 
araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önerges'i (10/178) 

135. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra 
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik 
sorunları araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179) 

136.1 — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafından 
Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 
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*1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) • 

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaüci 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 
ilçesinde 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) 

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

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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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. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

*14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

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

*16. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri 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'nm, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

19. — 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) 

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

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

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

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

*24. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 
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25. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

26. — 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) 

*27. — 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) 

28. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

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

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

Şl. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihâ  
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

*32. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

33. — 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) 

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

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

36. — 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) 
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37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

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

39.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 

40. — istanbul Milletvekili Halit Dumankayan'ın, İzmir Narlıdore'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

41. —• 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) 

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

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

*44ii — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

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

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

47. — 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) 

48. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*49. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, . Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sora önergesi (6/588) (1) 
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*50. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'm, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

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

52. — 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) , 

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

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

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

56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

*57. — 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) 

ı 58. — 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) 

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

60. — 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) 

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

62. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgm'm, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
dık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 
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63. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

64. — 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) 

65. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilme
sinin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/571) 

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

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

*68. — Edirne Milletvekili Hasan Basri El er'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) (1) 

69. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1} 

70. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

71. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

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

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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75. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

76. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü sorti önergesi (6/590) 

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

*78̂  — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

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

80. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

*81. — 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) 

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

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

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

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

*86< — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 
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*87. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nıın, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Ma Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağıllı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

*89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/599) 

90. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/736) (1) 

91. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

92. — 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) 

93. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

94. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/603) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

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

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

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

*99. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'riın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/783) (1) 
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100. — İstanbul Milletvekili Iîalit Dumankaya'nın, §işli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında O YAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

*101. — 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) 

102. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

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

104. — 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) 

105. — istanbul 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) 

*106. — 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) 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

109. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

110. — 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) 

111. — 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) 

— 25 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR. 

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

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

114. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara' 
daki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

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

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

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

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

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

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

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

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

v123. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626). 

124, — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl idare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 
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126. — istanbul 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) 

127. — 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) 

128. — 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) 

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

130. — İstanbul Milletvekili I-Ialit Dumankaya'nın, Keçiören. Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

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

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

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

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

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

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

137. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

138. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 
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139. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

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

141. — 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) 

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

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

144. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun xalaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

145. — 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) 

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

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

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

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

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

151. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapıları yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan ,'jözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

152. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeri (6/834) (1) 
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153. _ Malatya Milletvekili Gazi Barat'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

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

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

156. — 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) 

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

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

159. — 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) 

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

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

162. — 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) 

163. — 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) 

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

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

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

168. — 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) 

169. — 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) 

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

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

172. — 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) 

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

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

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

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

177. _ Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine İlişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

178. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 
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179. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

180. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

182. — 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) 

183. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev verme söz
leşmesi » imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

184. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

185. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

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

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Gür oymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/688) 

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

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

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

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

192. — 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) 
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193. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

194. — 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) ' 

195. — 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) 

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

197. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) • 

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

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

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

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

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

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

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yap.üan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru.önergesi (6/705) 

205. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

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

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

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 
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209. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

211. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

212. — 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) 

213. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

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

215. — 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) 

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

217. — Kahramanmaraş- Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

218. — Kalıramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

219. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

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

221. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) • • ' 
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222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

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

224̂  — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü" som önergesi (6/748) 

225. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

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

227. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

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

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

231. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Onman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

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

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

234. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan. Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) • • ' ' ' • . . 
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236. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
'5nergesi (6/760) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/762) 

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

239. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 

240. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

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

242. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/768) 

243. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alman ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/769) 

244. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daiki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/770) 

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

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

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

248^ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

249. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 
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250. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775)_ 

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

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

253. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

254. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

— 36 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

263. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanların» 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

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

265. — 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) 

266. — Şıraak 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) 

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

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

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

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

271. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

272. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakamndan , 
sözlü soru önergesi (6/827) 

273. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

274. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

275. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 
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276. — İstanbul Milletvekili. imren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

277. — Giresun Milletvekili Ylavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

278. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçeırler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

279. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

280. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

281.— Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiktioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

282. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'ntn, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

283. — Ağrı Milletvekili Yaşar Bryılrnaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

284. — 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) 

285. — 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) 

286. — 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) 

287. — 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) 
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288. — 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) 

289. — 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) 

290. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/893) (1) 

291. — 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) 

292. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

293. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

294. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

295. — 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) 

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

297. — 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) 

298. — 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) 
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299. — Kastamonu Milletvekilli 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) 
' ' 300. — 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) 

301. — 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) 

302. — 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) 

303. — 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) 

304. — 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) 

305. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık, ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

306. — 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) 

307. — İstanbul Milletvekili Mehmet Carvit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

308. — 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) , 

309. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

310. — 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) 
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311. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

312. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

313. — 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) 

314. — 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) 

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

316. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

317. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alıra silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

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

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

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

321. — 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) 

322. — 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) 

323. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 
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324. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

325. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü som önergesi (6/858) 

326. — Manisa Milletvekili Faruk S'aydam'm, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

327. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

328. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

329. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Önergesi (6/992) (1) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

331. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

332. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

333. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

334. — 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) 

335. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

336. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

337. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

338. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

339.— İstanbul Milletveki'i Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/995) (1) 
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340. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

341. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

342. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

343. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskfın Bakanından sözlü som öner
gesi (6/1001) <1) 

344. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu bankalarının satın aldığı mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

345. — 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) 

346. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yaymlanan 
«Ağn'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

347. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

348. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

349. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

350. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde dleri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

351. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

352. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

353. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Ycşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

^ 43 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

354. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) 

355. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı 
Oymapınar Köyü imamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

356. — Denizli Milletvekili Hasan Körkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

357. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

358. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'ınun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

359. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Naırman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

360. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

361. — Erzurum Mıilletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli. için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

362. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

363. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

364H — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

365. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'ıın, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

366. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Elrgüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

367. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

368. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaklöy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 
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369. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/901) 

370. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

371. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

372. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/904) 

373. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin "Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/905) 

374. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de. PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

375. — 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 som önergesi (6/907) 

376. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

377. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

378. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından, yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

379. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Habur Gümrük Kapısından Tür
kiye'ye geçişine izin verilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1021) (1) 

380. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymcn'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasll atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

381. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

382. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1015) (1) 

383. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 
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384. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden (ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

385. — Konya Milletvekili Mustafîa Ünaldı'nuı, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

386. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ H Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

387. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

388. — Elazığ Milletvekili 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) 

389. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türikiye'ııin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

390. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/1019) (1) 

391. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Sarp Sınır kapısından giriş ya
panlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1020) (1) 

392.1 — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

393. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

394. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

395. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

396. — 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) 

397. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştı olmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

398. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Turban Genel Müdürünün gö
revini kötüye kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 
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399. — 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) 

400. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

401. — 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) 

402. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

403. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

404. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

405. — 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) 

406. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

407a — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

408. — Erzurum Milletvekili Abdulilâh Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

409. — Erzurum Milletvekili Abdulilâh Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

410.- •— Erzurum Milletvekili Abdulilâh Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

411. — Erzurum Milletvekili Abdulilâh Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

412. — Erzurum Milletvekili Abdulilâh Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

413. — Erzurum Milletvekili Abdulilâh Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

414. — Erzurum Milletvekili Abdulilâh Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/981) 
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415. — 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) 

416. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz i 
soru önergesi (6/983) 

417. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına iliıjkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

418. — Jstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

419. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

420. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

421. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

422. — 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) 

423. — 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) 

424. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve, Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) V 

425. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

426. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

427. —. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

428. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

429.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

430. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) -̂  
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431. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kıılalntlan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

432. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanaayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından^ sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

435. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

436. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1034) 

437. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

438. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, üniversitelerin malî sıkıntı içeri
sinde olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1036) 

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

440. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

441. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

442. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

443. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

444. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Baş'balkandan sözlü soru önergesi (6/1042) 
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