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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, istanbul Karacaahmet 

Sultan Türbesindeki bir binanın Büyükşehir Belediyesince yıktırılma 
girişimine ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
cevabı 

2. - Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan'ın, Muğla Valisi ile ilgili haber
lere ve İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin 6 ncı Birleşimde yaptığı 
gündem dışı konuşmasında yer alan iddialara açıklık getirme maksadına 
ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

3. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Sakarya Nehrinde meydana 
gelen kirlenmeye ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, milletvekilliğinden istifasını 

geri aldığına ilişkin önergesi (4/336) 
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2. -Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun, KİT Komisyonu üyeliğin

den çekildiğine ilişkin önergesi (4/337) 280:281 

3. - İstanbul Milletvekili Salih Ergüri'ün, (10/21-47) esas numaralı Meclis 
Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/338) 281 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 33 arkadaşının, hakkında ileri sürü

len iddialardan aklanmadan Adalet Bakanlığı görevini kabul ederek yargıya olan 
güveni sarstığı iddiasıyla Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkında bir genso
ru açılmasına ilişkin önergesi (11/33) 281-310 
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dan şahsıyla ilgili sözlerin gerçekleri yansıtmadığına ilişkin konuşması 310:311 
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sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/4739) 
2. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri-Kocasinan Taşan Köyü 

Fındıklı Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Ba
kanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/4792) ^14 

3. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, terörle ilgili suçluların bu
lunduğu cezaevlerinde görevli personelin malî durumlarının iyileştirilmesine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/4815) 314:316 

4. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, orman yangınlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4827) 316:318 

5. - İstanbul Milletvekili Elaaddin Elmas'm, bir firmaya madalyon ve rozet 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazı
lı cevabı (7/4830) 318:319 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kaldığı süre içerisinde Ankara 
Oteline ve çağrı cihazı ile araç telefonlarına ödenen paraların hangi bakanlığa fa
tura edildiğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü Yıldırım Ak-
tuna'nın yazılı cevabı (7/4941) 319 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan, 6 ncı Birleşimdeki, Kamu İktisadî Teşebbüsleri hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısıyla ilgili konuşması
nın Başkanlıkça değişik yorumlanan kısmına açıklık getirilmek maksadıyla; 

Balıkesir Milletvekili Ekrem Ceyhun da, Devlet Planlama Teşkilatının, topyekûn kalkınmada
ki önemine ilişkin, 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'ın, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki gübre stoklarının 
çiftçinin ihtiyacını karşılayamamasına ve artan gübre fiyatları sebebiyle çiftçinin zor durumda ol
duğuna ilişkin gündem dışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin; 

İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Tahtalı Barajı çevresindeki, Bulgaristan'tan göç eden soy
daşlarımızın evlerinin yıkılması ve; 

Bu soydaşlarımızın, çalıştıkları fabrikaların PETKİM'den Polietilen temin edememeleri yüzü-
den üretimi durdurması sebebiyle işlerine son verilmesi, 

Sonucu mağdur olduklarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı Esat Kıratlı-
oğlu, 

Cevap verdiler. 
(10/198) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, baş

kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçiminde : 

Eşit oy çıktığından başkan seçilemediğine; 
Başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına, 
İlişkin tezkeresi ile; 
Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin (10/198) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu 

Başkanvekilliğinden çekildiğine ilişkin önergesi ve; 
(10/198) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Nevşehir Millet

vekili Osman Seyfi'nin Başkanvekilliğinden çekilmesiyle boşalan başkanvekilliği ve daha önce 
eşit oy çıkması nedeniyle sonuçlandırılamayan başkan seçimini yaptığına ilişkin, 

Tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
TBMM'ni temsilen dört kişilik bir Parlamento heyetinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 

49 uncu Dönem çalışmalarıyla ilgili.temaslar yapmak ve Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıldönümü 
olan 24 Ekim 1994 tarihinde yapılacak Özel Genel Kurulu izlemek üzere, vâki davete icabet etme
sine ilişkin Başkanlık tezkeresi ile; 

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

32 nci sırasında yer alan 510 S. Sayılı kanun tasarısının 30 uncu sırasına; 

145 inci sırasında yer alan 548 S. Sayılı kanun tasarısının 31 inci sırasına; 
148 inci sırasında yer alan 556 S. Sayılı kanun tasarısının 32 nci sırasına; 
149 uncu sırasında yer alan 561 S. Sayılı kanun tasarısının 33 üncü sırasına; 
154 üncü sırasında yer alan 546 S. Sayılı kanun tasarısının 34 üncü sırasına; 
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155 inci sırasında yer alan 547 S. Sayılı kanun tasarısının 35 inci sırasına; 

156 ncı sırasında yer alan 557 S. Sayılı kanun tasarısının 36 ncı sırasına; 
157 nci sırasında yer alan 558 S. Sayılı kanun tasarısının 37 nci sırasına; 

158 inci sırasında yer alan 559 S. Sayılı kanun tasarısının 38 inci sırasına; 
195 inci sırasında yer alan 645 S. Sayılı kanun tasarısının 39 uncu sırasına; 

219 uncu sırasında yer alan 675 S. Sayılı kanun tasarısının 40 inci sırasına; 

220 nci sırasında yer alan 676 S. Sayılı kanun tasarısının 41 inci sırasına; 

221 inci sırasında yer alan 677 S. Sayılı kanun tasarısının 42 nci sırasına; 
223 üncü sırasında yer alan 679 S. Sayılı kanun tasarısının 43 üncü sırasına; 

224 üncü sırasında yer alan 680 S. Sayılı kanun tasarısının 44 üncü sırasına; 
229 uncu sırasında yer alan 697 S. Sayılı kanun tasarısının 45 inci sırasına; 
230 uncu sırasında yer alan 698 S. Sayılı kanun tasarısının 46 ncı sırasına; 
125 inci sırasında yer alan 378 S. Sayılı kanun tasarısının 47 inci sırasına; 

126 ncı sırasında yer alan 379 S. Sayılı kanun tasarısının 48 inci sırasına; 
141 inci sırasında yer alan 511 S. Sayılı kanun tasarısının 49 uncu sırasına; 

222 nci sırasında yer alan 678 S. Sayılı kanun tasarısının 50 nci sırasına; 
179 uncu sırasında yer alan 621 S. Sayılı kanun tasarısının 51 inci sırasına; 

Alınacak, yarım kalan işlerden önce görüşülmelerine ilişkin Danışma Kurulu önergesi ve; 

(10/21,47) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin 22.9.1994 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi, 

Kabul edildi. 
Gündemin, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 

2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 2 nci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 

4 üncü sırasında bulunan 112, . ' , 
5 inci sırasında bulunan 116, 

7 nci sırasında bulunan 193, 

8 inci sırasında bulunan 322, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 

12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 

16 ncı sırasında bulunan 606, 
17 nci sırasında bulunan 609, 
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18 inci sırasında bulunan 624, 

19 uncu sırasında bulunan 691, 
20 nci sırasında bulunan 690, 

S. Sayılı yetki kanunu tasarısı ve kanun hükmünde kararnameler ile, 

9 uncu sırasında bulunan 337, 

14 üncü sırasında bulunan 373, 

S. Sayılı soruşturma komisyonu raporlarının, 

Görüşmeleri ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilen

dirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, Eki Protokol ve Notaların Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/635) (S. Sayışı: 510) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/572) (S. Sayı
sı": 548); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/573) (S. Sayısı: 556); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim işbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/536) (S. Sayısı: 561); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacı
lığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/557) (S. Sayısı: 546); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/569) (S. Sayı
sı : 547); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/567) (S. Sayı
sı : 557); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslara
rası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/568) (S. 
Sayısı: 558); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliğinin Temel İlke
leri Hakkında Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/597) (S. Sayısı: 559); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Boya Malze
mesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/581) (S. 
Sayısı: 645); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/618) (S. Sayısı: 675); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/617) (S. Sayısı : 676); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
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Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/564) (S. Sayısı: 677); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/622) (S. Sayısı: 679); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/622) (S. Sayısı: 680); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Teknik işbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/698) (S. Sayısı: 697); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaş
ma Protokolünün Onaylanmışının Uygun Bulunduğuna Dair (1/708) (S. Sayısı: 698); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, iyi Komşuluk, İşbirliği 
ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/417) (S. Sayısı: 379); 

Kanun tasarılarının, görüşmelerden sonra yapılan açık oylamaları sonucunda, kabul edildikle
ri ve kanunlaştıkları; 

1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin kanun tasarısının (1/670) (S. Sayısı: 621) 3 üncü 
maddesine kadar kabul edildiği; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/448) (S. Sayısı: 378); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair (1/636) (S. Sayısı: 511); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/501) (S. Sayısı: 
678); 

Kanun tasarılarının ise, görüşmelerden sonra yapılan açık oylamalarında toplantı yetersayısı 
bulunmadığı anlaşıldığından, oylamalarının önümüzdeki birleşimlerde tekrarlanacağı, 

Açıklandı. 

Alınan karar gereğince, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önerge ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için; 

20 Eylül 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.58'de birleşime son verildi. 
Vefa Tanır 

Başkanvekili 
Işılay Saygın Ali Günaydın 

İzmir Konya 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 

; © 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

19 . 9 .1994 PAZARTESİ 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan Hazine arazileri
ne ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.1994) 

2. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 sayılı orman Kanunu uyarınca yapılan ka
mulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.9.1994) 

3. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basma malî destek yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.9.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, RK.B.'sınca Denge Ltd. Şirketine verildiği 

iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5030) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.9.1994) 

2. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Bulgaristan'dan gelen soydaşların hukukî statüle
rine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5031) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.1994) 

2 0 . 9 .1994 SALI 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Îzmir-Ankara karayolunun genişletme çalışmalarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.9.1994) , . 

2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Ereğli Demir-Çelik'in özelleştirmesiyle ilgili bazı iddi
alara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1994) 

3. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Konya-Yunak Belediye Başkanı hakkındaki bazı 

iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5032) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.9.1994) 

2.-Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Askerî Yargıtay'dan Adlî Yargıtay'a intikal 
eden dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5033) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.9.1994) 

3. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Mansurlu-Kozan-İsdemir yoluna ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5034) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1994) 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terör olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5035) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1994) 

5. - İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İskenderun Havaalanına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/5036) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.9.1994) 
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6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Isparta-Yalvaç Belediye Başkanının görevden 
alınmasının nedenine ilişkin içişleri Bakamndan yazılı soru önergesi (7/5037) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.9.1994) 

7. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, lojman kiralarının artırılış nedenine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5038) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1994) 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Isparta-Yalvaç Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5039) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1994) 

9. - İstanbul Milletvekili Elaaddin Elmas'ın, İstanbul'un çöp sorununa ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5040) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1994) 

10. - İstanbul Milletvekili Elaaddin Elmas'ın, yabancı firmalardan yüksek fiyattan buğday 
alındığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5041) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 14.9.1994) 

11. - İstanbul Milletvekili Elaaddin Elmas'ın, Uludağ Üniversitesinde türbanlı öğrencilerin 
kayıtlarının yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5042) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.9.1994) 

12. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerinin ödenmesine ilişkin Devlet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/5043) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.9.1994) 

13. - Rize Mlilletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5044) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1994) 

14. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'de bulunan belediyelere yapılan proje 
yardımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5045) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.9.1994) 

15. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Azerbaycan'da meydana gelen olaylar karşısın
da izlenen politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5046) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.9.1994) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, İzmir-Adnan Menderes Havalimanındaki freeshopla-

rın ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 19.9.1994 tarihinde geri almıştır. (7/4862) 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvcküi Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

•• © 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Dönem Dördüncü Yasama Yılının 8 in
ci Birleşimini açıyorum. 

. Bu Yasama Yılı çalışmalarının, ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını Cenabı Al
lah'tan niyaz ediyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

IH.- Y O K L A M A 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

Sayın üyelerin Genel Kurulda hazır bulunduklarını, sayın üyelerin, isimleri okundukça, yük
sek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır. 
Yüce Heyetinizi, acil ve önemli konularda bilgilendirmek isteyen 3 sayın üyeye söz verece

ğim. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, İstanbul Karacaahmet Sultan Türbesindeki 

bir binanın Büyükşehir Belediyesince yıktırılma girişimine ilişkin gündem dışı konuşması ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe 'nin cevabı 

BAŞKAN- İlk gündem dışı sözü, Karacaahmet Türbesi ile ilgili olmak üzere, Sayın Mukad
der Başeğmez'e veriyorum. 

Buyurun efendim. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aşağı yukarı on 

gündür, kamuoyunu oldukça meşgul eden, üzerinde hayli spekülasyonlar yapılmak istenen bir me
sele hakkında huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum; bu vesileyle hepinize saygılanmı sunuyorum. 

Hadiseyi biz de sizler gibi televizyon ve gazete haberlerinden öğrendik. İstanbul-Karacaah-
met'te, bir dernek tarafından yapılmak istenen bir bina, İstanbul'un Refah Partili Büyükşehir Bele
diye Başkanı tarafından bir gece vakti, aniden yıktırılmak istenmiş. Tabiî ki, Türkiye'nin birliğini 
beraberliğini isteyen, Türkiye'nin sulhunu, salahını isteyen herkes gibi biz de; yahu, ne lüzum var
dı buna; hele hele, kültürel faaliyetlerin yapıldığı mekânlara, insanların inançlarının, ibadetlerinin 
tatbik edildiği mekânlara, katı, bürokratik bir anlayışla yaklaşmanın ne gereği vardı, bu tür spekü
lasyonlara yer verilmesinin ne gereği vardı gibi zehaba kapıldık, düşüncelere kapıldık. Basında, te
levizyonda, herkes ileri geri konuştu. 

II 
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Hadise, Refah Partili belediyeler, Türkiye'de yaşayan büyük kitlenin önemli bir kısmını tem
sil eden, teşkil eden Alevî topluluğuna karşı bir tepki hareketine, bir sindirme hareketine girişmiş 
gibi gösterilmek isteniyordu. Doğrusu, bu, tedirgin edici bir davranıştı. 

Nitekim, geçen hafta bu kürsüden, SHP'li çok değerli bir milletvekili arkadaşımız, Refah Par
tisi Grubuna hitaben, hakarete varacak sözlerle, gerçekten rahatsız edici bir konuşma yaptı. 

Belediye başkanları, yazarlar, çizerler bu mesele üzerine öyle bir geldiler ki, ne oluyor, ne bi
tiyor diye -Partimizin görevlendirmesiyle- İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Oğuz ile birlikte gi
dip taraflarla görüştük. Evvela Dernek yetkilileriyle, sonra Anakent Belediyesiyle, Valiyle, Emni
yet Müdürüyle görüştük, olanı, biteni anlamak istedik. 

Değerli arkadaşlar, siyaset, hakikati öğrenmemize vesile olmalıdır. Siyaset gözümüzü kör, ku
lağımızı sağır eder; hiç kimseyi dinlemez, hep biz konuşacağız, haklı da olsak, haksız da. olsak biz 

. söyleyeceğiz dersek; bundan netice çıkmaz, ülke kaosa gider. 

İnsanoğlu, hakikati arayan varlıktır; ama, Türkiye'de, maalesef, hakikati arama noktasında ge
rekli gayreti gösteremiyoruz; durun bakalım ne oluyor, ne olmuş, ne bitmiş diye, hakikati arama 
gayreti içinde pek olunmuyor. Bir gazetede bir haber, bir televizyonda bir haber; hayda, kitleler 
ayağa kalkıyor. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimin hemen başında şunu ifade etmek isterim ki, İstanbul Karacaah-
met'te yapılan işin, İstanbul Anakent Belediye Başkanının Karacaahmet'teki binayı yıkma girişi
minin Alevîlikle, Sünnîlikle, mezheple, dinle, diyanetle alakası kesinlikle yoktur. Biraz sonra arz 
edeceğim; işi bu mecraya getirmek ya da işi bu zaviyeden görmek, ülke birliğine, ülke bütünlüğü
ne zarar verir, kitleleri karşı karşıya getirir, ülkenin birliğini, bütünlüğünü savunan herkes, barışı, 
sevgiyi, kardeşliği isteyen herkes, bu noktalarda azamî dikkati ve gayreti göstermelidir. 

Sayın milletvekilleri, şu gördüğünüz kâğıtlar, 1989 yılından beri -tabiî, bunun daha çoğunu ge
tirmek mümkündü- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu meseleyle ilgili yapmış olduğu yazışmalar
dır. Devlet bu işle o kadar meşgul olmuş ki, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiljği, Üsküdar Kaymakamlığı, Anıtlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-Bitti mi efendim?.. 
BAŞKAN -Bitti efendim; ama, size 2 dakika daha süre veriyorum. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- İstirham ediyorum... Önemli bir meseledir, tarihî bir 
meseledir ve bu konunun kapanmasını istiyoruz... 

BAŞKAN- Tüm tarihi anlatacaksak, yetişmez... Lütfen toparlayınız. 
MUKADDER BAŞEĞEMEZ (Devamla)- Hayır, izin verirseniz Karacaahmet'in.tarihini an

latacağım ve bu belgelerin hepsini okumayacağım. 

Sayın milletvekilleri, şu gördüğünüz kağıtlar, Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, İstanbul 
Valiliğine vatandaşlar tarafından yazılmış şikâyet dilekçeleridir. Bu şikâyet dilekçeleri, özet olarak; 
dünyanın 2 numaralı büyük ve tarihî Karacaahmet Mezarlığındaki mezarların ve tarihi mezar taş
larının tahrip edildiğine dair vatandaşın devlete başvurusunun resmidir. 

Bu belge.Samsun Milletvekili, İçişleri Komisyon üyesi Sayın Mehmet Çebi'nin, İstanbul Ana
kent Belediye Başkanına yapmış olduğu başvurudur. 
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Bu belge de, Anavatan Partisi Üsküdar Belediye Meclisi Grup Başkanının -tabiî, bunların ta
rihleri oldukça eski- yapmış olduğu başvurudur. 

Hadise bununla kalmıyor. 1990 yılında, Hürriyet Gazetesi, "mezarları söküp aşevi yapıyorlar" 
diye meseleyi gündeme getirmiş. O zaman tabiî Refah Partisi filan yok, onun için, şehircilik, este
tik, çevre meselesi üzerinde basın daha duyarlı (!) (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, yine 1990'da, Milliyet Gazetesi, "bu saygısızlığa son verilmeli" diyor. Tür
kiye Gazetesi, "pes doğrusu" diye manşet atmış. 

Basının meseleye duyarlı yaklaşımı neticesinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- 2 dakika daha süre veriyorum; lütfen toparlar mısınız. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Hemen bitiriyorum. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Hikâye dinlemek istemiyoruz, yeter artık! 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- ...İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü tutanak tutmuş, 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu, 1991, 1992,1993,1994 yıllarında bu uygulamanın durdurulmasına dair kararlar almış, bu 
emri belediyeye, kaymakamlığa, müftülüğe bildirmiş. 

Görünen o ki, ben bu elimdeki belgeleri tamamen okuyamayacağım; ama, önemli bir şey oku
yayım: , 

"Uzmanlarca yerinde incelenerek hazırlanacak belgelerin, Bakanlığımız Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesini, 2863 ve 3386 sayılı Yasalara ve Kurul ka
rarlarına aykırı herhangi bir uygulama varsa, durdurulmasını rica ederim. 

Acele faks. 
Kültür Bakanı" 

Yani, Kültür Bakanı, Başbakan, İstanbul Valisi, Üsküdar Kaymakamı, "burada, bir mezarlık 
tahrip edilip bir bina yapılmak isteniyor; acele bunu durdurun" diye, zamanın Belediye Başkanla
rına, Nurettin Sözen'e ve Üsküdar Belediye Başkanına bir sürü yazılar yazmış. 

Huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sayın Nurettin Sözen bu binayı yaptırmamış, Üskü
dar Belediye Başkanı yaptırmamış. Devlete teşekkür etmek istiyorum, basına teşekkür etmek isti
yorum. 1994 yılına kadar Karacaahmet'te herhangi bir aşevi, cemevi yapılmasına devlet izin ver
memiş; ama, bugün yapılıyor... Niye yapılıyor?.. Nasıl olsa Refah Partisi iktidara geldi, bu işi bir 
Alevî - Sünnî meselesi haline getiririz, toplarız etrafımıza insanları, zoraki yaparız diyorlar. 

Artık, bu saatten sonra -biz meseleyi arz ettik- mesele Kültür Bakanınındır, Başbakanındır, 
Cumhurbaşkanınındır, yasaları yürütmekle görevli Bakanlar Kurulunundur; iş, Kültür Bakanlığına 
havale edilmiştir; buyurun, ne yaparsanız*yapın! (RP sıralarından alkışlar) 

Alevîler bizim kardeşimizdir, hiç kimse, Alevî topluluğunu, büyük Müslüman kitlesinden ayı
ramaz, hiç kimsenin buna gücü yetmez! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bir ve beraber 
olacağız, camimiz de beraber olacak, ccmevimiz de beraber olacak; beraber zikredeceğiz, .beraber 
semah yapacağız; bunu herkes böyle bilsin, kimse istismar etmesin! (RP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Başeğmez, teşekkür ediyorum. 
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Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Menteşe; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan
bul Milletvekili Sayın Mukadder Başeğmez, Karacaahmet'teki cemevi meselesini gündem dışı ko
nu yaptığı için huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Esasen, geçen defa, Tokat Milletvekilimiz Sayın Şahin Ulusoy, yine bir gündem dışı konuş
mayla, bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirmişti. O gün de belirttiğim gibi, ha
diseye muttali olur olmaz, derhal İstanbul Valisiyle görüştüm. Bununla da yctinmedim, konuyu 
Teftiş Kuruluna intikal ettirdim. Buraya gelmeden önce, Teftiş Kurulunun incelemesini bitirip bi
tirmediğini sordum; henüz bitirmemiş. 

Benim, değerli arkadaşlarımdan ve medyadan bilhassa istirhamım; bu hassas konu üzerinde 
yapılan bu muamelelerden sonra, artık bu konu üzerinde durmamalarıdır; çünkü, bu, çok hassas bir 
konu. 

Demin değerli arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bunların hepsi Müslüman; yani, Sünnîsi de 
Müslüman, Alevîsi de Müslüman. Bu kardeşlerimizle asırlardır bir ve beraberiz. Yine, bu vatanın 
kurulmasında hepimizin dedelerinin kanları var; biz, beraberiz. Onun için, bu, hassas bir konu. Bu
nu, bizi ayırmak isteyen birtakım yabancı odakların bir tezgâhı olarak kabul etmek icap eder.(RP 
sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, aşevinin yıkılıp yıkılmadığı meselesi aydınlığa kavuşacak, sorumlular hakkında da ge
rekli soruşturma açılacaktır; bundan emin olabilirsiniz. 

Demin de söylediğim gibi, benim istirhamım -geçenlerde Sayın Ulusoy'un, biraz önce de Sa
yın Başeğmez'in ifade ettiği gibi- bizi ayrı göstermek isteyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi, 
hep, bu kürsüden ifade edelim. Bizim birliğimizi ve beraberliğimizi kimse bozamaz. İçinizde en sa
mimî arkadaşlarım var; ben Sünnîyim, onlar Alevî; ailece konuşuruz... Böyle bir ayrılık katiyen 
yoktur, olmayacaktır. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

2. - Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan'ın, Muğla Valisi ile ilgili haberlere ve İstanbul Millet
vekili Melike Tugay Haşefe 'nin 6 ncı Birleşimde yaptığı gündem dışı konuşmasında yer alan iddi
alara açıklık getirme maksadına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin cevabı 

BAŞKAN- Gündem dışı ikinci konuşmayı, Muğla'daki ihalelerle ve şahsına yönelik ithamlar
la ilgili olmak üzere, Muğla Milletvekili Sayın Muzaffer İlhan yapacaktır. 

Sayın İlhan, buyurun efendim. 
MUZAFFER İLHAN (Muğla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir süredir, basın tara

fından yanlı olarak sunulan ve hakkımızda çirkin ve asılsız ithamlarla kamuoyunun gündemine so
kulan Muğla Valisiyle ilgili haberlere ve İstanbul Milletvekili Sayın Arkadaşımız Melike Tugay 
Haşefe tarafından Meclis kürsüsünden yapılan konuşmaya açıklık getirmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Vali, dört yıldan beri Muğla'da görev yapmaktadır. Bunun son üç 
yılı, bizim Koalisyon Hükümetimiz zamanına rastlamaktadır.. Bu zaman zarfında, basında iddia 
edildiği gibi, kendisine, kadın olduğu için tarafımızdan tavır alınmamıştır. 
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15 Eylül 1994 tarihli Sabah Gazetesindeki Leyla Umar'm yazısında, Semra Hanımın kendi ifa
deleriyle "senin vali olmanı önerdiğim zaman, zamanın İçişleri Bakanı şiddetle karşı çıkmıştı; ıs
rarımı Turgut Bey iyi ki destekledi ve iyi ki seni önermişim" cümleleri yer almıştır. Buradan da an
laşılacağı üzere, Sayın Vali, bulunduğu okulda daha müdür yardımcılığı bile yapmadığı halde, za
manın iktidarı tarafından, bir ile, en büyük idare amiri olarak hasbelkader atanmıştır. Bir gün dahi 
maiyet memurluğu, kaymakamlık ve vali yardımcılığı yapmamış olması, yetersizliğinin ve başarı
sızlığının sebebidir. 

Sayın milletvekilleri, Muğlamızın 450 tane köyü ve beldesi vardır; ama, Vali Hanım bunlar
dan 10 tanesinin dahi adını sayamaz. Vali, gününü, Bodrum ve Marmaris'te makam arabasında ve
ya özel idareye ait yatta yeşilcileri ve Leyla Umar,gibi basın mensuplarını gezdirerek geçirmekte, 
otellerde şov yapmaktadır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başkan, bir bürokratın aleyhine Mecliste ko
nuşulamaz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- İçişleri Bakanını muhatap alsın. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu)- İçişleri Bakanı cevap versin 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Bir bürokrat hakkında burada konuşulmaz. 
MUZAFFER İLHAN (Devamla)- Lale Hanım, valilik değil, siyaset yapmaktadır. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu)- Valiyi, İçişleri Bakanı savunsun! 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başkan, usul müsait değil; rica ederim, müda

hale edin.(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

MUZAFFER İLHAN (Devamla)- Gerek kendisi gerek basın mensupları, yerel seçimlerde, bi
ze, kamu araçlarını kullandırmadığı için onu görevden aldırmak istediğimizi iddia etmektedir; an
cak, böyle bir talebimiz olmamıştır. Hatta, yerel seçimler neticesinde 37 il genel meclisi üyeliğinin 
25'i, 40 belediye başkanlığının da 17'si tarafımızdan kazanılmıştır. (ANAP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın İlhan... Sayın İlhan... 
MUZAFFER İLHAN (Devamla)- Bu sonuçlar gösteriyor ki, kamu araçlarının kullandırılma

ması... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN-Sayın İlhan... 
MUZAFFER İLHAN (Devamla)- ...Nedeniyle netice almamış değiliz. Bu iddia da yerinde de

ğildir. 
BAŞKAN- Sesim ulaşmıyor mu Sayın İlhan?! 
MUZAFFER İLHAN (Devamla)- Değerli arkadaşım Latif Sakıcı'nın devlet ihalelerini aldığı 

konusu gazetelerde günün haberi yapılmıştır. Latif Sakıcı'nın şirketi otuz yıldan beri müteahhitlik 
yapmaktadır. Doğu ve güneydoğu illerindeki ihale, İktidarımızdan önce alınmıştır. Bu şirket, diğer 
ihalelere de girmiş, ihale kanunlarının gereğini yerine getirerek ihaleleri almıştır ve bu ihalelerde 
herhangi bir usulsüzlük yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin amacı, seçildiğimiz illere hizmet götürmektir; bu amaç için, 
valimizle uyumlu çalışmamız gerekir. Biz, hizmet götürmeye çalışırken, Vali Hanımın cngelleriy-
le karşılaşıyoruz. 
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Sayın Vali son olarak, Milas Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu kapatmak suretiyle 600 öğren
ciyi, bir o kadar da veliyi mağdur etmiştir. Konu, tarafımızdan Millî Eğitim Bakanlığına iletilmiş, 
bunun üzerine Ankara'dan Bakanlık müfettişleri gönderilmiş, okutulun kapatılmaması gerektiği ra
porlarla belirlenmiştir. Sayın Millî Eğitim Bakanı, ekli müfettiş raporlarına göre işlem yaparak, 
okulun kapatılmaması gerektiğini Muğla Valiliğine talimat olarak bildirmiştir. Buna rağmen, Ba
kanı da tanımayarak, Vali Hanım okulu kapatmış, bütün öğrenciler mağdur olmuş ve bu öğrenci-
Jer, diğer okullara da gitmemek suretiyle olayı protesto etmişlerdir. Üç otobüs dolusu veli Anka
ra'ya gelmiş, bizden, kendilerini Başbakanla görüştürmemizi istemiş ve Başbakanımızla görüşen 
velilerin sözcüsü, 1994-1995 dönemi okulların açılışında Muğla'da olmayıp, İstanbul'da tekke açı
lışına giden... (ANAP sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUZAFFER İLHAN (Devamla)- ...Valiyi istemediklerini dile getirmiştir. Bunun üzerine, 
Başbakanımız, okulun açılması hakkında ilgili bakanlara talimat vereceğini söylemiştir. Bu olay, 
basının ve kamuoyunun önünde gerçekleşmiş ve.bütün bunlara rağmen adı geçen okul açılmamış
tır. . 

Biz, Türkiye'de yeni bir okul açmaya çalışırken, Vali Hanım, okul kapatmaktadır. 
Olay bu şekilde gelişmişken, 14 Eylül tarihli Hürriyet Gazetesinde, bu, erkekliğe sığar mı gi

bi çirkin bir manşetle verilen haberin sahibi Muharrem Sarıkaya, Sayın Latif Sakıcı ve beni evimiz
den arayarak, gazetede çıkan haberi kendisinin hazırlamadığını, haberi olmadığını, bunun, yazı iş
leri müdürü tarafından değiştirildiğini ve yazının değiştirilmesini engellemek istediğini belirtmiş
tir. Bu şekilde, medyadaki birkaç yöneticinin haberleri istedikleri şekilde, muhabirlerinin ifadeleri 
dışında değiştirdiklerini ve böylece haberlerin gerçeklerden uzaklaştırıldığını görüyoruz. 

Sayın Başbakana, Vali Hanımı, biz değil, Muğla halkı şikâyet etmiştir. Takip eden günlerde, 
bu haberi kaynak yapan bir dizi asılsız haber, gazetelerde yer almıştır. 

MEHMET SEVEN (Bilecik)- İhaleleri patır patır götürüyorsunuz; milleti soyuyorsunuz, dev
leti soyuyorsunuz... Yiyin bakalım, daha ne kadar yiyeceksiniz. 

MUZAFFER İLHAN (Devamla)- Bu iddialara açıklık getirmek amacıyla, milletvekili arkada
şım Sayın Latif Sakıcı ile birlikte bir basın toplantısı düzenledik; ancak, açıklamalarımız basında 
hiç yer almadı. 

Ayrıca, Hürriyet Gazetesinde, İl Başkanımız Sayın Cahit Karaöz'ün, "iddia ediyorum, teşkilat 
olarak Sayın Vali ile hiçbir problemimiz yoktur, milletvekillerinin şahsî sorunları vardır" şeklinde 
bir beyanı da yayımlandı; ancak, Sayın Karaöz, bu ifadenin kendisine ait olmadığını, bütün Muğla 
gibi kendisinin de Vali Hanımdan şikâyetçi olduğunu belirten bir yazı gönderdi; isteyen arkadaşla
rıma yazıyı sunabilirim. 

Devletin yüceliğine inanmış... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
LATİF SAKICI (Muğla)- Biraz daha uzatın Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Sakıcı, bu, ikinci uzatışım; rica ediyorum... 
Lütfen toparlar mısınız... 
MUZAFFER İLHAN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
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Bizler, devletin yüceliğine inanmış, demokrasiye ve insan haklarına saygılı bir partinin millet
vekilleriyiz. Kadın haklarına saygılı bir milletvekili olarak Hükümetimizden kadın vali sayısının 
bir ille sınırlı kalmayıp, daha da artırılmasını bekliyoruz; ancak, bunların, bilgili, becerili, seçilmiş
lere saygılı, devleti tanıyan, tecrübeli ve tecrübeli ve terbiyeli bayanlar olmasını diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir vali, Türk Bayrağının dalgalandığı her ile gidebilmelidir. Bu zaman 
zarfında, bütün illerin valileri yer değiştirmişler; ancak, hiçbirisi, Muğla Valisi gibi politika ve pro
paganda yapmamış, hepsi de verilen görevi kutsal kabul edip, görevlerini sürdürmüşlerdir. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- İstifa edin, istifa edin; Partinizden istifa edin. 

MUZAFFER İLHAN (Devamla)- Vali Hanım, devlet adamlığı vakarı içinde hareket edeme
miş; milletvekillerine, basın yoluyla saldırma yolunu seçmiştir. Seçimle gelen bizlere, atamayla 
gelen Vali çamur atmaktadır. Devlet adamlığında kadın-erkek ayırımı yoktur. Bayan valinin görev 
yapması için, görev yerinin Muğla gibi bir bölge olması şart mıdır? Ülkemizin Muğlası da birdir, 
Kars'ı da birdir. 

Şimdi, altını çizerek söylüyorum; bu olaydan sonra, Validen, Muğla halkı olarak fevkalade şi
kâyetçiyiz. Bu şartlar altında, kendisinden hizmet beklemek ve kendisiyle olumlu diyalog kurmak 
mümkün değildir. Vali, yukarıda işaret ettiğim gibi siyasete bulaşmıştır; Muğla Valisini, gerek il
gililere gerek kamuoyuna havale ediyorum. Makamını, böylesine, kendi siyasetine alet eden kişi
den vali olur mu?! 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından "sataşma var" ses
leri, gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın İlhan, teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından, "Bakan cevap versin" sesle
ri) J 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan cevap verir veya vermez... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- Sayın Bakan, valiniz hakkında konuşuldu. 
BAŞKAN- Sayın Güney, Sayın Bakan takdir buyuracak durumda efendim, müsaade buyurun. 
Sayın Haşefe, bir talebiniz mi var efendim; buyurun. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Sayın Başkan, merhum Cumhurbaşkanımızın eşleri 

Sayın Semra Özal'a yapılan sataşmayı huzurunuzda reddediyorum, protesto ediyorum. Ayrıca, Sa
yın Bakanı, valisini korumak için kürsüye davet ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Efendim, zabıtlara geçti; teşekkür ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE(Aydın)- Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN- Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sayın İçişleri Bakanımız söz tale

binde bulundular. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ko

nuda, değerli arkadaşlarım benim konuşmamı istediler. Esasen ben, geçen defa, Sayın Melike Ha-
sefe'nin yaptıkları gündem dışı konuşmaya cevaben bu konuya temas etmiştim ve gerekli açıkla
mayı da yapmıştım. 

Muğla Milletvekili değerli Muzaffer Bey arkadaşım, burada, kişisel fikirlerini söylemiştir. Ba
kanlık olarak biz, meseleye çok objektif bir şekilde bakmaktayız; bilhassa, değerli arkadaşlarımı
zın bundan emin olmasını istirham ediyorum. 
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MEHMET GEDİK (Bursa)- Sayın Bakanım, doğru söylemiyorsunuz. Bir milletvekili arkada
şımız geliyor, bu Meclise Valiyi şikâyet ediyor!.. Valinin durumunu DYP Grubunda halledemedi
niz, Mecliste nasıl halledeceksiniz? Böyle şey olur mu?! 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Sevgili kardeşim, ben deminden beri 
Türkçe konuşuyorum. Ne konuştuğumu herhalde dinlememişsiniz. Ben ne diyorum; ben diyorum 
ki, "arkadaşım, bu kürsüden kişisel fikirlerini dile getirmiştir. Biz, meseleye, Bakanlık olarak, ob
jektif bakıyoruz." 

Geçen sefer de söyledim, "Bakanlığımda, bir kararname hazırlığına da girişilmemiştir" dedim. 
Daha ne söyleyeceğim bilmiyorum!? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bu vesileyle, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 

3. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Sakarya Nehrinde meydana gelen kirlenmeye ve 
alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dö
nen 'in cevabı 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Sakarya Nehrinin kirliliğiyle ilgili olarak söz isteyen ve ger
çekten, konunun önemine ve müstaceliyetine inandığım için kendilerine söz verdiğm vediğim Sa
yın Cevat Ayhan'ı küsüye davet ediyorum, 

Buyurun efendim 
Sayın Ayhan, diğer arkadaşlarıma da süre uzatımı verdim; sizinkini toptan veriyorum. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Sakarya Nehrinin kirliliğiyle ilgili olarak söz isteyen ve ger

çekten, konunun önemine ve müstaceliyetine inandığım için kendilerine söz verdiğim Sayın Cevat 
Ayhan'ı kürsüye davet ediyorum, 

Buyurun efendim 
Sayın Ayhan, diğer arkadaşlarıma da süre uzatımı verdim; sizinkini toptan veriyorum. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, muhterem üyeler; Sakarya Nehrindeki kirlenme

nin meydana getirdiği balık ölümleri ve Sakarya Nehrindeki balıkların telef olması, âdeta bir balık 
katliamına maruz kalması vesilesiyle burada söz almış bulunuyorum. 

Bendeniz, 16 Eylül Cuma günü, seçim bölgem olan Karasu'da, Karasu Belediye Başkanını zi
yaret etmiştim. Görüşmemiz sırasında, Belediye Başkanı, Sakarya Nehrindeki bütün balıkların öl
düğünü ifade edince, hemen Karasu'nun Yenimahalle semtine gittim; hakikaten, Sakarya Nehri
nin Karadenize kavuştuğu, Karadenizle birleştiği o satıh, binlerce metrekare saha, bembeyaz, irili 
ufaklı, sırtüstü dönmüş balıkların tarlası, halinde idi; yani, o dehşet verici manzara karşısında irkil-
memek mümkün değildi. Tabiî, basında ve televizyon kanallarında, "bu olay neden oldu?" diye 
üzerinde uzun uzun duruldu. Memleketin her tarafında bu çevre faciası büyük bir teessürle seyre
dildi, müşahede edildi ve bundan üzüntü duyuldu. 

Değerli arkadaşlar, bu olay, Sakarya Nehrinde ilk defa olan bir olay değildir; bu boyutta olma
sa bile, geçmiş yıllarda da zaman zaman tekerrür etmiş bir olaydır ve bunun sebebi de Sakarya 
Nehrinin kirlenmiş olmasıdır. 

Sakarya Nehri, sadece Adapazarı'yla sınırlı olmayan bir nehirdir. Bu nehrin bir ucunda Ada
pazarı -denize döküldüğü yer- öbür tarafta da Bilecik, Bursa'nın İnegöl ve Yenişehir ilçeleri, Kü
tahya, Eskişehir, Afyon ve hatta Ankara'da bulunmaktadır. 
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Sakarya Nehrinin kolları var; Porsuk Çayı, Sakarya Kolu, Ankara Çayı -Ankaramızdan geçen 
ve Ankara'nın bütün pisliklerini verdiğimiz ve hepimizin yakından müşahede ettiği gibi, ve maale
sef burnumuzu tıkamadan üzerinden geçemediğimiz Ankara Çayı- Kızılcahamam bölgesinden ge
len Kirmir Çayı, Mudurnu bölgesinden gelen Mudurnu Çayı, İnegöl - Yenişehir bölgesinden gelen 
Göksu ve Sapanca Gölüne boşalan Çarksuyu olmak üzere ana kolları bulunmaktadır. 

Çevreyle ilgili il müdürlüğünden aldığım bilgiye göre, Adapazarı'nda, Çarksuyuna atık su ve
ren birtakım işyerleri ve fabrikalar, bu kirlenme üzerine geçici olarak kapatılmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Sakarya Nehrinin çevresinde ve Marmara Bölgesinde, özellikle Susurluk 
Çayının da dahil olduğu ve sanayinin yoğun olarak bulunduğu bu bölgelerde kirlenmelerin sebep
leri -hepinizin malumu olduğu gibi- nehirlerin ve çayların kenarlarında belediyelerin ihdas ettiği 
çöplüklerdir - bu çöplüklerin bütün akıntıları bu akarsulara gitmektedir- yine, vidanjörlerle boşal
tılan -affedersiniz- lağımların ve pis suların, nehre ve kollarına -her yerde olduğu gibi- atılmış ol
masıdır; fabrika ve işyerlerinin kirli sularının nehre ve kollarına verilmesidir; şehir ve kasaba ka
nalizasyonlarının doğrudan nehre ve çaylara verilmesidir. 

Bu durum, doğup büyüdüğümüz bölgelerde, balık tuttuğumuz, yüzdüğümüz, oynadığımız de
relerde, artık, çocukların bu zevki tatmasına imkân vermeyecek derecede, had safhada kirlenmeye 
sebep olmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, diğer sebepler de, şehir, kasaba ve işyerlerinin kanalizasyon ve kirli sula
rının, fiziksel ve biyolojik tasfiye olmadan, doğrudan doğruya akarsulara, hatta göllere verilmiş ol
masıdır; tarım ilaçlarının sebep olduğu kirlenmelerdir ve mevcut arıtma tesislerinin, teknik şartla
ra uygun çalıştırılmamış olmasıdır. 

Bir diğer sebep de, yeni kurulmuş olan ve çok değerli Bakanımızın tedvirinde bulunan, sevk 
ve idaresinde bulunan Çevre Bakanlığının, gerek"personel gerekse teçhizat bakımından yetersiz du
rumda olmasıdır. Kirlenme kaynaklarının kontrolünü sağlamak ve hava, su ve her türlü çevre kir
liliğine karşı tedbir almak üzere kurulmuş olan Çevre Bakanlığıyla ilgili gelişmeleri hatırlarsanız, 
1983'te Çevre Kanunu, 1988'te Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği çıkmış; 1991'de, çevre kontrolü
nü sağlamak üzere, birçok genel müdürlükleriyle Çevre Bakanlığı kurulmuş ve yine 1989 ve 
1991'de, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulması muhtelif kanun hükmünde kararname
lerle yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, buna rağmen biz, çevre meselesinde yeterince başarılı olamamış bulun
maktayız. Bunun sebeplerine şöyle bir baktığımız zaman gördüğümüz şunlardır: 

Bakanlık teşkilatı -önce de arz ettiğim gibi- personel, ölçme teçhizatı ve laboratuvar bakımın
dan yetersizdir. Göllerin, nehirlerin, çayların ve buralara deşarj eden yani, atık suları, kirli suları 
veren kaynakların, mutlaka yakın kontrolde olması lazım; buraların "monitoring system" dediğimiz 
sistemle, sürekli kontrol altında olması gerekir; hatta, kirlenmeye karşı, birtakım tehlike limitleri
ne yaklaşıldığında alarm verecek şekilde modern teçhizatların mutlaka konulması gerekir. 

Hatırlarsanız, bundan yedi sekiz sene öneç İsviçre'de bir ilaç fabrikasının atıkları, bir yıkama 
ve temizlik sırasında Ren Nehrine kazara gidince, büyük bir olay olmuş, Avrupa'daki bütün Çev
re Bakanları bir araya gelmişler ve akıntıları tehlikeli ve zararlı olan bu tip fabrikaların deşarj de
diğimiz atık sularının, mutlaka bir tankta toplanarak, kontrol edilerek ve tasfiye edildikten sonra 
akarsulara verilmesi için yeni müeyyideler geliştirilmiş bulunmaktadır. 
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İşte, bizim de, süratle, gerekirse uluslararası birtakım finans kurumlarına giderek, çevre sağlı
ğı, çevre korunması ve kirlenmeyi kontrol bakımından, kirlilik noktalarına, devamlılık ve sürekli
lik arz eden, yani 24 saat ölçme yapan, kaydeden ve gerektiğinde alarm veren birtakım modern 
kontrol cihazlarını, mutlaka koymamız ve bunları yakın kontrol altında tutmamız gerekmektedir. 

Bir diğer alınacak tedbir de, tasfiye tesislerinin mutlaka kurdurulması ve mecburî olarak uy
gulanmasıdır. Maalesef bugün bu uygulanmamaktadır ve kirlenmeye karşı da eğitim ihtiyacı ve pa
ra cezası, hapis cezası ve kapatma cezası gibi müessir müeyyide ihtiyacı vardır; ama, mutlaka ve 
mutlaka devamlı kontrol ve devamlı takip, bir temel ihtiyaç olarak bulunmaktadır. 

Tarım ilaçlarının yarattığı kirlenmeyi önlemek için de çiftçilerin eğitimi ve denetimi konusun
da Tarım Bakanlığıyla işbirliği mühimdir. 

Hatırlarsanız, belediyelere, 24.7.1994 tarihli ve 3914 sayılı Kanunla, Atık Su Vergisi ve Çöp 
Vergisi alma imkânı getirilmiştir. Müşahedeme göre, belediyeler, bunları, maalesef günlük carî 
harcamalarında ve diğer giderlerinde kullanarak bu sahada proje geliştirmekte hiç iştahlı bulunma
maktadırlar. Kanunda da "bu para, mutlaka çevre temizliği için kullanılacaktır" diye sarih hüküm 
vardır. Bunun da müessir bir şekilde takibi ve uygulanması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, çevre her an nefes aldığımız havadır, içtiğimiz ve kullandığımız sudur, 
seyrettiğimiz güzel tabiat manzaralarıdır -dağlardır, denizlerdir, nehirlerdir, göllerdir- faydalan
dığımız tabiat varlıklarıdır -dereler, göller, denizler, ormanlar , çiçekler ve güzellikler, bitkiler ve 
sebzeler, lezzetli meyveler, balıklar; balımızı yapan anlar, böcekler, kuşlar, sütümüzü ve yumurta
mızı veren hayvanlar- işte, bunların hepsi, sağlıklı bir çevrede, bize sağlıklı imkânları getirecek 
olan hususlardır. Onun için, Cenabı Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri, iyi ve temiz devralıp dev
retmek için, Çevre Bakanlığımıza ve hepimize düşen fevkalade mühim görevler vardır. 

Ben, bütün Türkiye'yi üzen bu balık katliamı, faciası sebebiyle bu hususları burada dile getir
mek istedim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Cevap vermek istiyorum Sa

yın Başkanım. 

BAŞKAN - Cevap vermek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Dönen, buyurun 
efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; az önce konuşan Sayın Ayhan'ın bütün söylediklerine katılıyorum; aşağı yukarı söyledik
lerinin hepsi doğru. 

Özellikle Çark Deresi üzerindeki bütün sanayi tesisleri, haber aldığımız saatten hemen sonra 
incelemeye alınmıştır ve gerek Sanayi Bakanlığına gerekse Çevre Bakanlığımıza bağlı yetkili ar
kadaşlarımız şu anda oradadır. Biz, bizimle ilgili olan, Şeker Fabrikasıyla ilgili olan kısmı inceli
yoruz; diğer kısımlarıyla ilgili olarak da şu anda orada olan Çevre Bakanımız inceleme yapmakta 
ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. 

Ben kendisine katılıyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1989 yılında Çevre Komisyonu 
vasıtaıyla yaptığımız araştırmada, Çark Deresinin, Porsuk Çayının ve Ankara Çayının bugünkü du
rumlarını o gün de tespit etmiştik, biliyorduk; bugün de bu dereler aşağı yukarı aynı durumdadır; 
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bunların daha iyi duruma getirilmesi lazım. Çevreye duyarlı olmamız gerekir. Bu çevre hepimizin; 
hep birlikte bu çevrede yaşayacağız. Çark Deresi üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda Sa
karya Nehrindeki balıkların ölümüne neden olan eğer hangi kurum ve kuruluşsa, hangi fabrikaysa, 
kesinlikle faaliyeti durdurulacaktır. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul)- Balıklar ölmeden tedbir almak lazımdı. 
SANAYÎ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Sa

yın Çevre eski Bakanımız da burada yerinden söze karıştı. Ben kimyacıyım; şimdi tartıştığımız so
run, sudaki oksijen eksikliğidir. Bir senede, iki senede, üç senede o suyun oksijenini bitiremezsi
niz, mümkün değil. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Onu da ANAP yaptı deyiverin! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla)- ANAP yaptı demiyorum; 

ama, bu, Türkiye'deki çarpık sanayileşmenin sonucunda oluşmuş bir olay. Özellikle sizin... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul)- Oksijenden olsa toplu ölüm olmazdı. 

SANAYİ VE TİCAREr BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu
ralar, özellikle sizin Bakanlığınızın uhdesindeydi; hangi tedbirleri aldınız diye sorarlar; ama, bakın, 
biz o kadar duyarlı davrandık ki, Şeker Fabrikasını dünden itibaren durdurduk. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul)- Daha evvel durdurmalıydınız. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla)- Şimdi, hemen, o Şeker 

Fabrikasında alınacak tüm tedbirleri de alıyoruz; kamuoyunda hiçbir yoruma mahal kalmadan bu 
sorunu çözüyoruz. Hiç merak etmeyin, bizler, çevreye son derece duyarlıyız; yılların getirdiği bi
rikimleri önümüzdeki günlerde çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. 

Sayın Ayhan doğru söylüyor; bu, yılların birikimidir. Yılların bu birikimini, bir günde, iki 
günde çözmek, elbette ki kolay değil. 

Değerli arkadaşlarım, bir tek orada değil, dünyanın ve ülkemizin her yerinde aynı sorunlar, ay
nı problemler var. Ben, o gün Atatürk Organize Sanayiini gezdim; Atatürk Organize Sanayiinde 
arıtma tesisleri kurmuşuz; ama, arıtma tesislerinin aylık işletme maliyeti aşağı yukarı 1 milyar lira. 
Oradaki bütün sanayicilerimiz diyorlar ki, "biz, artık bunu çalıştıramıyoruz." İşte, şimdi biz, onla
ra da, sizin dün alamadığınız tedbirleri alıyoruz. Bakanlığımızla birlikte, ülkemizdeki... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Yine geldiniz bizim Partiye. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla)- Hayır, Sayın Çevre eski 

Bakanı, o zaman sizin Partinizde değildi; uhdesinde olan bakanlık görevindeyken başka bir parti
deydi. Sayın Çevre Bakanımızla da konuşarak, o zaman düşünülmemiş kararları, özellikle kirlen
meyi önleyecek bütün tedbirleri ve teşvik kararlarını alacağız; hiç merak etmeyin. 

Çark Deresinin döküldüğü yerde meydana gelmiş olan bu olaydan dolayı hepimiz üzüldük ve 
aynı gün bu olaya tepkimizi gösterdik ve gereken tedbirleri de alıyoruz. 

Yüce Meclise teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, milletvekilliğinden istifasını geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/336) 

- 2 7 9 -



T.B.M.M. B : 8 20 . 9.1994 O : 1 

BAŞKAN- Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; ancak, bunları okutmadan önce gündemin 
"Oylaması Yapılacak İşler" bölümünde bir sayın üyenin istifasıyla ilgili bir işlem var. 

Denizli Milletvekilimiz Sayın Nabi Sabuncu, 6 Eylül 1994 tarihinde Başkanlığa verdiği bir 
önergeyle, milletvekilliğinden istifa ettiğini beyan buyurmuşlardı. Başkanlık, Başkanlık Divanın
da, meseleyi, prosedür ölçüleri içerisinde tezekkür etti, Genel Kurulun oylamasına getirdi; tam oy
lamasını yapacağımız bugün, Sayın Nabi Sabuncu, 20 Eylül 1994 tarihli önergesiyle istifasını geri 
aldığını ifade buyurdular. Şimdi bu önergeyi okutup, Yüce Kurulun bilgilerine sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6 Eylül 1994 tarihinde Milletvekilliğinden istifamı Başkanlığa arz etmiştim. 

Dün DYP'nin ve SHP'nin açıklamaları doğrultusunda ara seçim kararı kamuoyuna duyurul
muştur. 

Halbuki, benim istifamın ülkeyi ara seçime götürmek gibi bir maksadı zaten söz konusu değil
di. 

DYP'nin ve SHP'nin dünkü ara seçim kararını açıklamaları, benim istifama dayandırılmak is
tenen "ülkeyi ara seçime taşımak" gibi bir sorumluluğumun söz konusu olmadığı ve böyle bir so
rumluluğu da üstlenemeyeceğimden, istifamın söz konusu olduğu şartlarla bugünkü şartlarında, 
çok değişik bir siyasî tablo meydana getirdiğinden, istifa kararımı geri çekiyorum. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim, 
Saygılarımla. 

Nabi Sabuncu 
Denizli 

MEHMET SEVEN (Bilecik)-Şike var bu işte... 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, konu Yüce Heyetin bilgisine sunulmuş, Sayın Sabuncu'nun 

istifasıyla ilgili önerge işlemden kaldırılmıştır. 

RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (içel)- Bu önerge biraz karanlık, karanlık... 
MEHMET SEVEN (Bilecik)- Sayın Başkan, bu önerge buraya kadar gelmiş oylayalım; bu işin 

şakası olmaz. 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, mevzuatı ve uygulamayı keşke bir kere ihlal etme hakkı ve 
imkânı olsa; yok... 

2. -Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun, KİT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/337) 

BAŞKAN- Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

KİT Komisyonu Üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. , 

, Saygılarımla 

Ömer Barutçu 

Zonguldak 
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BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - İstanbul Milletvekili Salih Ergün 'ün, (10/21-47) esas numaralı Meclis Araştırma Komis
yonu üyeliğinden çakildiğine ilişkin önergesi (4/338) 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurttaşlarımızın Karşılaştıkları İdarî, Malî, Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Sorunlannı Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla Kurulan 
(10/21-47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Salih Ergün 

İstanbul 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Değerli milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" bölümüne geçmeden 

önce, daha önce tümünün açık oylaması yapılmış; ama, yeterli oy sağlanamadığından neticesi alı
namamış uluslararası sözleşmelerle ilgili tasanlann açık oylamalan var. Bu açık oylamalar şekli de 
daha önceki birleşimlde kararlaştırılmıştı ve oylamalar, kupalar sıralar arasında dolaştınlarak ya
pılmıştı. 

Şimdi bu oylamalar, gensoru önergesiyle ilgili görüşmelerin arkasına kalırsa, muhtemeldir ki, 
yine çoğunluk bulma imkânı olamayabilecektir. O sebeple, bu açık oylamaların, gensoru önerge
siyle ilgili görüşmelerden önce yapılması hususunda reyinizi alacağım... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, oylamaları, görüşmeler devam ederken yapın. 
BAŞKAN- Uluslararası sözleşmelerle ilgili üç açık oylamanın, gensoru önergesinin görüşül

mesinden önce yapılması hususunu oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir; bu açık oylamalar, gündemdeki sırasında yapılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyo
ruz: 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 33 arkadaşının, hakkında ileri sürülen iddialardan ak

lanmadan Adalet Bakanlığı görevini kabul ederek yargıya olan güveni sarstığı iddiasıyla Adalet 
Bakanı Mehmet Moğultay hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/33) 

BAŞKAN- Genel Kurulun 13.9.1994 tarihli 5 inci Birleşiminde alman karar gereğince, Trab
zon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık ve 33 arkadaşının, hakkında ileri sürülen iddialardan aklanma
dan Adalet Bakanlığı görevini kabul ederek yargıya olan güveni sarstığı iddiasıyla, Anayasanın 99 
uncu .İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlı
yoruz. " 

Sayın Hükümet?..Hazır. 
Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi, bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, bilgileri 

tazeleme babında, önergeyi bir kere daha okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevde bulunan Koalisyon Hükümeti, güvenoyu aldığı günden bu yana 3 kere değişikliğe uğ

ramış, halen bakanlık yapan 23 sayın bakan, başkalarının aldığı güvenoyu ile çalışmaktadır. 

Hukukî mevzuatımız, sistemimiz, her bakanın, göreve başlarken güvenoyu almasını ya da ba
kan değişikliklerinde Hükümetin yeniden güvenoyu istemesini mümkün kılmamaktadır. Bu du-
rumda.TBMM'nin güvene layık görmediği bir bakan ataması olması halinde tepkisini göstermesi 
ya da gereğini yapması, ancak gensoru müessesesine başvurarak olmaktadır. 

Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay hakkında ISKÎ olayı ile ilgili olarak soruşturma açıl
ması isteğiyle, TBMM'ne, dokunulmazlığının kaldırılması için başvuruda bulunulmuş, TBMM Sa
yın Başkanı, resen, herhangi bir kurulun kararını almadan, şekil noksanlığı sebebiyle, isteği geri 
göndermişti. 

Bu defa, belirtilen şeklî noksanlığı gidermek yerine, soruşturma başka bir savcıya verilmiş ve 
bir evvelki savcının dosyası dikkate alınmadan, delil yetersizliğinden aklanmışsa da, bu konu ile il
gili tartışma süregelmiştir. 

Öte yandan, İstanbul Adliyesinde yapılan görevlendirme ve atamalarda İSKİ bağlantısı, hep, 
etken faktör olarak konuşulmaktadır. 

TBMM'nce oluşturulan İSKİ İnceleme Komisyonu çalışmaları süresince Sayın Bakanın ismi 
geçen çeşitli bağlantılar ortaya çıkmaktadır. 

Yargı ile makam arabasının özel işte kaza yapmasından, İSKİ olayına kadar birçok sorunu 
olan bir milletvekilinin bu konularla ilgili mahkemeler ve soruşturmalar devam ederken (velevki 
hepsi asılsız olsun) yargıya olan güvenin sarsılmaması için, ilgili kişinin yargının başına getirilme
sinin mahzurlarını dikkate alarak, konuyla ilgili detay bilgi ve belgeleri ortaya koyabilmemiz için, 
Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkında, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

, • • E y ü p A ş ı k 

• (Trabzon) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, öner
ge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer, milletvekilli ve ilgili bakan konuşabilme im
kânına sahiptir/Konuşma süreleri; önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ve ilgili bakan için 20'şer 
dakikadır. 

Önerge sahipleri adına Sayın Eyüp Aşık, buyurun efendim. 
Sayın Aşık, grup adına da zatı âliniz konuşacaksanız süreleri birleştireyim. Yoksa, müracaat 

sırasına göre söz vereceğim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Şu anda önerge sahibi olarak konuşmak istiyorum; ama, çok mecbur 

kalırsam birleştirebiliriz. 
BAŞKAN- Efendim, bölme imkânımız yok. Ya birleştirdim, ya ayrı... 
EYÜP AŞIK (Devamla)- O zaman, önerge sahibi olarak konuşacağım. 
BAŞKAN-Buyurun. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet Bakanı Sayın Mehmet 

Moğultay'la ilgili vermiş olduğumuz... (ANAP sıralarından "Hükümet yerinde değil, Hükümet 
yok" sesleri, gürültüler) 
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BAŞKAN- Sürenizi durdurdum Sayın Aşık... 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkan, Hükümet yok. 
BAŞKAN-Bir dakika efendim. 

Hükümet, takip etmek üzere hazır olduğunu ifade etti efendim. 
Buyurun efendim, sürenizi başlattım. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Öteki niye orada oturdu? 

İBRAHİM TEZ (Ankara)- Doğru diyor, Hükümet orada oturur, o tarafta oturmaz. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet Bakanı Sayın Mehmet 

Moğultay'la ilgili vermiş olduğumuz gensoru üzerinde önerge sahipleri adına sözlerime başlama
dan evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, görevde bulunan Koalisyon Hükümeti, güvenoyu aldığı günden bu yana 
üç kere değişikliğe uğramıştır ve halen bakanlık yapan 23 sayın bakan, başkalarının aldığı güveno
yuyla çalışmaktadır. Hukukî mevzuatımız, hukuk sistemimiz, her bakanın göreve başlarken, güve
noyu almasını ya da bakan değişikliklerinde Hükümetin yeniden güvenoyuna başvurmasını müm
kün kılmamaktadır. Bu durumda, güvene layık görmediği bir bakan ataması olması halinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tepkisini göstermesi ya da gereğini yapması için elinde bir tek yol 
kalıyor, o da gensoru müessesesi. İşte bugün, sizlere Sayın Adalet Bakanına niçin güvenmediğimi
zi, Adalet Bakanlığınaniçin getirilmemesi gerektiğini arz etmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, son yılların belki de en büyük skandallanndan birisi olan İSKİ skanda
linin soruşturma safhasında, Fatih Cumhuriyet Savcısı, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık kanalıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisine başvuruyor.. Başvurusunda, İSKİ skandalinin, S^IP İstanbul İl 
Başkanı, SHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bakanla bağlantısı olması sebebiyle, Sa
yın Bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını ve soruşturma açılmasını talep ediyor.Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Sayın Başkanı, hiçbir kurula başvurmadan, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık ka
nalıyla gelmiş olan bu talebi, şekil noksanlığı sebebiyle geri çeviriyor. Burada şunu arz etmek isti
yorum: Adalet ve Anayasa Komisyonuna havale edilen 160 tane dokunulmazlık kaldırılması dos
yası vardır ve bunların içerisinde pek çoğu aynı, Sayın Bakanla ilgili gelen şekil noksanlığını ihti
va etmektedir. Örneğin, benim hızlı araba kullanmak suçundan Yomra İlçe Cumhuriyet Savcılığı 
vasıtasıyla gönderilen dosyam doğrudan doğruya Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. Yani, İS
Kİ skandali benim hızlı araba kullanmamdan daha basit görülmüştür, daha az ciddiye alınmıştır ve 
Sayın Bakanın dokunulmazlık kaldırılma istemi geri çevrilmiştir. 

Bu arada, konuyla ilgili çeşitli tepkiler gelmiştir. Bunların başında Fatih Cumhuriyet Başsav
cısı ve Savcısından gelen tepkilerdir. Fatih Cumhuriyet Savcısı ve Başsavcı, şekil noksanlığının ol
madığını, dokunulmazlık dosyasının işlemde beklemesi gerektiğini savunmuşlardır ve "bize gelir
se tekrar usulüne uygun olarak geri göndeririz" demişlerdir. Ancak, dosya, aynı savcıya bir daha 
gitmemiştir; savcı değişmiştir, yeni bir savcıya gitmiştir. Dosyanın yeni gönderildiği sayın savcı 
da eski savcının elindeki belgeleri dikkate almadan, her ne hikmetse onlara lüzum görmeden, Sa
yın Cüneyt Kut, kendine göre yaptığı soruşturma sonucu soruşturmaya mahal olmadığına karar ver
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, kendisine yöneltilen bir eleştiriye, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde on ay evvel bu kürsüden şu cevabı vermiş: "Efendim, ben savcıya falan karışmam; ben 
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Sayın Başbakana gittim 'eğer böyle bir belge varsa, benim hakkımda bir suç varsa savcı derhal 
açıklama yapsın' dedim, savcı da akşam üzeri böyle bir açıklama yaptı." Yani, "ben Başbakana git
tim, 'savcı yarın akşama kadar açıklama yapsın' dedim, bu süre içinde de savcı açıklama yaptı ve 
'böyle bir şey yoktur' dedi" diyor. 

Şimdi, Sayın Bakan, gelip burada "Ben Adalet Bakanı olarak savcıya karışamam" diyebilir 
mi? Burada kendisi ifade etmiştir. 

Sayın Bakan, yine aynı konuşmasının başka bir bölümünde şöyle diyor: "Ergun Göknel benim 
için pırıl pırıl, dürüst bir insandır dedi -umarım, şimdi başvursanız, Ergun Göknel'i bıçaklayan 
adam da böyle bir ifade verir. O "daha pırıl pırıl" der- ve savcı da bunun altına, 'yapılan arama ne
ticesinde böyle herhangi bir belgeye rastlanmamıştır' dedi." 

Sayın milletvekilleri, Ergun Göknel, Sayın Bakan için "pırıl pinl adamdır" diyor ve ikinci de
fa görevlendirilen savcı da bu ifadenin altına "Sayın Bakan kusurlu değildir" diyor. Peki, Ergun 
Göknel'in yardımcısı Ziya Kurtaran da "Sayın Bakan bu işlerin içindedir" diyor. Yine, Ziya Kurta-
ran'ın soruşturmasını yapan, ifadesini alan Savcı Selim Ulaş da "Sayın Bakanın dokunulmazlığının 
kaldırılması lazım; İSKİ davası ancak o zaman gerçek sonuca ulaşır. Eğer biz Sayın Moğultay'm 
ifadesine başvurabilirsek, belki Sayın Bakan vasıtasıyla belediye başkanına, il başkanına ulaşmış 
oluruz ve bu vesileyle İSKİ davasının gerçek sanıklarını ortaya çıkarırız" diyor; ama, Sayın Bakan, 
Savcı Selim Ulaş'ın bu ifadesini lüzumsuz buluyor; ikinci savcının verdiği ifadeyle bu kürsüden 
övünüyor. 

Sayın milletvekilleri, tabiî ben burada belgelere başvurmayacağım, Sayın Bakan şunu yaptı, 
bunu yaptı demeyeceğim. Arkadaşlarımız belki bu konuları buraya getirip konuşacaklar; ben, işin 
prensibi üzerinde duracağım. -

Eğer bir sayın bakan böyle büyük bir davayla alakalıysa, adı geçiyorsa, bununla ilgili bir sav
cı başvurmuş netice alamamışsa ve bu dava bir bakıma kapanmak istenmişse; -bakınız, kapanma
sında da birtakım yollara başvurulmuş; Sayın Adalet eski Bakanı belki de çıkıp açıklayacak- bu
günkü parayla birkaç trilyon zarara uğrayan İSKİ ya da Büyükşehir Belediyesi davayı temyiz et
miyorsa, davada taraf olmuyor, "bu dava beni.zarara uğrattı" demiyorsa; onun yerine, bizim başvu
rumuz üzerine, Sayın Bakan, yazılı emirle temyize başvuruyor. Tabiî ki, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 320 nci maddesine göre Yargıtayda sadece şekil yönünden incelenerek -belgeler in
celenmeden; Sayın Bakanın başvurusu üzerine, ki öyle gerekiyor- dava kapanmış sayılıyor. 

Nihayet, bir yerde Sayın Bakanın sorumluluğunda olan, cezaevinde, onun gardiyanlarının ko
rumasında olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince görevlendirilen komisyona "beni koruyun, ha
yatım tehlikededir" diyen Göknel, biz bu önergeyi verdikten sonra öldürülmek üzere saldırıya uğ
ruyor. 

Bütün bunlar gerçekleşirken, biz, Sayın Adalet Bakanının bu makamda olmasının yargıyı ze
deleyeceğini düşünüyoruz, yargıya olan güvenin sarsılacağını düşünüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ben bu gensoru önergesini hazırlarken, imza atarken vicdanen rahat ol
mak istedim; yani, acaba iftira mı ederiz, acaba haksızlık mi ederiz diye vicdanen rahat olmak is
tedim ve İSKİ Komisyonunda çalışan arkadaşlara başvurdum. Şimdi size de tavsiyem, ricam şu
dur: İSKİ Araştırma Komisyonunda her partinin üyesi vardır. Bu gensoru önergesiyle ilgili görüş
meler devam ederken arkadaşlarımız, İSKİ Komisyonundaki üyelerle görüşsünler; "Acaba, vicda
nen nasıl rey versek?" diye sorsunlar. Ben, sadece ANAP'lı üyelere değil, diğer partinin İSKİ Ko
misyonundaki üyelerine de sordum ve vicdanen rahat olmak istedim. Şimdi, bakınız... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Lütfen toparlayın efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- SHP Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ender Karagül "Bakanın dü
rüstlüğünden eminim; ama, böyle birisinin bu durumda Adalet Bakanı olmasına razı değilim" di
yor. 

Yine, ÎSKİ Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Cemal Öztaylan "Genel Kurula girersem 
önergenin kabulü lehinde rey vermem lazım; onun için Genel Kurula gelmeyeceğim" diyor. Bütün 
bu ifadeler size herhalde birşeyler hatırlatıyor. 

Sayın milletvekilleri, koalisyonun geleceğini koltuk gibi geçici ve yetersiz mazeretler uğruna 
temel kaideyi hukuk, demokrasi, siyasî ahlak yönünden oluşacak güzel geleneğin önünü kesmeyi
niz. 

İBRAHİM TEZ (Ankara)-Ayıp, ayıp; yakışmıyor. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Bu Parlamento, yanında çalıştırdığı bir işçiyi "sigorta ettirmedi" di

ye hakkında dava açılan, Adalet Bakanlığını reddeden bir kişiden,Amerika Birleşik Devletleri Par
lamentosundan daha az onurlu değildir. Yine, Türk Milleti temiz topluma, temiz operasyonlanna 
İtalyan halkından daha az hasret, daha az layık değildir. Bakınız, bugün bir büyük gazetemizde bu 
konuyla ilgili üç-dört cümlelik mesaj var. Diyor ki sayın başyazarımız, "Menfaat hesaplarının ha
yat verdiği bir suç ortaklığı yerine toplum vicdanına ve demokrasiye saygılı bir Hükümet ortaklığı 
mevcut olsaydı böyle bir gensoruya ihtiyaç olmazdı. Bu kadarlık bir fedakârlığı yapmak şöyle dur
sun SHP tahsisli bakanlıklardaki nöbet değişikliği bahanesiyle vicdanlara, halka, adalete ve demok
rasiye meydan okumuştur. Bir ara İSKİ yolsuzluğunun sanığı konumuna düşen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Aşık, bir tek dakika.... Cümlenizi bilmem efendim, bir tek dakika. Lütfen... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bir ara İSKİ yolsuzluğunun sanığı konumuna düşen bir üyesini Ada

let Bakanı yaptı. Millet Meclisi, bu rezaletin hesabını sormak için İSKİ Genel Müdürü Göknel'in 
cezaevinde bıçaklanması beklememeli idi. Bugün demokrasinin geleceği Parlamento ve adalet kav
ramlarının hak ettiği saygı ve güven adına ciddî bir sınav yaşanacak. Göknel'le beraber devletin de 
karnına batırılan bıçağı çıkaracak mıyız; yoksa kıvranmaya devam mı edeceğiz? Bugün onu anla
yacağız." 

Yüce Heyete saygılar sunarım. 
BAŞKAN-Sayın Aşık, teşekkür ediyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- O bıçaklar yalnız Göknel'e, devlete değil, demokrasiye de saplanı

yor. 
BAŞKAN- Gruplar adına söz talebi yok mu efendim. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- ANAP Grubu adına... 
BAŞKAN- Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Öztürk; buyurun. 
Efendim.söz talep ettiniz, söz verdik. Buyurun . 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Başka söz alan yok, oylayın bitsin efendim. 

BAŞKAN- Efendim ben zorla kimseyi kürsüye getirememki. Söz talebi oldu, kürsüye davet 
ediyorum. Sayın grup sözcüsü söz hakkından feragat ederse bir itirazım olmaz. 
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Buyurun Sayın Öztürk., 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Söz alanlar tespit edildi, başka söz alan yoktur efendim. 

BAŞKAN- Grupları adına söz alan arkadaşlarımızı tespit edelim efendim. 

SÜHA TANIK (İzmir)- Söz alma işlemi bitmiştir efendim. 
BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına Sayın Elçi, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Öğüt-

can, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Köklü. 

Efendim, ben sizin sürenizi yeniden başlatayım, haksızlık olmasın. 

Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Adalet Bakanı hakkındaki gensoru önergesi üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek 
için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu gensoru önergesinin amacını ve sebeplerini çok iyi 
anlayabilmek için, İSKİ olayına geri dönmek ve onu kısaca sizlere hatırlatmak, arz etmek istiyo
rum. Bu konu, kamuoyunu, basını bir yıldan fazla meşgul etmiş ve belki de birçok kişiyi "artık bu 
iş bitsin, bu bizi bıktırdı" şeklinde isyan etme aşamasına getirmiştir. Burada, Sayın Moğultay'la il
gili birçok iddialar vardır. Ben, aynı zamanda, İSKİ ile ilgili araştırma önergesinin sahibiyim ve ko
misyonda da başkanvckili olarak görev yapıyorum. Bir seneyi aşkın bir süre içerisinde, hangi taşın 
altını kaldırdıysak, hangi araştırmayı yaptıysak,-burada birtakım insanların isimleri geçiyor. Bun
lar arasında Sayın Moğultay'ın da ismi sıkça geçmektedir. 

Bakın, bu konuda İstanbul Malî Şube Müdürlüğü, yüzlerce müteahhidi, yüzlerce yöneticiyi ve 
belki de binlerce kişiyi ilgilendiren soruşturmalar yapmış. Bu soruşturmalar, komisyonumuzda 
mevcuttur. Bu işlemden sonra, olay cumhuriyet savcılığına aktarılmış, Fatih Cumhuriyet Savcısı 
Selim Ulaş, bu konuda, çok dürüst bir çalışma örneği göstermiş, bu araştırma ve soruşturma neti
celerini ilgili cumhuriyet savcılıklarına ve adalete intikal ettirmiştir. 

Burada, suç teşkil edecek unsurlar ve iddialar şu şekilde sıralanmaktadır: 

1-İrtikâp, 
2- İhtilasen zimmet, 
3- İhaleye fesat karıştırmak, 

4- Görevi kötüye kullanmak, 
5- Resmî evrakta sahtecilik, 
6- Rüşvet vermek, 
7- Delilleri karartmak, 
8- Suça aracı olmak, 
9- İSKİ'ye ait malzemeleri özel işlerde kullanmak, 
10- Mal bildirimi yasasına muhalefet etmek. 
Ben, bu olayları, çok kısa pasajlarla özetlemek istiyorum. İSKİ ile iş yapan müteahhitlerin ifa

delerinden bazı bölümler okumak istiyorum. Bakınız, müteahhit İbrahim Cevahiroğlu ne diyor: 
"İSKİ'deki olayları iki defa Erdal İnönü'ye intikal ettirdim; ama, hiçbir netice çıkmadı. Bildiğim ba
zı olaylar nedeniyle Nurettin Sözen'in İSKİ'deki olayları bilmemesinin mümkün olmadığını, herşe-
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yi önceden bildiğini düşündüm." Müteahhit Şehmuz Tatlıcı bakınız ne diyor; "ÎSKİ ile iş yaptığım 
dört yıl içerisinde, toplam 1 milyar lira bağış yaptım. Bu işler için makbuz vermediler, ben de iste
medim." Yine, İbrahim Benli isimli bir başka müteahhit "Toplam 265 milyon lira verdim, bu pa
ranın nereye gittiğini bilmiyorum. İstihkaklarımızı alacağımız zaman, iki çek keserlerdi. Birincisi
ni ciro edip İSKİ'ye teslim ederdik, paraların makbuzlarını vermezlerdi, istihkaklarımızı çok gecik
tirerek bizi mağdur ederlerdi. Biz de istihkak alırken, ne derlerse onu yapmak durumunda kalırdık. 
1989'dan sonra, bütün bu işleri davetiye usulüyle verdiler. Bu durumda, rekabet olmadığı için, ten
zilatlar çok düşük oldu. Bizim istihkaklarımızda belli bir komisyon takdir ederlerdi; bu parayı öde
mek zorunda kalırdık, bizden parti binası için para aldılar" diyor. 

Değerli milletvekilleri, çok enteresan bir isim var; onu burada arz etmek istiyorum. Şu anda 
İstanbul il Başkanı olduğunu bildiğimiz Ali Özcan verdiği ifadelerde bakınız ne diyor... 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya)- Hangi partinin il başkanı? 

BURHAN KARA (Giresun)-SHP'nin... 
SABRÎ ÖZTÜRK (Devamla)- SHP il başkanı verdiği ifadelerde "Müteahhitler mecbur kaldık

ları için bu paraları ödemişlerdir. Bunun adı bağış değil haraçtır. İstihkaktan alınan bir paranın adı 
ancak haraçtır" 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Yazıklar olsun... 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Sayın miletvekilleri, zamanınızı almamak için bu örnekleri ço

ğaltmak istemiyorum; ama, Sayın Moğultay'ın, bu işlerle ne ilişkisi var diye aklınıza bir soru gele
bilir. Bütün bu ilişkiler, İstanbul'daki SHP'li belediyelerde ve İSKİ bünyesinde beş yıl boyunca de
vam ediyor. Bugün burada bunun yorumunu yapmak bana düşmez; ama, SHP'li milletvekili arka
daşlarımın da bu konudaki kanaatleri, bu durumun partilerine çok büyük zarar verdiği yönündedir. 
Biz, burada, yapılan bir yolsuzluğun ve arsızlığın hiçbir partinin tamamına şamil kılınamayacağı
nın bilinci içerisindeyiz. Elbette, her partide, bu tür işleri yapan insanlar çıkabilir; ama, o partilere 
de düşen görev, bunları kendi içlerinden ayıklamaktır. 

Bu ilişkiler İSKİ bünyesindeki belediyelerde ve İSKİ gibi kuruluşlarda devam ederken, Sayın 
Moğultay'ın birçok girişimleri oluyor. İSKİ soruşturmasıyla ilgili olarak İstanbul'da yaptığımız top
lantılarda ifadesine başvurduğumuz kişiler, Sayan Moğultay'ın İSKİ'yi sıkça aradığını, birçok ko
nuda tavassutta bulunduğunu, özellikle işçi ve memur alımlarında bırakınız SHP'li olmasını, onun 
ötesinde de bazı farklı özellikler aradığını söylemişlerdir. Özellikle müteahhitlerle Sayın Moğul
tay'ın ilişkisi, Tunceli kökenli olması nedeniyle çok yakından ilgilidir. Bakın sizlere Tunceli kö
kenli müteahhitlerin isimlerini vereyim: Çelebi İnşaat, Güven İnşaat, Hüseyin Simur, Ali Haydar 
Veziroğlu, Tarık Aydın, Hıdır Kazan. 

Değerli milletvekilleri, burada Hıdır Kazan isminin altını özellikle çizmek istiyorum. Hıdır 
Kazan, İstanbul ile ilişkisi olmayan, işi gücü, işyerinin adresi Tunceli'de olan bir müteahhit. Hıdır 
Kazan, Tuncelili diye özel olarak davet ediliyor ve kendisine çok düşük tenzilatla, yüzde 8 tenzi
latla bir iş veriliyor. Hıdır Kazan ile ilgili olarak mali şubeye gelen ihbarlarda Moğultay'ın yakın 
akrabası olduğu, akrabalık bağlarının olduğu iddia ediliyor. Bizim de yaptığımız araştırmalarda bu
nu doğrulayıcı kanıtlar vardır. Ayrıca, Moğultay'ın akrabası olan müteahhit Hıdır Kazan "Hayalci 
müteahhit" diye nitelendiriliyor. Yani, bir işi yapmadan yapmış gibi gösterilip, hakedişlerini ilgili 
belediyeden aldığı ve aldığı bu paraların bir bölümünün de bu müteahhit tarafından PKK'ya ve 
APO'ya yardım olarak gittiği malî şubeye ihbar edilmiştir. 

- 2 8 7 -



T.B.M.M. B : 8 2 0 . 9 . 1 9 9 4 0 : 1 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Yazıklar olsun. 

ALİ ER (İçel)- Vay memleketin haline... 

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Şimdi burada bütün bu olayları soruşturan, yakinen takip eden 
Sayın Fatih Cumhuriyet Savcısı bu dağıtımı yaptıktan sonra işler hızlı yürümüyor, adalet mekaniz
ması hiç de hızlı yürümüyor. Burada, biraz evvel önerge sahibi olarak konuşan Sayın Eyüp Aşık, 
bu konuya girdi, ancak eksik kalan bir hususu arz etmek istiyorum. Moğultay'ın soruşturmasıyla il
gili Meclis Başkanlığınca geri çevrilen dokunulmazlık talebi, Fatih Cumhuriyet Savcılığına gitti
ğinde bir de görüyoruz ki, Sayın Moğultay'ın avukatı Fatih Cumhuriyet Savcılığında. Avukatı va
sıtasıyla aynen şöyle diyor: "Biz bu meseleyi Mecliste hallettik, burada bu dokunulmazlık fezleke
sini ortadan kaldırabilecek bir savcı arıyoruz." İşte bu şekilde bu iş bir başka savcıya veriliyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müteahhitlerden alınan bağışların nerelere gittiğini bası
nımız ve televizyonlarımız sıkça yazdı, anlattı. Kendisinin bu havuzdan, bu toplanan paralardan 
bağış aldığını da biliyoruz; ama, bakınız çok ilginç bir olayı daha size aktarmak istiyorum. Burada 
Sayın Moğultay'ın hem İSKİ olaylarıyla ilgili bağlantıları söz konusu hem de bu olayın dışında 
Umut Koç adlı bir şahısla ilgili Malî Şubeye bir ihbar mektubu geliyor. Bu mektupta deniyor ki, 
"Sayın Moğultay'ın milletvekili olduğu Kartal bölgesinde, milletvekili olmadan önce işbirliği yap
tığı Kartal Adliyesindeki bir veznedarın son bir iki yıl içerisinde servetinde büyük artışlar oldu." 
Malî şube, bunu ihbar kabul ederek ilgili Kartal Savcılığına gönderiyor. Kartal Savcılığı bu iddi
anın doğruluğunu araştırırken, sadece mal beyanı aleyhine bildirimde bulunan Umut Koç hakkın
da bir dava açıyor ve biz Komisyon olarak bu meseleyi ele aldığımızda, Umut Koç'un mal varlı
ğında gerçekten çok büyük artışlar olduğunu, Sayın Moğultay ile yakın ilişkisi olduğunu, Umut 
Koç'un Gemlik'te bir şirketten aldığını iddia ettiği 12 villayı -hiç de bu kadar gayri menkulü ala
bilecek kapasitede olmayan- Almanya'daki kardeşlerinin verdiği vekâletle aldığı iddia ediliyor; 
ama tapuya soruyoruz, ortada böyle bir vekâlet- yok. Biraz daha olayın derinlemesine gidiyoruz, 
burada başka gayrimenkullerin de alındığım ve bu gayrimenkullerin Türkiye İş Bankasına ipotek 
edilmek suretiyle kredi alındığını görüyoruz. Araştırmaya devam ettiğimizde, bir yerde gelip tıka
nıyoruz; çünkü, bize "bu bir ticarî sırdır, biz size bu bilgileri veremeyiz." deniyor. 

İşte, biz, bu olaylarla yakın ilişkisini kurduğumuz Sayın Moğultay'ın, Adalet Bakanlığı gibi 
önemli bir görevde bulunmasının sakıncasını vicdanen görüyoruz. Belki burada çok hukukî bir de
lil, çok somut bir delil ortaya koyamıyoruz; ama, vicdanen ilişkide olduğu insanları araştırdığımız
da, bu ilişkinin o insanları ne kadar zengin ettiğini, servetlerinde ne kadar artış olduğunu çok ya-
kînen görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada elimizde yine ihbarlar neticesi gelmiş bir sürü id
dialar var. Bunları araştırdığımızda, yine bu Umut Koç'un, özellikle Sayın Moğultay ile son bir iki 
sene içerisinde çok yakın ilişkide olduğunu ve Özbek İnşaat Anonim Şirketi diye bir şirketle bu ve
sileyle irtibat kurduğunu ve bu firmanın Türkiye İş Bankasından, 1993 senesinde 6 milyar lira, yi
ne aynı yıl ESBANK'tan 80 milyar lira kredi aldığının tespitini yapıyoruz. Bunları, batmakta olan 
bir firmanın, yıkılmakta olan bir firmanın kendi başına yapabileceği işler olarak göremiyoruz. Bu
rada mutlaka bir güçlü el, bir güçlü isim rol oynamıştır. Bunu araştırdığımızda, bu ismin Sayın Mo
ğultay olduğuna kuvvetle ihtimal veriyoruz. 

Burada, yine bu Umut Koç'la ilgili başka servetler var mı diye araştırdığımızda, bakınız neler 
çıkıyor: Umut Koç, yine bu Özbek inşaatla Almanya'da bir firma kurmuş. Umut Koç, hanımı tara
fından birçok yerde villaya sahiptir. Gemlik hudutları dahilindeki 12 villanın dışında, Saros Körfe-
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zi Güneyli Köyünde, Bodrum Turgutreis'te, Kartal Sanayi Sitesinde birçok gayrimenkulleri çıkı
yor. 

Sayın Moğultay'la ilgili iddialardan çok önemli gördüğümüz bir husus da, SHP Van milletve
kili adayı Sabri Donat ile olan ilişkileridir. Sabri Donat ile Moğultay'ın yakın ilişkide olduğunu ve 
bu nedenle Erzincan deprem evlerinden büyük miktarda iş aldığını, ayrıca, Karayollarından ihale-

. 1er aldığını, TEM yolu üzerinde benzin istasyonları ve sosyal tesisler temin ettiğini öğrenmiş bulu
nuyoruz. Sabri Donat'la ilgili konuda Umut Koç'un da adından bahsedilmektedir; belki burada ba
zı hususları anlatmakta zorluk çekiyorum; ama, bununla ilgili belgeleri isteyen her arkadaşımızın 
incelemesine sunabiliriz. Sonuçta burada görüyoruz ki, Sayın Moğultay, gerçekten, kendisi direkt 
olmasa da, dolaylı olarak, birtakım kişilere menfaat sağlamış ve son bir iki yıl içerisinde bu insan
ların zengin olmalarına vesile olmuştur. 

Sayın Başkamm ne kadar sürem var öğrenebilir miyim?.. 
BAŞKAN - Efendim, 3 dakika, 10 saniye konuşma süreniz var. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) - Peki, Sayın Başkanım. 
Yine, biraz evvel arz ettiğim gibi, bu soruşturmalar içerisinde, Hıdır Kazan ismi sıkça geçmek

tedir. Bugün, Narkotik Şube Müdürlüğünden aldığım bir faksa göre, biraz evvel, gibi, Hıdır Ka-
zan'ın, ilişkide olduğu ve eroin ve PKK ile bağlantısı olduğunu iddia ettiğim kişinin, gerçekten geç
mişte 18 kilo 280 gram eroinle yakalandığı polis kayıtlarından da ortaya çıkmıştır. Ben, bunun Mo
ğultay'la bağını kurmuyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Kur kur, bağlantısını kur ! 
SABRI ÖZTÜRK (Devamla)- Böyle bir iddia var; buna göre, Hıdır Kazan'ın, Moğultay'ın ye

ğeni olduğu iddia ediliyor. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim" değil mi. 

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Bakınız değerli arkadaşlar, bu insana İSKİ' den 2 milyarlık iş 
verilmiş -burada mühendis arkadaşlar vardır-ama, ödemeleri 9 milyara çıkmıştır. 

Bir konuyu daha arz edeyim; 2 milyar liralık iş verilen bu vatandaş, SHP'ye 1 milyar 750 mil
yon lira bağışlamış. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)-Ne alakası var bununla ? 

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)-Şimdi, buradan laf atıyorsun, gayet güzel; ama bir soruşturma 
komisyonu kuruyorsunuz ve " bu konuları inceleyeceğiz" diye deklare ediyorsunuz. Benim size 
tavsiyem, bugüne kadar 18 milyar bağışlanarak yapılan o SHP Genel Merkezinin, o günah binası
nın içirişinde çalışmamanızdır.(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)- Sen oturduğun binaya bak! 
CENGİZ BULUT (İzmir)- "İSKİ'nin sırtından kurulan günah binası!.." Bravo milletvekilim. 
BAŞKAN- Sayın Öztürk, sizin süreniz kullanılıyor efendim. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Tamam Sayın Başkanım, bağlıyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; örnekleriyle arz ettiğimiz bu olaylar ve gelişmeler, ikrar 

mahiyetindeki ifadeler, basına yansıyan beyanlar, şahitler ve Grubumuza intikal eden bilgi ve bel
gelerle ispatının her zaman mümkün olması ve İSKİ olayı ile ilgili olarak idarî ve adlî mercilerce 
yürütülecek olan soruşturma ve davaların varlığıyla, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay'ın, İS-
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Kî'yi ve onu yöneten yakın arkadaşlarını kullanmak suretiyle menfaat sağladığı ve en azından, ola
yın içinde ve sonrasındaki gelişiminde etki ve ilgisinin bulunduğu iddiaları ve bu iddiaları pekişti
ren gelişmeler karşısında, illiyet rabıtasının kamu vicdanında ve mantığında haklı olarak kurulabi
leceği açık bir gerçektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Öztürk. 

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Kaldı ki, bütün bunların dışında, Adalet Bakanı Sayın Mehmet 
Moğultay'm, İSKl Araştırma Komisyonunun bazı üyelerine de bundan beş altı ay evvel, "siz bu işi 
bir an evvel kapatın" gibi -burada ismini veremeyeceğim; ama, ciddî olarak bu işi araştırmak iste
yen arkadaşlara, özel olarak söyleyebileceğim- telkinleri olmuştur... 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir)-Söyleyin o zaman. 

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)-...üyelere bu konuda telkin ve taleplerde bulunmuştur; ama, bü
tün siyasî partilerin bu komisyonda Üyeleri vardır. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)- Açıklayın o isimleri. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Bu arkadaşlarımız burada cansiparane çalışmakta ve bu işi dü

rüst olarak yürütmektedir. Çalışma Bakanlığı yetkisiyle yaptığı bazı atamalarla ve bu talep ve tel
kinlerini zorlandığını ve nihayet hakkında gensoru verilmesi aşamasında da, basından duyduğumuz 
birtakım girişimlerini Bakanımız halen sürdürmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek baştan beri özetlediğim ve gerekse sadece dikkatle
rinize arz ettiğim bu son eylemleri dahi tek başına değerlendirildiğinde, bu, Sayın Mehmet Moğul
tay'm, Anayasanın 138 inci .maddesiyle yargıyı güçlendirmeye ve diğer güçlerin etkisinden masun 
tutmaya yönelik müteakip maddelerindeki teminatları temelden zedeleyen, kuşkuya dönüştüren, 
adlî mekanizmanın ve yargının kendi mecramda işlemesini gölgeleyen tutum ve davranış içinde 
bulunduğunu, bu nedenle de Adalet Bakanlığı gibi bir görevi yürütmesinin mümkün olmadığını ve 
bu görevi yürütmesinin fevkalade sakıncalı olduğunu ortaya koymaya ve ispatlamaya yeterlidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Grubumuzun verilen bu gensoru üzerindeki arz ettiğim 
tespit ve görüşleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen, son cümlenizi ifade buyurunuz efendim. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-... hiç kimseye bir suç izafe etmek, Yüce Meclisi de bir yargıla

ma, suçlu bulma durumuna sevk etmek gibi bir yaklaşımdan kaynaklanmamaktadır ve bu aşamada 
Hükümete yönelik de değildir. Amacımız, yargı erkinin ve bağımsızlığının, Anayasaya uygun, sağ
lıklı bir zeminde işlemesini sağlamaya yardımcı olmak ve bu alana, en ufak bir gölge düşmesini -
tüm siyasî mülahazaların dışında- önlemektir. 

Grubumuzun aradığı ve bu müessesede hepimizin araması gerektiği, dikkatlerimizi yoğunlaş
tıran nokta, siyasî sorumluluktur. İktidar maiyetindeki ifadeler, basına yansıyan beyanlar, şahitler 
ve Grubumuza intikal eden bilgi ve belgelerle ispatı her zaman mümkün olan ve tanınan konuşma 
süresinin darlığı içinde özetleyerek arz ettiğim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Lütfen, Sayın Öztürk... 

V£ 
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SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)-Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
... bunca olay ve gelişmeler karşısında Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'a bir siyasî sorumlu

luk yüklenmeyecekse, hangi ahval ve şartlarda siyasî sorumluluk yüklenebilecektir; bunun cevabı 
açıkça verilmelidir. Bu cevabı, kamuoyu önünde, bütün milletvekillerinin, vicdan muhasebesi ya
parak vermeleri gerekir. Eğer, adalet gibi önemli bir görevi üstlenen Sayın Moğultay, bu iddiaların 
daha net ve açık bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak istiyorsa, kanımızca istifa etmelidir; ama, 
Yüce Meclisin, burada, biraz evvel arz ettiğim bilgiler ışığında en iyî kararı vereceğine inanıyorum 

Bir cümleyle sözümü bitirmek istiyorum: Bu dünyanın adaleti var, ülkelerin hukuku var, bu 
hukuk içerisinde, adaletle cezasını bulamayan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Lütfen bağlayın efendim. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- ...insanlar, bir gün Allah'ın huzurunda bunun hesabını verecek

lerdir. 
Saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Bahaddin Elçi; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık ve 33 arkadaşının, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay 
hakkında verdiği gensoru önergesi üzerinde Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini sunmak üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi parlamenter demokratik sistemde üç erk, yasama, yürütme ve yargı erkleri ara
sındaki ilişkiler, özellikle yürütme ile yargı ve yürütme ile yasama arasındaki ilişkiler son derece 
tartışmalı konulardır. Ülkemizde, mevcut mevzuata göre, yasamanın yürütmeyi denetleyebileceği 
en etkili yöntem ve mekanizma, gensoru mekanizmasıdır. Aslında ülkemizde, özellikle Parlamen
todaki mevcut aritmetik tablo gereğince, yasama organının yürütmeyi yeterince denetleyebileceği
ni söylemek mümkün değildir; çünkü, nasıl olsa çoğunluk hükümet tarafındadır; o halde, denetim 
mekanizması kolayca ve etkili bir biçimde nasıl gerçekleştirilecektir! Ayrıca, hâkimlik teminatı ve 
yargı bağımsızlığının yeterince gerçekleştirilemediğini söylemek de mümkündür. Özellikle Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanının Bakan olması, Müsteşarı tabiî üye olması; ayrı
ca, Adalet Bakanının mevzuata göre, müfettişler kuruluna direktif vermesi suretiyle, istediği hâkim 
ya da savcı hakkında rahatlıkla soruşturma yapabilmesi ve alacağı rapora göre resen soruşturma 
yaptırabilmesi imkânları karşısında, yargının yürütme karşısında yeterince bağımsız olduğunu söy
lemek mümkün değildir. Bu açıdan, ülkemizin, yasama, yürütme ve yargı erkleri yönünden de ye
ni baştan, adil bir biçimde ve bağımsız olarak yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. 

Bugün görüşülmekte olan gensoru önergesine baktığımız zaman, birtakım iddialarla gelindi
ğini görmekteyiz. 

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Biz, siyaseti sadece ve yalnızca ülkemize, halkımıza 
hizmet aracı olarak görmek ve yapmak istiyoruz. Kişilerin, kişisel haklarına saldınlması suretiyle 
ya da karalanması suretiyle particilik yapmayı,siyaset yapmayı parti olarak reddediyoruz. 

İddialara baktığımız zaman; gerekçenin yetersiz olduğunu, zayıf olduğunu görüyoruz. Böyle
sine ciddî bir mekanizma işletilmeye çalışılıyorken, gönül arzu ederdi ki, daha delile, daha çok bil
giye ve belgeye dayanan bir gerekçe sunulmalıydı. 
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Dikkat edilirse, olay, aşağı yukarı İSKİ skandali, başka bir tabirle İSKİ bataklığı etrafında dön
dürülmektedir. İSKİ gerçeği, maalesef, ortaya çıkarmıştır ki, ülkemizde yolsuzluk kurumlaşmıştır 
ve ÎSKİ sadece aysberk mesabesindedir; onun görünen kısmı az, görünmeyen kısmı daha çok ve 
daha büyüktür. Bunun gibi, Göknel olayı da -noktasal bir olay olarak gözükse de- kurumsaldır ve 
görünmeyen kısımları daha büyüktür. 

Biz, Sayın Bakan hakkındaki bu gensoru önergesinin, özellikle, zamanlama açısından isabet
siz olduğu düşüncesindeyiz. Bu kadar büyük iddialar vardı da, bu gensoru önergesi niçin Sayın 
Moğultay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyken verilmedi? Bu bir yanlışlıktır diye düşünüyo
ruz. 

Burada en çok dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi de şu: Benden önce konuşan bir arka
daşımızın ifade ettiği gibi, Sayın Bakan hakkında Fatih Cumhuriyet Savcılığınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderilen, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığın
ca, şekil noksanlığı gerekçesiyle iade edilmiştir ve iade edilmesine rağmen, tekrar geriye dönme
miştir. Bu, elbette düşündürücüdür. Adalet Bakanlığının, oradaki mahkemeler üzerinde -manevî de 
olsa, psikolojik de olsa- bir baskı yapmadığını kim iddia edebilir? 

Ancak, özellikle arz etmek istediğim, hukukî bir konu daha var: Dünyada sadece ihtilal mah
kemelerinde görülebilecek bir süratle bir ÎSKÎ davası açılmış ve kapanmıştır; 14 sayfalık iddiana
mesi, 24 kişilik sanıklar grubu bulunan bu davada, birbuçuk günde celse kapanmış, tek celseyle sa
nıklar beraat etmişlerdir! İşte bunun üzerinde çok düşünmek gerekiyor. Evet, birbuçuk günde, tek 
celsede bu kadar önemli bir karar veriliyor ve bu karar, savcılıkça temyiz edilmeden kesinleşiyor; 
kesinleştikten sonra -beraatla tabiî- önceki Adalet Bakanı, "ben temyiz yoluna başvurdum" demek 
suretiyle, eski tabirle, bir hile-i seriye yoluna başvurmuştur. 

Bilindiği gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 320 nci maddesinde temyiz konusu geç
mektedir. Sayın Bakan, o zaman, bu başvurusunu anılan madde uyarınca yapmamıştır; tam tersine, 
343 üncü maddeye göre, yazılı emir yoluyla hareket etmiş, o yola başvurmuştur. Bu ikisi arasında
ki fark ne; hukukçu arkadaşlarımın da bilebileceği gibi, bu yolla, sadece sanık lehine hüküm almak 
mümkündür, sanık aleyhine hüküm almak mümkün değildir. Verilen karar zaten beraattır. O hal
de, siz, bu yola başvurmak suretiyle, zaten lehine olan bir durumu, aleyhine çevirmek durumuna 
gidemezsiniz ki. O halde, burada bir aldatmaca söz konusu olmuştur. Bu da, tabiî, bundan önceki 
Sayın Bakana ait bir olaydır. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana)- Sayın Bakan, bunlara bir cevap verin artık. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- Bekleriz. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Cehalete cevap verilmez. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- Efendim, şu anda ben konuşuyorum, biraz sonra siz konuşa

caksınız; konuşma hakkıma tecavüz etmeyiniz Sayın Bakan. 
BAŞKAN-Sayın Oktay, lütfen efendim... 

Sayın Elçi, buyurun efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Cehalete cevap verilmez; arkadaşa onu söylüyorum. 
BAŞKAN-Sayın Oktay, rica ediyorum... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla)-Şu anda bana bakıyorsunuz... 

BAŞKAN-Sayın Elçi, buyurun efendim. 
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BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- Bize göre, beraet-i zimmet asıldır. Yani, bir kimse hakkında, 
kesin delil olmadan, mahkeme kararı olmadan, mahkûmiyet olmadan, o kimse hakkında masum
dur diye düşünmek, bizim inancımızın gereğidir; ama, bazı şeyler vardır ki, onların şüyuu vukuun
dan daha beterdir, daha kötüdür. İşte, şu kadar zamandan beri, İSKİ skandali, Türkiye'de siyasetin 
ne kadar kirlendiğini, yönetimin ne kadar kirlendiğini ve böylece kamuoyunun vicdanen ne kadar 
yaralandığını açık bir şekilde göstermektedir. O halde, biz, her şeyden önce, siyasî olmanın yanın
da, hukukî hareket etmek durumundayız da ve öyle olmalıyız. 

Evet, burada, önerge sahibi değerli arkadaşlarımın amacı, elbette ki, şu Hükümetin düşürülme
si, bir gedik açılmasıdır. Buna katılmamak mümkün değildir; çünkü, halkımızın, bu Hükümeti ta
şıması artık mümkün değildir; ama, bize göre, zamanlama yanlış yapılmıştır. Elbette, hükümet or
takları birbirleriyle Katolik nikâhlı değildir; elbette onlar da boşanacak, ayrılacak ve biz de bunlar
dan kurtulacağız millet de kurtulacaktır. Bugün, bunların Hükümette devamında, özelleştirme ile 
demokratikleşme pazarlıkları yanında; onun da ötesinde, belki, İSKİ olayından dolayı şantaj gerçe
ği de yatmaktadır. Evet, mahkemece beraat karan verilmiş olabilir; ama, kamu vicdanında mah
kûmdurlar. 

Acaba neden sadece Göknel kurban olarak seçilmiştir; bütün bu işlerin hepsini yalmz başına 
o mu yapmıştır; il başkanı nerededir, genel başkan nerededir; belediye başkanı nerededir? Bütün 
bunların hepsi, kamuoyunun kafasını ve vicdanını haklı olarak rahatsız etmektedir. 

, Sözlerimi toparlamak istiyorum. Sayın Bakan hakkındaki bu isnatlar, bilgi ve belgeler bize gö
re yeterli değil ve gerekçe zayıftır; ayrıca, zamanlama da yanlıştır. Bu Hükümetten kurtulmak isti
yoruz, bu bir vesiledir... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Oyunun rengini de söyle. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- Oyumuzun rengi elbette olumlu olacaktır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hele şükür. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- Hepinize saygılar sunuyor ve temiz yönetim, temiz siyaset di-

liyorum.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Elçi, teşekkür ediyorum efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Öğütcan; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana)- Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık ve 33 arkadaşı parafından; hakkında ileri sürülen iddi
alardan aldanmadan Adalet Bakanlığı görevini kabul ederek yargıya olan güveni sarstığı iddiasıy
la, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğümüzün 107 nci 
maddeleri gereğince verilen gensoru önergesiyle ilgili olarak Doğru Yol Partisinin görüş ve düşün
celerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adı
na, Yüce Heyetinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanını ister seviniz, ister sevmeyiniz; şimdi, ben, burada, gen
soru önergesinde yer alan isnatlarla ilgili olarak -sadece o deliller sadedinde- savunmada buluna
cağım. 

Benden evvel konuşan Sayın Elçi, değerli bir hukukçu kardeşimizdir. Ceza mahkûmiyeti -sa
dece sataşma için değil- veya beraatının kimler tarafından temyiz edileceği Ceza Muhakemeleri 
Usulü Yasasında belirtilmiştir. O ceza kararında, taraf olması gerekir -bunu sadece açıklama sade-
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dinde cevap vermek için değil, açıklamak için söylüyorum- ya müdahil olacak ya sanık olacak ya 
katılan olacak. Yoksa, Adalet Bakanı, her. ceza mahkûmiyeti ve beraatını temyiz edemez; ancak, 
yargı yoluna başvurulmamış bir meselede, kesinleşmiş bir karar aleyhine yazılı emir yoluna gide
bilir. Adalet Bakarımın konusu sadece budur. Arkadaşımız, tahmin ediyorum, orada bu meseleyi 
karıştırdılar; bilgilendirmek için düzeltiyorum. 

Arz ederim. 
Şimdi, gensoru önergesinde, görevde olan Koalisyon Hükümetinin güvenoyu aldığı günden bu 

yana değişikliğe uğradığı -ki, doğrudur- halen bakanlık yapan 23 bakanın, başkalarının aldığı gü
venoyu ile çalıştığı, bakan değişikliklerinde her bakanın veya hükümetin güvenoyu istemesinin ge
rekmediği -çünkü İçtüzüğümüz ve Anayasada böyle- ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, gü
venine layık görmediği bir bakan ataması olması halinde tepkisini göstermesi ve gereğini yapması 
için gensoru yoluna gidildiği belirtilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, biz yeni parlamenteriz. Bu çatı altında ve bazı siyasî platformlar
da, ben, hep, olayın saptırıldığını, olayın mecramın taşırıldığını görürüm. Oysaki, Anayasa ve İç
tüzüğümüze baktığımızda, gensoru ile güvenoylamasının ayrı müesseseler olduğunu görürüz. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- O ayrı da; Sayın Bakanımız İSKİ olayına karışmış mı karışmamış 
mı?!.. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- Efendim, ayrı müesseseler. 
Anayasamız ve İçtüzüğümüz -gensoruda da var- güvenoylamasına cevaz vermiyor. Siz de di

yorsunuz ki "biz buna itimat etmiyoruz, bu gensoru değil; ama, güvenoylaması yapacağız, bunu bu 
yolla kanalize ediyoruz"; öyle diyorsunuz. Bizim anlayışımıza göre yanlış. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-O yol yanlış olabilir de... 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- Keşke o yasayı, mevcut meri yasamızı değiştirip her 
bakanı güvenoylamasına tabi tutsak. O zaman, yazılı hukuka, hukuk devletine de saygımız olacak
tır. ' • 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Olabilir de, İSKİ olayına karışmış mı, karışmamış mı?! 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- Sayın üstadım, Türkiye, bir hukuk devletidir; yazılı 
hukuk var Türkiye'de. Bugün bazı çevreler çıkıyor/"ben bu kararı beğenmiyorum, benim mantığı
ma göre bu böyle" diyor; halbuki, konu, onun mantığına göre çözümlenmiyor, yazılı hukuka göre, 
mevcut yasaya göre çözemleniyor. Mevcut yasayı beğenmeyebilirsin; onu değiştirmek bize ait. Bi
zim görevimizden dolayı bazılarını suçlamak, abesle iştigaldir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Abesle iştigali geçmiş dönemde çok yaptınız liderlerinizle 
beraber; o yasaları tanımadınız. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- Geçmişte ben yoktum. Siz onu tartışırsınız efendim; o 
zaman ben yoktum. 

Hukuku kimse kendi anlayışına göre yorumlayamaz ve kendi amacını gerçekleştirmek için o 
hukuk kuralını yozlaştıramaz. Anayasamızın 99 uncu ve İçtüzüğümüzün 107 nci maddelerinde bu 
husus açıklanmıştır; bunu bir kez daha, kısa olarak arz etmek istiyorum. 

Gensoru, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Başbakan veya herhangi bir bakandan hakkında, 
gruplar adına veya belirli sayıda milletvekilince açılır ve sonunda hükümetin veya bakanın düşü
rülmesini ve soruşturma açılmasını gerektirir. Biz, burada, bir gensoru önergesini kabul edip bir ba-
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kanı -varsayımlara dayalı olarak, -ceza mahkûmiyetinde dahi güneşin balçıkla dahi sıvanmaması 
gerekir- suçlayacağız; varsayımlarla, iddialarla -biraz sonra değineceğim- düşüreceğiz!.. Gensoru
da bunun cezaî sorumluluğu da gelir. Oysaki, güven oylaması, göreve yeni başlamış hükümetin tu
tumunu değerlendirmek için verilen bir itimat reyidir; sizin de yapmak istediğiniz bu; ama, mevcut 
yasalarımız buna cevaz vermiyor. 

Önergede, açıkça, yeni atanan bakanın, meri yasamıza göre güven oylamasının yapılmayaca
ğı belirtiliyor. Ancak, bu mümkün olmadığından, herhangi bir icraatı ve eylemi bulunmasa dahi, 
asılsız ve mesnetsiz iddialarla olayı saptırarak, gensoru gibi bir denetim yoluyla güvene layık olup 
olmadığını tartışmak, bu müessesenin yozlaştınlmasıdır ki, Sayın Mehmet Moğultay, bilindiği gi
bi, güvenoyu almış Sayın Çiller Hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanıdır. Orada 
güvenoyu almıştır, burada ise, bir görev değişikliği yapılmaktadır. O 23 bakanla... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Öyle şey olur mu; istifa etmiş, yeniden atanmış... 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- O da tartışılır Sayın Aşık; güvenoyu almış bir kere... 

Tartışılır o... 
Önergedeki bazı iddialara gelince: Sayın Mehmet Moğultay hakkında, İSKÎ olayıyla ilgili ola

rak soruşturma açılması isteğiyle, dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Mec
lisine başvurulmuş. Mevcut yasamız ve halen yürürlükte bulunan, Adalet Bakanlığının 2.3.1946 
gün ve 17/4 ile 27.5.1961 gün ve 79/2 sayılı genelgelerinde, yasama dokunulmazlığına ilişkin fez
lekelerin, ağır ceza mahkemelerinde görevli cumhuriyet başsavcılarınca düzenlenip, Adalet Bakan
lığı aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderileceğini amir bulunduğundan, bu fezleke, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk tarafından, usule aykırılık ne
deniyle-5 Kasım 1993 tarihli yazıda gerekçesi açıklanarak-iade edilmiştir. 

Gensoru önergesinde Başkanlığın bir tasarrufu var; siz, Sayın Moğultay'ı suçluyorsunuz! 

Burada öğrenmek istenilen veya hukukî mantığınıza yatmayan bir konu varsa, Sayın Hüsamet
tin Cindoruk buradadır; ona gider, bunun nedenini sorabilirsiniz. 

CENGÎZ BULUT (İzmir)- İşin hukukî tarafı başka, İSKİ olayına karışmış mı, karışmamış mı 
sayın milletvekilim?.. Bize hukuk dersi veriyorsunuz... 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- Ben önergede ne yazılmışsa onun cevabını veriyorum 
size. Önergede, usul hatasından iade edilen dosyanın bir başka savcıya verildiği belirtilerek; bun
dan da Sayın Moğultay sorumlu tutulmak istenmektedir. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Usul hatası bize ait, İSKİ'ye gelelim... 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- Bu iddia, hepinizin bildiği gibi, daha önce, Adalet es

ki Bakanı Sayın Seyfi Oktay hakkında da ileri sürülmüştür. Orada da değindiğimiz gibi, mahkeme
leri teşkilatı hakkındaki yasadan da burada bahsetmek istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, mahkemelerin teşkilatı hakkındaki yasamızda, cumhuriyet başsavcılığı 
mahkemenin sujesidir. Her mahkemede, yargı çerçevesinde, bir cumhuriyet başsavcılığı ve onun 
emrinde de yeteri kadar cumhuriyet savcıları bulunmaktadır. Bu savcılar, başsavcının emir ve di
rektifleri yönünde hareket ederler. Belirli zamanlarda, cumhuriyet başsavcıları tarafından, savcıla
rın görevleri değiştirilebilmektedir ve bu olağandır. 

Burada konu edilen hazırlık tahkikatını başından beri yürüten savcının, iş yönünden görev yet
kisi, başsavcı tarafından değiştirilmiş; usul yönünden iade edilen soruşturma evrakı, başsavcı tara-
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fındari başka bir cumhuriyet savcısına verilmiştir. Soruşturmayı yürüten yeni savcı da, takipsizlik 
kararı vermiştir; ki, hakkında gensoru verilen Mehmet Moğultay, o takipsizlik kararının verildiği 
tarihte Adalet Bakanı değildir. 

Yargımn kararlarına ve uygulamalarına ne şekilde itiraz ve şikâyet edileceği ve hangi yollara 
başvurulacağı yasalarımızda belirtilmiştir. Soruşturmayı başından beri yürüten cumhuriyet savcısı
nın değiştirilmesinde bir yanlışlık varsa, onu değiştiren cumhuriyet başsavcısını, mensubu bulun
duğu ve özlük hakları hakkında her türlü karan vermeye yetkili Hâkimler ye Savcılar Yüksek Ku
ruluna siz de şikâyet edebilirsiniz. 

Bu yola gitmeyip, yargının kararlarını tartışmak, bağımsız yargıyı rencide ettiği gibi; o karar
la uzaktan yakından ilgisi olmayan ve verildiği tarihte Adalet Bakanı dahi olmayan Sayın Mehmet 
Moğultay'ı sorumlu tutmak, hukuk mantığımızla da bağdaşmamaktadır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Kamu mantığı öyle demiyor. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- Efendim, mahkemeler kamu mantığıyla karar vermez; 

mevcut meri yasalara göre karar verir. Önce, Meclis bunu bilmelidir. 

Önergede, Sayın Bakanın makam otomobilinin yolda kaza yaptığından da bahsediliyor bura
da yine bir hukuk kaidesi karşımıza çıkıyor. Açıklıyorum, eksik varsa ekleyin. Hepinizin bildiği gi
bi, Sayın Bakanın makam otomobili, o tarihte,îstanbul'a giderken ve otomobilinde eşi de varken 
kaza oluyor. Olay bu. 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş)- Hangi plakayla yapmış onu açıkla. 

ALI YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- Makam arabasıyla efendim, kırmızı plakalı. Ben size 
açıklıyorum. 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş)-Başka bir plaka var üzerinde... 
ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- Makam arabası. 
237 sayılı Taşıt Kanununun 4 üncü maddesinde "emirlerine ve zatlarına binek otomobili veri

lenler, 1 ve 2 nolu cetvelde gösterilmiştir" denilmckteir.. Bakanlar.binek otomobilleri zatlarına ve
rilmiştir; makama tahsis edilmemiştir". Bu mevcut meri yasaya göre, her bakan makam otomobili
ni şahsî işinde bile kullanabilir; hukukumuz böyledir, içinizde bakanlık yapanlar vardır. Bizimki
ler de yapıyor;, bakınız.özel toplantılara dahi, eşinizi makam otomobilleriyle evinizden aldırıyor
sunuz. Bu, kamu vicdanında elbet kınanabilir, yakışıksız olabilir; ama hukuka göre yasak ve cezai 
müeyyideyi müstelzim değildir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Onun için, burada, hukuk mantığını konuşacağız. 
Bu gensoru önergesinin içeriğinden anlaşıldığı kadarıyla Adalet Bakanının tutum ve davranış

larından ziyade, yargı bağımsızlığını savunan ülkemizde, âdeta yargı mensuplarını rencide edici ve 
onlara güvenilmeyeceğini, baskı altında olduklarını ima eden sözler ve kelimeler bulunmaktadır ki, 
bu çok sakıncalıdır. Herhangi bir baskının yapılması kadar, yapılabilmesi ihtimalinin bulunduğunu 
söylemenin de yargı bağımsızlığını zedeleyebileceği unutulmamalıdır. 

Biraz evvel arkadaşlarım, takipsizlik kararına değindiler. Ben de Sayın Meclis Başkanlığına 
giderek, orada bulunan fotokopilerinden, ekli evrakların her birinin fotokopisini aldım. Bakınız, 
fezlekeye ekli iki tane ifade var. Bir tanesi Ergun Göknel'e ait. Savcı, Ergun Göknel'in ifadesini al
mış: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'a toplanan paradan 50 milyonun ak
tarıldığı gösterilmektedir. Ancak bu konuda İSKİ kurumunun kasasından para çıkmamıştır. Kayna-
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ğmın ne olduğu konusunda bilgi sahibi değilim. Mehmet Moğultaya bu belgenin ödenmesi için Zi
ya Kurtaran'a talimat da vermedim" diyor. 

Ziya Kurtaran ifade vermiş; o da, ifadesinde "para gitti; ama eline geçti mi geçmedi mi bilmi
yorum" demiş. Böyle, muğlâk, karanlık bir ifade vermiş. Sayın savcı da, bu iki ifadeye dayanarak; 
sanki, Sayın Mehmet Moğultay'ın da ifadesini almış gibi, sanki Mehmet Moğultay da suçunu ka
bul etmiş gibi bir ifade kullanaraktan "50 milyon lira ödemeyi kabul etmesi" demiş ve bunu Türki
ye Büyük Millet Meclisine antetsiz bir yazıyla göndermiştir. Cumhuriyet Başsavcılarının yazılan 
başlıklı, usulüne uygun bir yazı üslubunda yazılması gerekir. 

Sayın Moğultay buradadır... Dokunulmazlığı kaldınlmadığı için alınmamıştır. Bunu ekleyerek 
göndermiş. Sayın Meclis Başkanlığımız, ağır ceza savcısı tarafından düzenlenmediği için iade et
miş. Öbür bir savcıya gitmiş, takipsizlik karan vermiştir. Mademki hukukun üstünlüğünü savunu
yoruz, mademki "Türkiye bir hukuk devletidir, yargı bağımsızdır" diyoruz, yargının denetlenmesi 
de, yargının kendi kurallan içerisinde olması lazımdır. İçinizden biriniz çıkınız, gidiniz, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kuruluna bu savcıyı şikâyet ediniz, "takipsizlik karan usule aykırıdır, kendisi
ne baskı yapılmıştır, Mehmet Moğultay yapmıştır" deyiniz, bunu kanıtlasınlar, biz de sizin yanı
nızda olacağız. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Öğütcan; belediye başkanı suçsuz, Sayın Moğultay suçsuz, 
Göknel suçsuz, o suçsuz, bu suçsuz; İSKİ'yi ben mi soydum yani? 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bunun gibi bazı dosyaları tetkik 
ettim. Hepiniz, basından, yeri geliyor, nasibinizi alıyorsunuz. Bugün de bazı gazetelerde Sayın Ba
kan hakkında birçok beyanlar çıkmıştır. Ben mesnedini araştırdım ve "O beyanlar aleyhine ne yap
tınız?" dedim. Her biri hakkında yargıya gittiğini -davalar kesinleşmediği için burada size onlar
dan söz etmek istemiyorum- her birinin Sayın Bakanın lehine sonuçlanarak, o gazetelerin manevî 
tazminata mahkûm edilmiştir. 

Şimdi, bizim hukukçu mantığımız, vicdanımız şunu emrediyor: Bu ülkede kimseye, geçiş dö
neminin usulen böyle kurulmuş yargıçlan, acımasız insanlar gibi, "bu yapmıştır" diye bir isnatta 
bulunulamaz. Bir isnat, delile dayanmalıdır ve "bu, böyledir" demelidir. 

Refah Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız dedi ki -tutanaklarda var- "hiçbir delil yok; 
ama, bu siyasîdir; bizim gayemiz Hükümeti düşürmektir." Anavatan Partisi Grubu adına konuşan 
arkadaşımız da, anlattı anlattı, "tabiî, Moğultay hakkındabu söylediklerim bir iddiadır" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, kişileri iddialarla rencide etmenin artık sona erdirilmesi gerektiğine ina
nıyor; hepinize sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Ögütcan teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ural Köklü'ye söz veriyorum. 
Sayın Köklü, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet 

Bakanı Sayın Mehmet Moğultay hakkında verilen gensoru önergesiyle ilgili olarak, Grubum adına 
görüşlerimi bildirmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclise saygılarımı su
narım. 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 33 arkadaşı tarafından verilen önergede, özetle, Sayın Mo
ğultay'ın, hakkında ileri sürülen iddialardan aklanmadan Adalet Bakanlığı görevini kabul ederek, 
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yargıya olan güveni sarstığı ileri sürülmektedir. Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkında genso
ru açılmasına ilişkin önergenin son paragrafında "yargı ile... birçok sorunu olan bir milletvekili
nin... (velevki hepsi asılsız olsun) yargıya olan güvenin sarsılmaması için... yargının başına geti
rilmemesi gerekmektedir" gibi bir beyan bulunmaktadır. 

Yargımn huzurundan, tüm suçlamalara karşı aklanmış olarak çıkan Mehmet Moğultay'ı, illa 
da suçlu göstermeye çalışan zihniyet neyin peşindedir? Yargı, tüm suçlamaların asılsız olduğuna 
dair karar vermiştir. Ondan başka hangi mercinin karar vermesini isteyebiliriz ki?.. Ha efendim, 
"yargı bu kararları verirken, zamanın Adalet Bakanı, hâkim ve savcılara baskı yaptı" denildi. Yap
mayın beyler, yapmayın 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Yaptı, yaptı. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Eğer her Adalet Bakanı olan kişinin, hâkim ve savcıları, emir ve 
komuta zinciri içinde etkileyebileceğini düşünürsek, Türkiye Cumhuriyetinin devlet yapısından, 
kuvvetler ayrılığından ve yargının anayasal güvencesinden söz etmeye hiç de hakkımız yoktur. 
Toplumumuzun en seçkin ve adil kişileri olan hâkim ve savcılanmız bu derece anayasal güvence 
altında iken, "onlar da baskılara boyun eğiyorlardır" diye düşünürsek veya böyle düşünmeye zor
larsak, bir sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde onarılması çok zor yaralar açmış olu
ruz. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Bizim, hâkimlere güvenimiz sonsuz, hâkimlere belgeler gitmedi. 
Hâkimleri buna karıştırmayın, yanıltmayın lütfen. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Hakkında gensoru açılması istenilen Adalet Bakanımız Sayın 
Mehmet Moğultay için, yargı tarafından iki kere takipsizlik kararı verilmiştir. Kendisi hakkında 
duyurusunda bulunan basın yayın organları hakkında milyarlara varan tazminat davaları açmıştır 
ve nitekim bunların bazılarını kazanmıştır; 1 milyar 300 milyon lira civarında tazminatı haketmiş-
tir ve daha devam eden tazminat davaları da vardır. 

Hatta, bir gazetede "Mehmet Moğultay Tazminat Zengini" diye başlık çıkmıştır. 

Bu gensoru ile arkadaşlarımız neyin hesabını yapıyorlar ?.. 

Bir kere bu gensoruyu veren arkadaşlarımız da, Mehmet Moğultay'ın suçsuz olduğunu peka
la bilmektedirler. Parantez içinde "Velevki hepsi asılsız olsa dahi" demek mecburiyetini dahi his-

' setmişlerdir. Öyleyse geriye, düşünülmesi gereken tek konu olarak şu kalıyor: Sayın Adalet Baka
nı Mehmet Moğultay'ın mensup olduğu partinin tüzelkişiliğine yönelik asılsız ithamlarla onu yıp
ratmak ve buradan kendi zihniyetine ve partisine fayda sağlamak; seçimlerde iyi sonuçlar almak 
amacıyla bu yapılmıştır. O konuda da, Partimiz ve Genel Başkanımız, tüm partilere ve partililere 
örnek olacak bir tavır göstermiştir. Her şeyden önce, on yıllık hesaplarımızın Anayasa Mahkeme
si tarafından incelenmesini biz istemişizdir; Genel Başkanımız mal beyanında bulunmuştur ve tüm 
partilere aynı davranışı göstermeleri için çağrıda bulunmuştur. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- İSKİ diye bir çocuk var ortada, babası kim bunun?!.. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Oraya geleceğim; acele etmezseniz, dinlerseniz geleceğim. 
BAŞKAN- Sayın Bulut, lütfen... Tescil davası görüşmüyoruz... Rica ediyorum... 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Özür dilerim. 
BAŞKAN- Sayın Bulut, lütfen.. Tescil davası görüşmüyoruz...Rica ediyorum... 

\ : ' • • ' 
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Devam edin Sayın Köklü. ' . . - " ' 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Hatta, geçtiğimiz günlerde de, tüm parti ve başkanlarının mal 
varlıklarının araştırılmasına ilişkin önergemiz Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul görmüştür. 

Gensoruyu veren arkadaşlarımız, Partimizle veya diğer partilerle bu türden siyasî hesaplarla 
yapılan mücadelede, kaş yapayım derken göz çıkarmaktadırlar. 

Evet, İSKİ denilen bir olay vardır, İSKİ denilen bir yolsuzluk vardır. Bu yolsuzluğun sahibi, 
hiçbir zaman, tüzelkişiliği olan partiler değildir. Bu konuda Belediye Başkanımız, İstanbul İl Baş
kanımız, Bakanımız ve Genel Başkanımız üzerlerine düşen hukuksal görevi, hiç çekinmeden, anın
da yerine getirmişlerdir. Hırsızın hiçbir zaman savunucusu değiliz, her zaman takipçisi olmuşuz
dur. 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu)- Sizinki resmen tescil edildi be! Hâlâ konuşabiliyorsu
nuz!.. • 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Bu memlekete rüşvet almayı, bu memlekete partilere, bağış adı 
altında -belli olmayan karşılıklar vererek- zenginlerden para toplama geleneğini getiren parti, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti değildir. 

Hatta, bu konuda, biz, on yılık hesaplarımızı, adaletin önüne, yargının önüne attığımız zaman, 
sizler neden hesaplarınızı ortaya koymadınız? -

CENGİZ BULUT (İzmir)- Siz getirmediniz; yakalandınız, cürmimeşhut halinde yakaladınız. 
URAL KÖKLÜ (Devamla)- Her türlü seçimde, seçim masrafları tespit edildiğinde, beyan 

edildiğinde, en az seçim masrafı yapan partinin yine Sosyaldemokrat Halkçı Parti olduğunu bilmi
yor musunuz? / 

Türkiye Cumhuriyetinin vazgeçilmez dediğimiz, "olmazsa olmaz" dediğimiz partilerinin, tü
zelkişiliklerine saldırmaktan kimse bir yarar ummasın. Bizim de bildiklerimiz var; bizler de, sizler 
de, hiçbirimiz aydan gelmiş değiliz; sizler de sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz; ama, biz sadede 
gelmek için onların açıklanması gereğini duymuyoruz; on yıldır açıklanıyor... 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Açıklayın, açıklayın da kafasını koparalım... 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-İftira atmayalım... 
URAL KÖKLÜ (Devamla)- Arkadaşlar, bakın, konuyu dağıtmayalım... Birtakım hayalî ihra

catlardan tutalım, otoyol yolsuzluklarından tutalım, Bosna-Hersek paralarından tutalım... Bugün, 
Bosna Hersek'te ölenlerin kefen paralarını dahi partilerine aktaran zihniyeti de tutalım. Bu da var. 

Bugün İSKİ konusunu konuşuyorsak, İSKİ, şu an için Türk toplumunun içinde bulunduğu sis
temin bir çocuğudur; SHP'nin de başka partinin de çocuğu değildir; bu, bugün için içinde bulundu
ğumuz sistemin çocuğudur. 

Eğer, İSKİ gibi hadiselerin olmasını istemiyorsak, gelin, burada, ihale yasalarını, en çağdaş, 
en adaletli ve hiçbir zaman yolsuzluk yapılamayacak bir şekilde değiştirelim. Mesele, bataklığı ku
rutmaktır; bu bir.. 

NABİ POYRAZ (Ordu)- Niye getirmiyorsunuz?.. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)-Getireceğiz. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR ( Ordu)-Ne zaman?.. 
RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel)-Yani sizin hiç suçunuz yok!.. 
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URAL KÖKLÜ (Devamla)-Dinleyin arkadaşlar... ' 

BAŞKAN-Sayın Köklü, sizin süreniz harcanıyor, süreniz kullanılıyor... 
URAL KÖKLÜ (Devamla)- Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi konu, doğrudan yargı ve 

yargılama sistemimizle ilgili bulunmaktadır. Bilindiği gibi, Türk yargı sistemi kaynağını Anayasa
dan almaktadır. Anayasamızın 138 ve 139 uncu maddelerinde, mahkemelerin her türlü dış etkiden 
uzak olmaları amacıyla yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlıklan sağlanırken, hâkim ve 
savcıların özlük haklarına ilişkin düzenlemeyle de, kişisel bağımsızlık ve güvenceye kavuşturulma
larına özen gösterilmiştir. 

Ayrıca, yine Anayasanın 159 uncu maddesinde, yürütmeden ve yasamadan tamamen bağım
sız, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturularak, hâkimlerin ve savcıların özlük hakları üze
rinde söz söyleme yetkisi yalnız ve yalnız bu kurula verilmiştir. 159 uncu madde incelendiğinde 
görüleceği gibi, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışında, "Kuruluşun üç asıl ve Uç ye
dek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, iki asil ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi 
üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl için 
seçilir..." denilmektedir. 

Bu oluşum biçimiyle, yüksek mahkeme yargıçlarının çoğunluğu oluşturması nedeniyle kurul
da yürütmenin etkin ve egemen olmasını tümüyle önlemektedir. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-İSKİ'ye gel, İSKİ'ye.. 
URAL KÖKLÜ (Devamla)- Sabırlı ol kardeşim. 
...İSKİ olayı yönünden konuya bakıldığında, zaten, idarî soruşturmayla bir ilgisi olmayan, ad

lî soruşturma yönünden de, yukarıda belirtilen Anayasa ilkeleri doğrultusunda, herhangi bir etkile
menin söz konusu olmayacağı bir hukuk düzeninde, Adalet Bakanının konumunun büyük bir önem 
taşımayacağı açıktır. Aksi halde, her partili bakanın, yargıyı, kendi partisinin çıkarları doğrultusun
da etkilemesi olasılığı gündeme gelir ki, bu da yargının bağımsız olmadığı sonucunu doğurur. 

Oysa, Anayasamızın belirtilen ilkeleri ve buna dayanılarak yapılan yasal düzenlemeler karşı
sında kamu görevlisi olmakla diğer devlet memurlarından farklı olarak anayasal ve yasal düzenle
melerle özel bir statüye kavuşturulmuş olan hâkim ve savcıların, yürütme erkinden etkilenmeleri 
için haklı bir nedenleri bulunmamaktadır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- İSKİ'ye gel, İSKİ'ye... 
URAL KÖKLÜ (Devamla)- ...zira, sistemin işleyişi buna engeldir. Bu nedenle, ortada Sayın 

Moğultay'ın Adalet Bakanlığı görevini kabul etmemesi için haklı ve hukuken geçerli bir neden bu
lunmamaktadır. Aksi bir anlayış, Adalet Bakanının hiçbir partiye mensup olmayacağı sonucu do
ğurur ki, bu durum ne demokratik parlamenter sistemle ne de Anayasanın yürürlükteki hükümle
riyle bağdaşır. Türkiye'de, Adalet Bakanlığının hiçbir siyasî partiye mensup olamayacağına ilişkin 
bir anlayışın, milletvekili genel seçimi hariç bugüne kadar uygulandığı bir dönem de zaten söz ko
nusu olmamıştır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; devletin temelini oluşturan yasama, yü
rütme ve yargı üçgeni içerisinde, üzerinde spekülasyon yapılmasına asla izin verilmeyecek tek güç, 
herhalde yargıdır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-İSKİ ne oldu Sayın Milletvekili ? 
URAL KÖKLÜ (Devamla)-... Çünkü, onda görülecek en küçük bir zafiyet, devleti temelinden 

sarsar. Bunun içindir ki ...(ANAP sıralarından gürültüler) 
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CENGİZ BULUT (İzmir)- Lütfen İSKİ'yi anlatın, suçlu İSKİ'yi... 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Peki arkadaşlar, yargıya inanmayalım ondan sonra Allah'a hava
le edelim; kendi kendimize, Allah'ı da ortak edelim bu işe... Adamın suçlu olduğunu Allah'tan mı 
öğrendin geldin ? 

CENGİZ BULUT (İzmir)- İSKİ'yi size havale ettik,Allah'a değil. 
URAL KÖKLÜ (Devamla)- Evet, İSKİ, hukukun önündedir.yargının önündedir ve herkes 

apak meydan yerindedir. Demin söylenildiği gibi, güneş balçıkla sıvanmıyor işte.boşuna uğraşma-
yın.(ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir)- İSKİ diye bir çocuk var, bunun babası kim?!.. 

BAŞKAN- Sayın Köklü.bir dakikanızı rica edeyim. 

Sayın Bulut,konu, Sayın Adalet Bakanıyla ilgili verilen gensorunun gündeme alınıp alınma
ması konusudur. İSKİ konusunda bu kadar titizseniz yol açıktır; onun için de getirirsiniz. 

Rica ediyorum, bırakın görüşmelerimizi tamamlayalım. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan,konunun içeriği İSKİ'dir; ama, 

biz, Anayasa, hukuk dersi alıyoruz. 
BAŞKAN- Sayın Bulut.oturur musunuz lütfen? Rica ediyorum. 
Buyurun efendim. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Şimdi, size Anayasanın 138 inci maddesinin konuyla ilgili bölümlerini aynen okuyorum: "Hiç

bir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde, bulunamaz. 

Görülmekle olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare,mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve 
idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktire
mez." 

Kuvvetler ayırılığı ilkesinin doğal bir sonucu olarak, parlamenter, demokratik rejimlerde, 
mahkemelerin, yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlıklarının korunması bu tür anayasal 
güvencelerle sağlanmaktadır. Oysa, gensoru önergesinde yer alan savlarla, bu ilke zedelenmekte 
ve çiğnenmektedir. Çünkü, bu konuda yargı henüz son sözünü söylemiş değildir. Böyle olmasına 
karşın, kişiler, öncelikle kamu vicdanında yargılanmakta, mahkûm edilmekte; yargı, âdeta, bu mah
kûmiyeti onaylamaya zorlanmaktadır. Aksine verilecek bir karar ise, yargının mahkumiyeti sonu
cunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, yargıç ve savcılar, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi sonucu 
ne yönde karar verirlerse versinler, bu kararlar, toplumda tartışma konusu haline gelmektedir. Bu 
durumun, yargıyı ne denli zedelediğini açıklamaya bilmem gerek var mı... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Yargıyı zedelemeyecek bakanları göreve getirin. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Henüz yargıda sonuçlanmamış kimi davalar nedeniyle, aynı ko
nuda iki kez gensoru önergesiyle Yüce Meclisin huzuruna gelinmiş olması, şahısların yıpratılma-
sı ve hedef alınması görüntüsü altında, asıl, yargının yıpratılmak istenmesinden başka bir şey de
ğildir. 
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Esasen, bu gensoru önergesinin konusunu oluşturan İSKÎ olaylarıyla ilgili olarak, Refah Par
tisi Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan ve arkadaşları tarafından verilen gensoru önergesi ne
deniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 8 Şubat 1994 tarihli Birleşiminde, Sayın 
Seyfi Oktay tarafından yapılan konuşmada gerekli yanıtlar verilmiştir. 

Sayın Moğultay hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin olarak, Fatih Cumhuriyet Savcılığının, 
delil yokluğu nedeniyle, 1.12.1993 tarihli takipsizlik kararı bulunmaktadır. Bu hususun açık seçik 
bilinmesine karşın, bu gensoru önergesinin verilmiş olması, son derece dikkat çekici ve maksatlı
dır; sayın bakanın şahsında yargıyı yıpratma arayışlarının ürünüdür. 

Sayın Moğultay'm makam arabasının yaptığı kaza sırasında içinde eşinin bulunmasıyla ilgili 
olaya gelince: Olay gününde, incelemelerde bulunmak üzere uçakla İstanbul'a giden Sayın Moğul
tay makam arabasını da istemiş; İstanbul'a boş gidecek olan araca eşinin binmesinde bir sakınca gö
rülmemiştir. 

Bilindiği gibi, Taşıt Kanununa göre makam otoları bakanların zat ve emirlerine tahsis edil
mektedir. Bu tür otolar için sözü edilen yasada hiçbir sınırlayıcı hüküm bulunmamaktadır. Dolayı
sıyla, Sayın Bakanın davranışında yasalara aykırı bir husus yoktur. 

Bu durum karşısında Sayın Moğultay'm şahsında Hükümeti ve Partimizi yıpratmaktan başka 
bir amaç taşımayan bu önergenin gündeme alınmamasını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Bu vesileyle, en derin saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Köklü, teşekkür ediyorum. 
. İlgili Bakan sıfatıyla, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık ve 33 arkadaşının, hakkımda bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergeleri dolayısıyla görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken 
Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, önerge sahibi sayın milletvekillerine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyo
rum; çünkü, benim hakkımda aylardan beri yapılan asılsız, dayanaksız ve belgesiz söylentilere Yü
ce Parlamentonun kürsüsünde cevap vermeme ve kamuoyunu aydınlatmama olanak sağladılar. 

Aslında böyle bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetleme yetkisini kullanma 
yollarından biri olan gensoru konusu yapılıp yapılmayacağı tartışmasına da girmek istemiyorum. 
Önemli olan, önerge sahibi 34 sayın milletvekilinin, önergelerinde üstü örtülü olarak konu edilen, 
biraz önce dikkatle dinlememe rağmen dışarıdaki söylentileri aşmadığını gözlediğim kimi konula
rın böyle bir kürsüde açıklığa kavuşturulmasıdır. 

Esasen, Anavatan Partisinin Sayın Sözcüsünün, İSKİ Komisyonunun çalışmaları devam eder
ken o Komisyonun Başkanvekili sıfatıyla burada konuşup konuşamayacağı, bunun bir Anayasa su
çu teşkil edip etmeyeceği de, hiç kuşkusuz, önümüzdeki günlerde konuşma konusu olacaktır ve 
Meclisin zabıtlarına girecektir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Eyvah, biz suçlu çıktık. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Ayrıca, Sayın Eyüp Aşık, konuş
masında -bu kürsüden- çok önemli belgeler açıklayacağını günlerden beri komuoyunda söylemek
tedir. Hiçbir şey söylemediğini ifade etmek istiyorum. 
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MUSTAFA BAHRÎ KİBAR (Ordu)- Anlayan anladı, ama sen anlamadın. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; öncelikle, biz siyasîler, siyasetin içeriğini, siyasetin ağırlığını ve derinliğini azaltmadan, ortak 
bir dilde, demokrasinin değerlerinde, demokratik hukuk devletinin dayanaklarına saygıda birleş
mek zorundayız. Yoksa, önergede sözü edildiği gibi, "velevki, hepsi asılsız olsun" denilerek söy
lentilerde asla birleşmemeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, bunu ben söylüyor değilim; önergenin son paragrafında, ayraç içerisin
de, aynen, "velevki, hepsi asılsız olsun" denilerek, yargıya olan güvenin sarsılmamasından söz edil
mektedir. 

NABİ POYRAZ (Ordu)-Konuya gel, konuya... 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Eğer, bir konu, asılsız olduğu bili
nerek Yüce Meclise getiriliyor ve yargının akladığı konularda bir başka erkten, yasama gücünden 
sonuç alınmaya çalışılıyorsa, işte, asıl o zaman, bunu yapanlar yargıya güveni sarsmış olmazlar mı?.. 

NABİ POYRAZ (Ordu)-Ortak müteahhitlerden bahset. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; hukuk devletinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasının, kullanılmasının ve geliştirilmesi
nin tek güvencesi yargıdır. Yargıya güven azaldığında, yargıya güven sarsıldığında, çözüm, hukuk 
dışı yollarda aranmaya başlar. 

Önerge sahiplerinin, hiçbir ciddî inceleme yapmadan böyle bir önergeyi Yüce Meclise getir
diklerini, üzülerek söylemek istiyorum. 

NABİ POYRAZ (Ordu)-Hıdır kardeşimizden bahset..; . 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- İSKÎ Komisyonundan kimlere telefon ettin; onları açıkla... 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Niye böyle isyan ediyorsunuz? 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Zan altında kalıyorlar. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Niye isyan ediyorsunuz? 
BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen... Sürenizi siz kullanır mısınız efendim... 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Konumuz yargı değil, İSKİ... 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Şimdi, bir Bektaşi fıkrası anlata

yım da bir serinleme süresi olsun. Sakat bir adam, şifa bulurum umuduyla Bektaşi babasına akıl da
nışmış, Baba da demiş ki: "Oğlum, Hak'ka isyan et; oğlum, adalete isyan et..." Şimdi, siz de adale
te isyan edin de, belki düzelirsiniz... (SHP sıralarından alkışlar) Belki düzelirsiniz... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)-Saçmaladın Sayın Bakan! 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; böyle bir önergeye başvurmadan, imza sahibi değerli milletvekillerinden birisi bana başvur
muş olsaydı, kendilerine, merak ettikleri, öğrenmek istedikleri konuları, başta yargı kararlan olmak 
üzere, hiç kuşkusuz belgeleriyle anlatırdım. O zaman, belki Yüce Meclisimizin çok değerli çalış
ma saatleri, asılsız söylentilerle de heder edilmemiş olurdu. 

NABİ POYRAZ (Ordu)- Konuya değinmekten niye kaçıyorsun? Hıdır kardeşimizden bahset. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Şimdi "yargı kararları" diyeceksi
niz... 
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SABRI ÖZTÜRK (tstanbul)-Hıdır Kazan kim Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY(Devamla)- Geleceğim efendim; telaşlanmaz

sanız hepsine geleceğim. 
Şimdi, izin verirseniz, öncelikle Fatih Cumhuriyet Başsavcılığının, imza sahibi sayın millet

vekillerinin iddia ettikleri konulardan biri olan, 1 Aralık 1993 tarih ve 1993/9575 sayılı takipsizlik 
kararma değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, anılan bu kararda, kamu davası açılmasını haklı gösterecek bir delil yokluğun
dan takibata yer olmadığına karar verilmiştir. 

Kimi basın organlarının, hakkımdaki yanlış, kamuoyunu aydınlatıcı olmayan ve haklanma 
saldın niteliğindeki yayınlan üzerine bağımsız yargıya başvurdum. Gerçek dışı iddiaların sahiple
ri, 750 milyon, artı 200 milyon, artı 400 milyon olmak üzere, üç ayn kararla toplam 1 milyar 350 
milyon lira manevî tazminata mahkûm edildiler. 

Ayrıca, önerge sahiplerinin mensup olduğu siyasî partinin çok sayın Genel Başkanlannın da 
adı geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şubede alınan ifadelere ait video kasetlerinin çözüm 
tutanaklannda benim de adımdan söz edilmektedir. İzin verirseniz, onu bir okuyayım: İlgili, "şu 
Mehmet Moğultay'dan bir bahset" dîye soruyor. Cevap şu: "Melımet Moğultay, bize, İSKİ olarak 
en fazla yardım eden bakandır.Yani, ne zaman sıkıntımız olsa, herhangi bir yardım talebimiz olsa, 
Mehmet Moğultay'a gideriz; bütçeye para konulması olsa, o paranın tahsili meselesi olsa telefon 
etmişimdir, her zaman netice almışımdır. Mehmet Moğultay, her bizim ricalarımızı yerine getir
miştir; ama, böyle, diğer anlattığım gibi, yoğun olarak, şu firmaya ödeme yap, şunu söyle, bunu yap 
diye bir yoktur. Yani, Mesut Yılmaz dahil, neticede, İSKİ gibi büyük bir kurumun genel müdürü 
olduğum zaman içerisinde, herkesin birtakım ricası olmuştur. Gerçekten, Mehmet Moğultay, böy
le, baskı olarak ricası olmamıştır." (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadâşlanm, şu ifadeyi ben almadım... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Öyle diyecek tabiî, başka ne diyecek! 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Bir bant daha var. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Bu ifadeyi malî şube müdürü alı

yor. Hani, o tartışılan bant vardı ya, o bantın içerisinde "sadece, Mehmet Moğultay'ın, benden, ak
satmadan yerine getirdiğim şey, onun gönderdiği elemanlan işe almaktı" deniyor. Hepsini okudum, 
aynen. (ANAP sıralanndan gürültüler) 

Değerli arkadaşlanm,Sayın Genel Başkanınızın adı geçtiği zaman onu bırakıyorsunuz... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Bir tane bul! On sene bakanlık yaptı; bir tane bul! 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Mesut Yılmaz'a laf söylerken insan utanır! 

BAŞKAN- Sayın Bakan, maalesef, süre çok kısıtlı... Süreniz doldu; ama ben size ilave süre 
vereyim... 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Daha 10 dakika olmamıştı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Otomatik cihaz gösteriyor... Kâğıtlarınızı, evraklarınızı ayarlarken geçen süreyi de 
ilave etmedim. 
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ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY(Devamla)- Benim hakkımda verilen bir genso
ru önergesi vardır, bu konuda tolerans göstermenizi istiyorum. 

BAŞKAN- Biliyorum efendim; size tolerans tanıyacağım, ama sizi süre bakımından uyarıyo
rum; çünkü zamanı Genel Kurulla müşterek kullanıyorsunuz, paylaşmaya gayret ediyorsunuz.yani 
cömert davranıyorsunuz...Lütfen zamanı siz kullanın. 

Buyurun. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Sayın Başkan, adımın geçtiği bu 
olayda da cumhuriyet savcılığı gerekli soruşturmayı yapmış, suç unsuru görmemiş ve sonuçta 10 
Şubat 1994 tarihinde takipsizlik kararı vermiştir. 

Ayrıca... 

BAŞKAN- Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim efendim. Özür diliyorum, size 10 dakika 
süre vermişim; özür diliyorum. Şimdi sürenizi 20 dakikaya tamamlayacağım. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)-Söylemiştim efendim. 

BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun... Özür diledim. Yani, hatadan dönmek fazilettir demi
yor musunuz?.. Müsaade buyurun. 

Şimdi size 10 dakika daha süre veriyorum ve sürenizin sonunda konuşmalarınızı toparlamak 
üzere ilave süre de vereceğim.ama sözlerinizi toparlamak üzere. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Hayhay Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Buyurun. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Ayrıca, Fatih Cumhuriyet Savcısı

nın hakkında Anayasanın 83 üncü maddesi gereğince yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasın 
içeren 14 Ekim 1993 tarihli hukuka ve usule uygun olmayan isteği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca isnadın ciddiliğini gösteren delillere etraflıca yer verilmediği, yasalara ve yerleşik 
uygulamalara aykırı olduğu gerekçesiyle, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 14 üncü maddesine göre, iade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen 14 Ekim 1993 tarihli istek, ayrıca, ilgili Başsav
cılıkça değil, usule aykırı biçimde, savcılardan birisi tarafından gönderilmiştir. Kaldı ki, Yüce Mec
lisin değerli üyelerinin, Meclis Başkanlığının bu işlemini sadece Moğultay için öngörülmediğini, 
DEP'li milletvekilleri ile Sayın Erbakan için de aynı yöntemin işletildiğini bilmeleri gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hakkımdaki savcılık isteğinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Sayın Başkanı tarafından geri gönderilmesinden sonra takipsizlik kararı verildiğine biraz 
önce değinmiştim. 

Önergede "delil yetersizliğinden aklanmışsa da, bu konuyla ilgili tartışma süregelmiştir" de
nilmektedir. Oysa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanının geri gönderme kararından son
ra, yine Fatih Cumhuriyet Başsavcılığının, 1 Aralık 1993 tarihinde "ajandadaki bir notun kamu da
vası açılmasını haklı gösterecek bir delil olarak.kabulü mümkün değildir" şeklindeki takipsizlik ka
rarını, önerge sahibi sayın milletvekillerinin görmezlikten, anlamazlıktan geldiğini sanmıyorum. 
Konu, delil yetersizliğinden aklanma değil, beni karalamak için yaratılmak istenen delilin dava 
açılmasını haklı göstermeyeceği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmesidir. Aradaki farklılığı ve 
hukukî inceliği hukukçu üyelerin ayırt edeceğini sanıyorum. 
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Sayın Başkan, önergedeki, "soruşturmanın bir başka savcıya verildiği" iddiasına gelince: Ya
pılan işlem tamamen yasalar çerçevesinde ve yargılamanın doğal süreci içerisinde gerçekleşmiştir. 

i • ' • 

Şöyle ki: Mahkemeler Teşkilatına Dair 469 sayılı Yasanın 5 inci maddesine göre, her cumhu
riyet başsavcılığı kuruluşunun başında bir cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar cumhuriyet savcı
sı görev yapmaktadır. Cumhuriyet başsavcısı, makam itibariyle, muhakeme hukuku süjesidir. 
Cumhuriyet savcısı, şahıs itibariyle, muhakeme hukuku süjesi değildir. Cumhuriyet başsavcıları, 
bir tahkikat evrakını bir savcıdan alıp diğerine verebilecekleri gibi, kendileri de bizzat yürütebilir
ler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca iade edilen hazırlık evrakı, Fatih Cumhuriyet Baş
savcısının tensibiyle bir başka savcıya verilmiştir. Bu takdir, anayasal teminatı olan cumhuriyet 
başsavcısına aittir. Bunun tartışılması hukuka aykırıdır ve bağımsız yargıyı zedeler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; herkes hakkında bir şeyler yazılır, söylenir; ama, son söz 
yargı organlarına aittir. Eğer, önerge sahibi değerli milletvekilleri, yargı organlarının kararlarına 
rağmen tartışmayı haksız zeminlerde ve yanlış biçimde sürdürmek istiyorlarsa, ona asla bir diyece
ğim yok; ama, şu bilinmelidir ki, Yüce Meclis, asılsız, yersiz tartışmaların sürdürülmesinin, heves
lerinin tatmin edildiği bir zemin değildir. 

Sayın Başkan, hem kimi basın organları hem sayın önerge sahipleri, neden hedef olarak, Mo-
ğultay'ı seçmişlerdir? Önerge nedeniyle de olsa, zorunlu olarak bir başkasının sözleriyle kendim
den bahsetmek durumunda kaldığım için sıkılıyorum. 

Bakın, bir değerli köşe yazarımızın 4 Aralık 1993 tarihli yazısındaki sözlerini aynen nakledi
yorum: "Moğultay nasıl bir adamdır? Ne hamamböceğidir ne beş yıldızlı otel faresidir ne holding
lerin uşağıdır. Moğultay alın terine saygılıdır, emekçinin katılımında bir demokrasiye inanır, 
ILO'nun evrensel istemlerine göre ülkenin çalışma yaşamını düzenlemeye çabalar. Eh, bu kişiliğiy
le, bakanlığa başladığından beri sermaye kesiminin yaylım ateşi altındadır. Medya şarlatanı, böyle 
bir adamı alır, kirli suda yıkayıp çamaşır gibi sıkmak için elinden geleni ardına koymaz. Kolay mı 
emekçinin hakkını savunmak?" 

Bunu, ben söylemiyorum... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-O Bakanlıkta kalsaydınız... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)-Ne kadar kıyak çektin ona?! 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Neden öbür bakanların ismi karışmadı?.. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Doğrusu, hak etmediğimi düşün-

- düğüm bu güzel sözler, herhalde, iddia ve önerge sahiplerine, benim dışımda ve önergeden bir hay
li zaman önce objektif kalemlerden verilmiş çok anlamlı bir yanıttır. Kimi basın organlarında, hak
kımda farklı ve yergili değerlendirmeler yapıldı. Sanıyorum, önerge sahiplerinin asıl malzemeleri 
de budur. " • • . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, özgür basında yazılan, söylenen her şeye "doğru
dur, gerçektir ve çok önemli bir haberdir" diye yaklaşmak da son derece yanlıştır. Bakınız, Aktüel 
Dergisinin 25-31 Ağustos tarihli sayısında yer alan, çok değerli bir Parlamento üyesi arkadaşımın 
kendi sözleriymiş gibi yazılıp sunulan, "kafadan çatlak biriyim" sözlerine, en az benim hakkımda 
söylenilenler kadar üzüldüm... Bakın, bunu ben yazmadım... . ' ' -

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- Bununla ne alakası var? 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Söyleyeceğim ne alakası olduğu-
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nu. 
Aynı derecede, ANAP Genel Başkanı çok sayın Mesut Yılmaz ile ilgili olarak basında çıkan; 

"Yılmaz kumarbazın tekidir. Yılmaz kardeşler hayalîcidir. Mesut Yılmaz yavşaktır!" sözlerine fev
kalade üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. (ANAP sıralarından "ne alakası var" sözleri, gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sana ne ondan!.. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Onu söyleyenler utansın. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sen İSKİ'dcn bahset, yolsuzluklardan bahset. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- İSKİ'yi kim soydu? 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Sayın Çiller hakkında söylenenleri neden söylemiyorsun Sayın 
Bakan?.. 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu... Sayın Bulut... 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Sonradan Sayın Yılmaz'm dava 
konusu edip yargı kararına bağladığı "yavşaklık" tartışmasını sürdürmek ne kadar çirkin ve ayıpsa, 
yargı kararına rağmen Moğultay hakkında asılsız, dayanaksız ve delilsiz iddiaları sürdürmek de o 
kadar ayıptır diyorum. 

FARUK SAYDAM (Manisa)-Yavşak sensin! 
CENGİZ BULUT (İzmir)- İSKİ'yi ben mi soydum?! Nurettin Sözen, Ergun Göknel soymadı 

da ben mi soydum?! 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Çünkü, yazılanlarla, söylenenlerle, 

Moğultay, Sayın Mesut Yılmaz değil, Yüce Parlamento aşındırılıyor; siyaset adamına güven örse
leniyor; toplumda, milletvekilleri, bakanlar, siyasî parti liderleri küçük düşürülmek isteniyor. Ben 
buna üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepimizin görevi demokrasinin ortak değerlerine, özgür
lükçü parlamenter rejime sahip çıkmaktır; ama, üzerinde konuştuğumuz önerge türünden mekaniz
malarla bunu yeterince, titizlikle düşünüp koruduğumuzu sanmıyorum. Demokratik hukuk devleti 
ve onun, olmazsa olmaz koşulu yargı bağımsızlığı ve Yüce Parlamento için üzüntülerimi ifade et
mek istiyorum. 

Bu gensoru önergesi, İSKİ olayını bilen ve izleyenler için ve hele hele benim için hiç sürpriz 
olmamıştır. Bir basın organında, 31 Ağustos 1993 tarihinde, yani bir yıl Önce, "ANAP Moğııltay'ın 
peşinde" şeklinde çıkan yersiz söylentileri bugüne kadar sürdürülmüştür. Aradan bir yıldan fazla 
zaman geçtiği halde, makam arabasının kullanımı bahane edilerek sorunun tekrar toplumun günde
mine getirilmesi de son derece ilginçtir. Anlaşılıyor ki, bir yıllık takip sonuç vermemiş, takipçiler 
ve onlara malzeme vermeye çalışan görsel ve yazılı yayın organlarındaki yandaşları da yenik ve bi
tap düşmüşlerdir. 

Gensoru önergesinde, "makam arabasının özel bir işte kaza yapmasından" sözleri yer almak
tadır. Bu bile gensoru malzemesi yapılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafında kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)-Oysa, önergede imzası bulunan ve 
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geçmiş dönemde bakanlık görevlerini üstlenmiş çok değerli milletvekillerinin makam arabasının 
hangi hizmetlere, ne şekilde tahsis edilip edilmeyeceğini bilmeleri gerekirdi. Buna rağmen, bir si
yasal hırs uğruna, yerleşik uygulamaları, hukuksal gerçekleri görmezlikten gelmelerini kendilerine 
yakıştıramadığımı ifade etmek istiyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Kimin kardeşi mahkemeye verildi?.. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Öte yandan, İstanbul Adliyesinde 
yapılan görevlendirme... 

CENGİZ BULUT (İzmir)- İSKİ'den,, deterjan ihalesinden, OMO'dan bahset. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Sayın Bulut, siz maçı böyle mi yö

netirdiniz?.. Maç böyle yönetilmiyor, değil mi?.. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Deterjan ihalesinden bahsediyor Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- İstanbul Adliyesinde yapılan gö
revlendirme ve atamalarda, İSKİ bağlantısı hep faktör olarak kullanılmıştır. Bu dönem, benim Ada
let Bakanlığı görevini üstlenmemden önceki döneme ilişkin olsa da, aynı Hükümet içerisinde Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığım dönem kastedilmekte, İSKİ soruşturmasına dolaylı 
olarak etken olduğum ifade edilmektedir. Bırakalım Hükümet içerisindeki bir bakanı, Adalet Ba
kanı bile Anayasamıza göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bağımsızlık ve hâkimlik te
minatı esaslarına göre görev yapmasına müdahale edemez, etki edemez. Adalet Bakanı, Kurulun 
Başkanıdır, tek bir oyu vardır. Bir anayasal kurum olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu, 
önergedeki anlatımla şaibe altında tutmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önerge sahiplerinin -bana da ulaştırılan- imzasız ve uy
durma, düzmece ve yakışıksız mektupları, çok önemseyip ciddiye aldıkları anlaşılıyor; tıpkı makam 
arabasının özel bir kaza yapması gibi. 

Bu asılsız iddialarda adı geçen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Buyurun. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Ve Moğultay'm parasal olarak 

kullandığı suçlaması getirilen bir adliye personeli hakkında yapılan soruşturma sonucunda, tahki
kat icrasına yer olmadığına karar verilmiş, mal bildiriminde bulunmasına ilişkin mevzuata muha
lefet ettiği gerekçesiyle yeni bir soruşturma açılmasına başlanmıştır. Doğrusu, bizler, her selam 
verdiğimiz insanın mal beyannamesini verip vermediği konusunda muhatap alınacak olursak, Türk 
adaletinin başka bir işle uğraşacak zamanı kalmaz. Kaldı ki, bu önergede, imzasız mektupta adı ge
çen Sayın Mehmet Özbek, değerli üyeniz, milletvekiliniz Sayın Dumankaya'nın hem yakınıdır hem 
akrabasıdır; ondan bilgi, al saydınız, benim Mehmet Özbek ile hiçbir ilişkimin olmadığını anlamış 
olacaktınız. 

Bakınız, arkadaşlarım, Umut Koç denen kişi Mehmet Özbek Ailesinin içgüveyidir, onların kı
zıyla evlidir, ortaklığı vardır... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hepsini nereden tanıyorsunuz Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Araştırdım efendim. Sizin Kartal 
Adliyesinden dosyayı aldığınız gün dahi belli. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)- Çok yakın takip ediyorsunuz Sayın Bakan, çok ilgilisiniz. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)-Bunları nereden biliyorum, biliyor 
musunuz; ben deliller peşinde koşarım, dedikodu peşinde değil Sayın Aşık. 

BAŞKAN-Sayın Bakan, süre sizin süreniz efendim, onu kullanın. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)-Tamam efendim, bitiriyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Koç neyiniz oluyor? 

ADAJET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Dcvamla)-Hiçbir şeyim değil; size namusum 
ve şerefimle yemin ediyorum ki hiçbir akrabalığım yok. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Hıdır Kazan? 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Hıdır Kazan akrabamdır. Bakınız, 
Hıdır Kazan hakkında buradan söylenen sözler yargıdan vareste değil, çok önemli ithamlarda bu
lundunuz, Hıdır Kazan'ın dava açma hakkı saklıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Efendim, mademki nüfus kuyudatına geçti; buyurun, size biraz daha süre veriyo
rum. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla)- Son söz olarak şunu söylüyorum: 
Bakınız, bu Meclisten şunu istiyorum, şunu ümit ediyorum: Bu tür Meclis denetleme yolları, bun
dan sonra, gerçekçi, delile dayalı* hukuka ve özgür parlamenter rejimin kurallarına uygun olarak 
verilsin, Parlamentomuzun ve yüce üyelerimizin zamanı yok yere harcanmamış olsun. 

Savcılardan önce sorgulamak, hâkimlerden önce yargılamak, hükümden önce mahkûm etmek, 
lekeleme yoluyla sindirme taktiği, en büyük terördür, insanların şeref ve haysiyetiyle oynamaktır. 
İnsan etkinligjnin en soylusu olan düşünce ve anlatım özgürlüğü de buna hiçbir zaman cevaz ver
mez. 

Bu düşüncelerle takdiri Yüce Meclise bırakıyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efen
dim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, yazılı olarak söz istemiştim... 

BAŞKAN-Sayın Kul, zatı âlinizin bir söz talebi vardır. Takdir buyurursunuz ki, gensoruyla il
gili görüşme usulü ve kimlerin konuşacağı, Anayasanın 99 uncu maddesinde tadaden tespit edil
miştir. Sizin buyurduğunuz İçtüzüğün 87 nci maddesi, kanun teklif ve tasarılarıyla ilgilidir. Bu se
beple, size söz verme imkânım yoktur. 

EMİN KUL (İstanbul)- Söz talebimi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN- Peki, Sayın Kul, söz talebini geri aldılar. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay hakkındaki gensoru önergesi
nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 

Genel Kurul salonunda ayakta bulunan arkadaşlarımızın, yerlerini değiştirmemek üzere, sıra-
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larına oturmalarını rica ediyorum. Efendim, mümkün mertebe salondan giriş çıkış olmasın. Tabiî, 
bunu yasaklama imkânımız yok; ama, arkadaşlarımızdan bu hususu rica ediyorum. 

Efendim, bu arada sayın bakanlar, Bakanlar Kurulu sıralarına gelirlerse saymamız kolaylaşır. 
Değerli milletvekilleri, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunu oyluyorum: 

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... 

Efendim, sayım konusunda Divandaki arkadaşlarımız arasında mutabakat olmadı; ayağa kalk
mak suretiye yeniden saydıracağım, lütfen kusura bakmayın. 

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim... 
GAFFAR YAKIN (Afyon)- Beyefendiler, çıkın da şu işi bitirelim, rica ediyorum. 
BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen... Rica ediyorum. 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar efendim... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Sayın Başkan, Sayın Sağlar arka sıralarda. 
BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun... Rica ediyorum... 33 Sayın Bakan ve Başbakanımız 

var; iki bakanın oy hakkı yok efendim, diğerlerinin sayısı belli. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Sayın Sağlar, bir orada, bir de burada sayılmasın diye 

söylüyorum. 
BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun... Sayın Sağlar'ın oy kullanma hakkı yok mu efendim? 

Oylama işlemi, doğru ve isabetli sayım yapana kadar devam edecek, onun için müsaede buyurun... 
Sayın milletvekilleri, gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. (DYP ve 

SHP sıralarından alkışlar) 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, yanlışlık var, lütfen yeniden sayınız. 
FARUK SAYDAM (Manisa)- Sayıları söyleyin. (ANAP sıralarından "Rakamları söyleyin" 

sesleri, gürültüler) 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve Bayburt Millet

vekili Bahâddin Elçi'nin grupları adına yaptıkları konuşmalarda şahsıyla ilgili sözlerin gerçekle
ri yansıtmadığına ilişkin konuşması 

BAŞKAN- Sayın inönü, bir talebiniz geldi, bir pusulanız geldi. Şimdi, zati âlinizin isminden 
söz edildi; konuşmaları takip ettim; ama, sizi rencide edici bir ifadeyi tespit edemedim. Zati âliniz 
bu kanaatte iseniz ve bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorsanız, size olan saygımızdan dolayı, si
ze, açıklama imkânı vereceğim. Tutanaklarımız da çok geç geliyor; mesela birisini alabildik, ora
da aynen şöyle deniyor: "İSKİ ile iş yapan müteahhitlerin ifadelerinden bazı bölümler okumak is
tiyorum. Bakınız, müteahhit İbrahim Cevahiroğlu ne diyor: 'İSKİ'deki olayları iki defa Erdal İnö
nü'ye intikal ettirdim; ama, hiçbir netice çıkmadı'diyor." Söylenen bu efendim. Israr ediyorsanız, 
açıklama yapmak üzere size söz vereceğim. 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir)- Tutanaklara geçmesi bakımından söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın İnönü. 
Sayın milletvekilleri, oylaması yapılacak işler vardır. 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başkan biraz evvel söz 
verseydi, belki daha büyük bir dikkatle dinlenecekti; oylamadan sonra, sanıyorum ilgi azaldı; an-
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cak, tutanağa geçmesi bakımından söylemek istiyorum. Söz verdiği için Sayın Başkana da teşek
kür ediyorum. 

Biraz evvelki görüşme içinde iki arkadaşımız, ANAP ve RP sözcüsü, benden dolaylı olarak 
bahsettiler. ANAP sözcüsü Sayın Cevahir'in konuşmasına bir atıf yaptı; Refah Partisi sözcüsü de 
"eski Genel Başkan" diye benden bahsetti. Bu iki konuda açıklama yapmak istiyorum. 

Sayın Cevahir'in söylediği konu, hatırladığım kadarıyla şöyle olmuştur: Bunu şunun için söy
lüyorum: Böyle bir kanaat, yavaş yavaş basında da ortaya çıktı; sanki, o zaman "ÎSKİ'de belirli 
olaylar oluyormuş" diye bana söylemişler, ben de onun üzerine hiçbir şey yapmamışım. Böyle bir 
şey yok, böyle bir olay yok; onu söylemek istiyorum. 

Benim hatırladığım kadarıyla, -Sayın Cevahir o zaman bizim Partimizdendi- İstanbul'da bir 
parti toplantısında, Koalisyonun icraatları üzerinde Partililerimizin görüşlerini dinliyorduk ve Sa
yın Cevahir de eleştiriyordu; genellikle eleştiriyordu, bakanlarımızın yaptıklarını eleştiriyordu, be
lediye başkanlarımızın yaptıklarım eleştiriyordu ve "bu arada birçok yolsuzluklar oluyor, üzerine 
gitmiyorsunuz" diyordu. İstanbul Belediyesi için ve başka yerler için de böyle bir şey söylemişti. 
Bunu yalnız bana söylemedi, açıkta yaptığımız toplantıda söyledi. Sonra söz aldığımda, herhangi 
bir arkadaşımız, herhangi bir belediyemizde, .herhangi bir bakanlığımızda, devletin bakanlığında, 
devletin belediyesinde, herhangi bir yolsuzluk duyarsa, bana gelip lütfen söylesin; derhal gerckini 
yaparız, derhal soruşturma açarız dedim. Onun üzerine Sayın Cevahir, "belirli bir şey değil, siz 
araştırın" dedi. Takdir edersiniz ki, ondan sonra yapılacak bir şey yoktu. Zaten herkesin gözü önün
de oldu. 

İkinci konuda, Sayın Refah Partisi sözücüsü, "eski Genel Başkan da var" diye, yine bir imada 
bulundu. Eski Genel Başkan, evet, burada... Kim bir şey biliyorsa, derhal savcılara söylesin, soruş
turma açılabilir, her zaman cevap vermeye hazırım; herhangi bir gizli kapaklı iş yok. 

Ben, asıl şunu söylemek istiyordum: Her iktidar döneminde birtakım yolsuzluklar ortaya çıka
bilir, çıkıyor da. Bu yolsuzluklardaki meseleyi karara bağlayacak olan merci, yargıdır. 

İktidarların ölçülmesi için gerekli kriter bence şudur: İktidarlar, bu konunun yargıya gitmesi
ni kolaylaştırıyorlar mı, zorlaştırıyorlar mı? Bizim İktidarımız, benim içinde bulunduğum İktidar, 
iftiharla söylüyorum, bu dedikoduların yargıya gitmesini kolaylaştırmıştır; bizden evvelki iktidar 
bunu yapmamıştı. Onu söylemek istedim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın inönü. 
Değerli milletvekilleri; oylaması yapılacak işler, yarınki birleşimde yapılacaktır. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V I I - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN- Plan ve Bütçe Komisyonunda Doğru Yol Partisi Grubuna düşen üyelik için, Kas

tamonu Milletvekili Nurhan Tekinel aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. - Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
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BAŞKAN- Millî Eğitim Komisyonunda Doğru Yol Partisi Grubuna düşen üyelik için, Sinop 
Milletvekili Cafer Sadık Keseroğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, sözlü sorular ile kanun tasarı ve teklifleri ve oylaması yapılacak işleri 

görüşmek için, 21 Eylül 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati: 18.17 

© 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, cezaevi infaz görevlilerine ilişkin sorusu ve Adalet 

Bakanı Mehmet Moğultay 'in yazılı cevabı (7/4739) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 
1. 24 Mayıs 1994 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan ve terör cezaevlerindeki savcı ve mü

dürlerin durumlannın iyileştirilmesine dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamına cezaevi infaz 
görevlileri neden dahil edilmemiştir? 

2. Görev riskinin en üst noktasında bulunan bu kişiler için kapsam dışı bırakılmayı adil bulu
yor musunuz? 

3. Bu kişilerin durumlarında da bir iyileştirme düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu iyi
leştirme ne zaman ve ne ölçüde olacaktır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza ve Tevkifevleri 15.9.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.CTE.0.00.00.-036644 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22 Temmuz 1994 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4739-10436/39499 
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İlgi yazınız ekinde alınan ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
Sayın, 
Şevket Kazan 

Kocaeli Milletvekili 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz tarihsiz soru önergesinin içeriği, 529 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname Ana
yasa Mahkemesince iptal edildiğinden şahsıma yönelttiğiniz sorular tek soru olarak değerlendirile
rek cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Soru: 

1. 24 Mayıs 1994 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve terör cezaevlerindeki savcı ve mü
dürlerin durumlarının iyileştirilmesine dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamına cezaevi infaz 
görevlileri neden dahil edilmemiştir? 

2. Görev riskinin en üst noktasında bulunan bu kişiler için kapsam dışı bırakılmayı adil bulu
yor musunuz? 

3. Bu kişilerin durumlarında da bir iyileştirme düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu iyi
leştirme ne zaman ve ne ölçüde olacaktır. 

24 Mayıs 1994 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 529 sayılı "Ceza tnfaz 
Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair" Kanun Hükmünde Kararname, Anayasa 
mahkemesinin 8.7.1994 gün ve Esas 944/55 Karar 1994/50 sayılı kararıyla iptal edilmiş olup, söz 
konusu karar 29.7.1994 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bakanlığımızca yeniden hazırlanmakta olan "Ceza înfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuru
luş ve İdaresine Dair" Kanun tasarısı T.B.M.M'ne sunulma aşamasına gelmiştir. 

Anılan Kanun tasarısında; Terör cezaevlerinde görev yapan, 
1. Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi Cumhuriyet Savcıları için 2 000 
2. Cezaevi Müdürleri için 1 500 
3. İnfaz Koruma Başmemurları için 1 250 
4. İnfaz Koruma memurları için 1 000 
5. İdare memurları ve öğretmenler için 750 

6. Geriye kalan diğer personel için 400 
I 

ek göstergenin, tazminat olarak konulması düşünülmektedir. 
Söz konusu Kanun tasarısı Meclis gündemine girdiğinde çıkarılması için Refah Partisi Grubu 

olarak da yardım ve katkılarınızı esirgemiyeceğiniz duygu ve düşüncesiyle; 
Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
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2. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Kayseri-Kocasinan Taşan Köyü Fındıklı Göletine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/4792) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını talep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. Şaban Bayrak 
Kayseri 

Kayseri ili Merkez Kocasinan ilçesi Taşan köyü yakınında küçük bir gölet yapımına başlan
mış ve firmaya para ödenmediği için gölet yapımı yarıda bırakılmıştır. Gölet yapılırkende göletten 
köye gelen su kanalı da tahrip edilmiştir. Adı geçen fındıklı göleti bitirilemediğinden Taşan köyü 
halkı susuzluktan tarım ürünlerinden büyük zarara uğramaktadır. 

Sorularım: 
1. Kocasinan ilçesi Taşan köyü Fındıklı Göletinin şimdiye kadar bitirilememesinin sebepleri 

nelerdir? 
2. 1994 inşaat mevsimi bitmeden sadece sıva işlerinin kaldığı söylenen göletin bitmesi müm

kün olacak mıdır? 

3. Yapımcı firmanın ne kadar alacağı bulunmaktadır? 
4. Göletin yapımından Kayseri Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü mü sorumludur? 
5. Gölet tamamlandığında Gölet'den Taşan köyüne kadar sulama kanalı yapmayı planlıyor 

musunuz? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 19.9.1994 
Sayı: B.02.0.014/1165 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4792-10567 sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyde Köy Hizmetlerince yapılan herhangi bir gölet bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 

3. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, terörle ilgili suçluların bulunduğu cezaevle
rinde görevli personelin malî durumlarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Meh
metMoğultay 'in yazılı cevabı (7/4815) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize 
arz ederim. 

Saygılarımla. H. İbrahim Özsoy 
Afyon 

t . ' . . 
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24.5.1994 tarih ve 21939 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hük
münde Kararname ile teröristleri barındıran cezaevlerinde görevli Cumhuriyet Başsavcıları, Müdür 
ve 2 nci müdürlere verilen ek gösterge ile durumlarının iyileştirildiği malumlarınızdır. Terörle il
gili suçlardan hükümlülerin ve tutukluların barındığı cezaevlerinde görevli, bunlarla ve aileleriyle 
temas eden infaz koruma başmemurlarının da bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına almayı 
düşünüyor musunuz? , 

Cezaevlerinde stres altında çalışan bu memurların mali durumlarını düzeltici çalışmalar yapı
yor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza ve Tevkifevleri 15.9.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.CTE.0.00.00.-036642 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28 Temmuz 1994 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4815-10634/40377 

İlgi yazınız ekinde alman ve Afyon Milletvekili Sayın H. İbrahim Özsoy tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı J 

Sayın, 
Şevket Kazan 
Kocaeli Milletvekili 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz tarihsiz soru önergesinin içeriği, 529 

sayılı. Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname Ana
yasa Mahkemesince iptal edildiğinden şahsıma yönelttiğiniz sorular tek soru olarak değerlendirile
rek cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

24.5.1994 tarih ve 21939 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hük
münde Kararname ile teröristleri barındıran cezaevlerinde görevli Cumhuriyet Başsavcıları, Müdür 
ve 2 nci müdürlere verilen ek gösterge ile durumlarının iyileştirildiği malumlarınızdır. Terörle il
gili suçlardan hükümlülerin ve tutukluların barındığı cezaevlerinde görevli, bunlarla ve aileleriyle 
temas eden infaz koruma başmemurlarının da bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına almayı 
düşünüyor musunuz? 

24 Mayıs 1994 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 529 sayılı "Ceza İnfaz 
Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair" Kanun Hükmünde Kararname, Anayasa 
mahkemesinin 8.7.1994 gün ve Esas 944/55 Karar 1994/50 sayılı kararıyla iptal edilmiş olup, söz 
konusu karar 29.7.1994 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bakanlığımızca yeniden hazırlanmakta olan "Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuru
luş ve İdaresine Dair" Kanun tasansı T.B.M.M'ne sunulma aşamasına gelmiştir. 
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Anılan Kanun tasarısında; Terör cezaevlerinde görev yapan, 
1. Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi Cumhuriyet Savcıları için 2 000 
2. Cezaevi Müdürleri için 1 500 
3. İnfaz Koruma Başmemurları için 1 250 
4. İnfaz Koruma memurları için 1 000 
5. İdare memurları ve öğretmenler için 750 
6. Geriye kalan diğer personel için 400 
ek göstergenin, tazminat olarak konulması düşünülmektedir. 
Söz konusu Kanun tasarısı Meclis gündemine girdiğinde çıkarılması için Anavatan Partisi 

Grubu olarak da yardım ve katkılarınızı esirgemiyeceğiniz duygu ve düşüncesiyle; 
Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
4. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, orman yangınlarına ilişkin Başbakandan sorusu 

ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4827) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Anayasamızın 56 ncı maddesi çevreyi geliştirmek, çevre kirlenmesini önlemek; 63 üncü mad
desi, tarih, kültür ve tabiat varlıklarını ve .değerlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla destekle
yici ve teşvik edici tedbirleri almak; 169 uncu maddesi, ormanların korunması ve sahaların geniş
letilmesi için gerekli tedbirleri almak yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirmek, ormanla
ra zarar verebilecek hiç bir faaliyet ve eyleme izin vermemek ödevi yüklemiştir. Her ne kadar 30 
Haziran 1993 günü TBMM'de okuduğumuz Hükümet Programında ormanların korunması konu
suna yeteri kadar önem verilmemişse de Anayasa'nın yüldedigi ödevler Hükümetinizi bağlamak
tadır. Bu çerçevede; 

Hükümetiniz ormanların korunması, genişletilmesi için ne tür çalışmalar yapmıştır? Hüküme
tiniz yanan ormanların yerine kaç hektar ağaçlandırma yapmıştır? 

Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek Orman Bakanlığı bünyesinde kaç geçici işçinin sözleş
mesi yenilenmemiştir? Şu an Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde, ormanların korunması ve ba
kımıyla görevlendirilmiş çalışan sayısı ne kadardır? Bu görevlilerin statüsü nedir? Aynı sayı 1990, 
91, 92, 93 yıllarında ne kadardır? 

Orman Bakanlığı yaz aylarında çıkacak muhtemel yangınları hesaba katarak, Türk Hava Kur 

rumu'yla uçakların kullanılması için sözleşme imzalamış mıdır? İmzalanmamışsa bunun gerekçe
si tasarruf tedbirleri midir? Şu an orman yangınlarının söndürülmesinde kulanılabilecek, büyük ka
pasiteli yangın uçağı mevcut mudur? Mevcut değilse makam arabalarınızın artırılması yerine yan
gın uçağı alınmasını düşünür müsünüz? Bugüne kadar alınmamasının nedenleri nelerdir? 

Hükümetiniz anız yakma geleneğiyle mücadele için bugüne kadar ne tür çalışmalar yapmıştır? 
Hayalci, "Hedef 2001" kampanyası için kullandığınız olanakları böyle bir mücadelede, eğitim, bil-
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gilendirme, propaganda için neden kullanmadınız? Anız yakanlara caydırıcı yaptırımlar getirmeye, 
anız yakmayan köylüyü ödüllendirmeye dönük çalışmalar yapıyor musunuz? 

Yanan tarihi Gelibolu Ormanlarının yeniden ağaçlandırılması, Saroz Körfezi'nin korunması, 
tahrip olan tarihi, kültürel değerlerin yeniden düzenlenmesi için ne gibi önlemler aldınız? Deneti-
minizdeki fonlardan bu iş için yeter miktar parayı aktarmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 13.9.1994 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı Koordinasyon ve Mevzuat 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı: KM.1.SOR./563-2557-29787 
Konu : Sn. Hasan Basri Eler'in 

Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 5.9.1994 Tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4827-10666/40513 Sayılı Yazınız. 

Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'in "Orman Yangınlarına İlişkin Yazılı Soru Öner
gesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Edirne Milletvekili 
Sayın Hasan Basri Eler'in Orman Yangınlarına İlişkin 

Yazılı Soru Önergesi Hakkında 
Orman Bakanlığının Cevabı 

1937-1993 Yıllarında ülkemizde 53 801 adet orman yangını çıkmış ve 1 424 234 hektar or
man yanmıştır. 1993 yılı sonuna kadar 2 milyon hektar sahada ağaçlandırma yapılmıştır. Bu süre 
içinde ormanlarımızda meydana gelen yangınların 400 bin hektarının örtü yangını olduğu, ağaçla
ra fazla zarar vermediği ve sahanın yeni baştan ağaçlandırılmasını gerektirmediği düşünülürse, ya
nan orman alanının iki misli bir sahada ağaçlandırma yapıldığı görülmektedir. 

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde, Orman yangınları ile mücadele çalışmaları için 17 bin 
işçi istihdam edilmektedir. Bu işçiler, yangına hassasiyet derecesine göre kurulmuş olan 715 yer
deki yangına ilk müdahale ekipleri, 138 yerdeki hazır kuvvet ekipleri ile ormanlarımızın tamamı
na yakın kısmını gözetleyecek şekilde kurulmuş olan 883 yerdeki gözetleme kule ve kulübelerin
de yangın mevsimi boyunca (Haziran başı Ekim Sonu) geçici mevsimlik işçi olarak görev yapmak
tadır. Orman yangınları ile mücadele için istihdam edilen işçilerin bir kısmının iş akitleri yangın 
mevsimi sonunda yeni iş mevsimine kadar askıya alınmakta, bir kısmı ise iş durumuna göre diğer 
ormancılık işlerinde çılıştırılmaktadır. 

1994 Yılından önceki yıllarda da orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde 17 bin civarın
da işçi çalıştırılmış olup, tasarruf tedbirleri nedeniyle orman yangınları ile mücadele çalışmaların
da hiç bir kısıtlamaya gidilmemiştir. 
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Türk Hava Kurumu ile imzalanan sözleşme gereği 3 söndürme, 1 keşif uçağından teşekkül 
eden bir filo 1.7.1994 tarihinde izmir Orman Bölge Müdürlüğünde, 3 söndürme, 1 keşif uçağından 
teşekkül eden diğer bir filo da 1.8.1994 tarihinde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde göreve 
başlamıştır. T.H.K. uçakları 800 litre su kapasiteli olup, az engebeli, ağaç boyunun kısa olduğu ve 
rüzgar hızının az olduğu yangınlarda faydalı olabilmektedirler. Bu uçaklar 1985 yılından beri İz
mir, 1986 yılından beri de Çanakkale Orman Bölge Müdürlüklerinde çıkan yangınların söndürül
mesi çalışmalarında kullanılmaktadır. 

Orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılan büyük kapasiteli uçağımız yoktur. 6 ton ci-
vasında su taşıyan Kanada malı 415 tipi uçakların satın alınması için girişimlerimiz bulunmakta
dır. Ancak, bilindiği gibi yangın büyüyüp afet haline gelince bu uçaklarında, yararı hemen hemen 
olmamaktadır. Nitekim bu uçakların yoğun bir şekilde kullanıldığı A.B.D., İtalya, Fransa Yunanis
tan ve üretici ülke olan Kanada da çıkan orman yangınları ile her yıl ülkemizde yanan sahanın 5-
10 katı orman sahası yanmaktadır. 

Orman yangınlarında esas olan ilk müdaheledir. tik müdahale en iyi bir şekilde işçi ile yapıl
maktadır. Yangın büyüdükten sonra yapılan söndürme çalışmaları fazla etkili olamamaktadır. Ba
kanlığımızca, orman yangınlarına karşı en etkili mücadelenin yapılması hususunda gerekli tedbir
ler alınmış olup, bu konuda ödeneğe bakılmaksızın her türlü harcama yapılmaktadır. 

Ormanlara dört kilometre mesafede veya Orman Kanunu'nun 31 inci ve 32 inci maddeleri 
kapsamına giren köylerin hudutları içinde, anız veya benzeri bitki örtüsünü yakmanın yasaklanma
sı ve bu yasaklara uymayanlara ve bu durumun orman yangınına sebep olması halinde verilecek ce
zaları arttıran Kanun değişikliği hazırlanmış olup, en kısa sürede Kanun haline getirilmesine çalı
şılmaktadır. 

Yanan Tarihi Gelibolu Millî Parkı ormanı 4 049 hektardır. 1995 yılı İlkbaharında, yanan sa
hanın tamamı ağaçlandırılmış olacaktır. Tahrip olan tarihi ve kültürel değerlerin yeniden onarılma
sı ve düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmış olup en kısa zamanda bitirilecektir. Bu işler için ge
rekli finansmanın sağlanmasında herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır. 

5. - İstanbul Milletvekili Elaaddin Elmas'in, bir firmaya madalyon ve rozet yaptırıldığı iddi
asına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/4830) 

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

ederim. 
Saygılarımla. Elaaddin Elmas 

İstanbul . 

1994 yılının 2 ye 4 üncü ayları içerisinde DELTA Şirketine madalyon ve lale rozetleri yaptı
rılarak 13 223 495 546 Milyar TL. ödendiği anlaşılmış olup; 

1. Bu madalyon Ve rozetler ne maksatla yaptırılmıştır? 
2. Tasarruf genelgesi çerçevesinde harcamalarda kısıtlama yapılması emredilmesine rağmen 

genelgeye uyulmamasının izahı var mıdır? 

3. Bu ödemeler hangi ödenek faslından karşılanmıştır? 
4. Yapılan bu madalyon ve rozetler nerelere ve ne şekilde dağıtılmıştır? 
5. Bu konuda bir araştırma yaptıracak mısınız? 
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T.C 
Turizm Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 20.9.1994, 
Sayı: B.17.HKM.O.00.OO.0O/047-21540 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
İlgi: 5.9.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4830-10672/40530 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ile İstanbul Milletvekili Elaaddin Elmas'a ait yazılı soru önergesinde, 
1. Bugüne kadar yeterince değerlendirilmeyen hediyelik eşya tasarımı ve üretiminin gerçek

leştirilmesinde sıkıntılar yaşanmakta idi. Bu doğrultuda, gerek ülkemizi ziyaret eden yabancı ko
nuklara verilmek, gerekse uluslararası fuarlarda ülkemizin en iyi şekilde temsilini sağlamak ve ta
nıtmada önemli bir araç olarak gördüğümüz kültürel değerlerimizi yansıtmak amacıyla sözkonusu 
madalyon ve rozetler yaptırılmıştır. Özellikle bu tür hediyelik alımlar için de her yıl Tanıtma Ge
nel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü 
bütçesine milyarlarca liralık ödenek konulmakta idi. Bu ödeneklerle'bardak, sürahi vb. gibi hemen 
kırılabilen cam eşya veya halı, kilim gibi zaman zaman değeri çok yüksek ve devamlı fiyat artışla
rı ile karşılaşılan eşya satın alınmakta idi. 

Bu nedenle Bakanlık olarak bir eksikliği gidererek fiyat yönünden daha makul ve uzunca bir 
süre kullanılmak üzere kültürel tanıtımımızı sağlayacak olan sözkonusu madalyon ve rozetlerin 
yaptırılması Tanıtma Genel Müdürlüğünün talebi üzerine olmuştur. 

Bu amaçla; 
- Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünün 29.4.1993 tarih ve 1993/21 sayılı Makam 

Onaylı Yönetim Kurulu Kararı ile el sanatları ve hediyelik eşya alımlarında Üniversite hocaları ve 
diğer kurumlardan olmak şartıyla 8 kişilik Uzmanlar Kurulu oluşturulmuştur. 

- Uzmanlar Kurulunun tasarruf genelgelerinden önce 16.12.1993 tarih ve 1993/4 sayılı kararı 
çerçevesinde teklif edilen sözkonusu ürün çeşitleri değerlendirilerek sipariş verilmiştir. 

Ülkemize gelecek yabancı devlet konukları ile ülkemizde ağırlanacak yabancı üst düzey yet
kililerine hediye edilmek, ayrıca yurtdışı bürolarımızca yürütülen tanıtma faaliyetlerinde kullanıl
mak üzere ülkemizin doğal-tarihi ve turistik zenginliklerini yansıtması amacıyla madeni madalyon
lar yaptırılmıştır. 

2. Sözkonusu madalyon ve rozetler, yukarıda da belirtildiği üzere Uzmanlar Kurulunun 
16.12.1993 tarih ve 1993/4 sayılı kararı ile DÖŞEM Yönetim Kurulunun Makam Onaylı 26.1.1994 
tarih ve 1994/8a sayılı kararı ile tasarruf genelgesinden önce yaptırılmıştır. 

3. Sözkonusu ödemeler DÖŞEM 1994 yılı bütçesinin tanıtma ile ilgili harcama kaleminden 
karşılanmıştır. 

4. Yapılan rozetler, uluslararası yurtdışı fuarlarda dağıtılmıştır. Madalyonlar ise; bir kısmı Dö
ner Sermaye mağazalarında satışa sunulmuş, büyük bir kısmı yine uluslararası fuarlarda Türki
ye'nin tanıtılması amacıyla dağıtılmıştır. Geri kalanı ise Türkiye'ye gelen yabancı konuklara hedi
ye edilmek üzere kullanılmaktadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. Halil Çulhaoğlu 

Turizm Bakanı 
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6. -Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kaldığı süre içerisinde Ankara Oteline ve çağrı ci
hazı ile araç telefonlarına ödenen paraların hangi bakanlığa fatura edildiğine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/4941) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna tarafmdan yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : ikâmet ettiğiniz yerin Ankara Oteli olduğunu biliyoruz. 

1. Bu otele bugüne kadar ne kadar para ödenmiştir? Bu para hangi Bakanlığa fatura edilmek
tedir? 

2. Çağn cihazr ile araç telefonlarınızın faturalarının halen Sağlık Bakanlığınca ödendiği söy
lenmekte, bu doğru mu? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 16.9.1994 

Sayı: B.02.0.003/62/00930 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 9 Eylül 1994 gün ve GNS-7/4941-10894/41262 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Bakanlığıma yöneltilen "Ankara'da ki 
ikâmet ve araç telefonu harcamalarıma" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edil
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. Dr. Yıldırım Aktuna 
Devlet Bakam ve 
Hükümet Sözcüsü 

1. Maliye Bakanlığına bağlı T.C. Emekli Sandığının bir yan kuruluşu olan Emek İnşaat ve İş
letme A.Ş.'nin mülkünde ve işletmesinde olan Büyük Ankara Otelinde kaldığım sürede harcama
larım Emek İnşaat ve işletme A.Ş. tarafından işletilen Otellerde "Uygulanacak Tenzilat ve ikram 
Yönetmeliğinin" 3. maddesinin 3-1-b fıkrasına göre tarafıma fatura edilmekte ve tarafımdan öden
mektedir. Herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir. 

2. 0007 nolu makam aracında bulunan araç telefonu Başbakanlık demirbaşına kayıtlıdır ve 
Devlet Bakanlıklarının bağımsız bir bütçesi olmadığı için ücreti Başbakanlıkça ödenmektedir. 

Çağrı cihazım da Başbakanlık demirbaşına kayıtlıdır. 

© 
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; . i 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

_ _____J_ 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 33 arkadaşının, hakkında ileri sürülen id
dialardan aklanmadan Adalet Bakanlığı görevini kabul ederek yargıya olan güveni 
sarstığı iddiasıyla Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Adalet 
Bakanı Mehmet Moğultay hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/33) 
(Başkanlığa geliş tarihi' : 9.9.1994) 

3 
SEÇİM 

4 • 

. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — 'Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun Milletvekilliğinden istifa etmesi ne
deniyle Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği
nin düşmesinin açık oylaması. 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) 

X 4. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına "ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/501) (S. Sayısı : 678) 

_ 1 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

' YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜLMELER 

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 sayılı 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 §emsek 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 
vo 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykır,ı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak, ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

8. — İzmir, Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larım tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı-: 
lastiği sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasalın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

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

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis.araştırması 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 oranlarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

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

il6. — 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. — 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) 

19. — Konya Milletvekili Necmettin Erbak'an ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını djışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
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almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) . 

20. — 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) 

21. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

22. — Ankara Milletvekili L 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) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 301 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

24. — 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) 

25. — 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) 

26. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

27. — 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) 

28. —; Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

30. — 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) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sefktörünün 
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) 

32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

33. — 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) 

34. — 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) 

35. -— 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, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

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

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

38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının,' İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
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Anayasanın 98 n'nci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş vo 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi 11 Başkanının ölümü ve. sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açıik Öğretim Fakültesıi 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) 

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

42. — Kocaeli Milletvekili- Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekenbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar üe döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

43. — 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) 

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

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

46. — 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) 

47.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
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48. — 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) 

49. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
raddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır, 
ili Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularım tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

51. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

53. — 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) 

54. — 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) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

56. — 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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57. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

58. — 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) 

59. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve iş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) ' ' 

60. — 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) 

61. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

62. — 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) 

63a — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak .öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

64. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu ve 12 arkadaşının, uygula
nan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

65. —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) ., 

66. — 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) 

67. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel 
ye 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) 

68. — 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) 

69. — 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) 

70. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına.ilişkin önergesi (8/28) 

71. — 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) 

72. — 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) 

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

74. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
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yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

75. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 (inci, Lçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) . 

76. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

7.7. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

78. — 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) 

79. — Sımak Milletvekili Selim Sadak vo 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) 

80. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

81. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis 11 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) 

82. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmav 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

83. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) . 
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84. — 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) . 

85. —- 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) 

86. — 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) 

87. — Kars Milletvekili Atilla ITun 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) 

88. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldüıüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

89. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan 1GDAŞ 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) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

91. — 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, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/? 38) 

92. —.Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz vo 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
inal 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) 

93. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
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iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

94. — 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) 

95. — 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) 

96. — Van Milletvekili Remzi Kaırtal 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) 

97. — 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) 

98. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

99.— 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 ilişkili önergesi (10/146) 

100. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

101. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

102. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnafc 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) 

103. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
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sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

104. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

105. — 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) 

106. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

107. — 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) 

108. — 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) / 

109. — 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) 

110. — 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 ilişkin Önergesi (10/157) 

111. — 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) 

112. —; 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) 
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113. —Şjrnak 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) 

114. — 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) 

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

116. — 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) 

117. — 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) 

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

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

120. —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) 

121»:' - • Sunak 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, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmacı açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

122. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu v( 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal-
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tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

123. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

124. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batıs,ı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

J25. — 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) ' 

126. — 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) 

.127i — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir-genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

128. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş 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) 

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

130. —• 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) 

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

132. — 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) . 

133. — 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) 

134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir-ÇelJk fabrikalarının 
zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) ' . 

135. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik Önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47) 

136., — Amasya Milletvekili Haydar .Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili 
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

' 138. —- Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/48) 

139. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İlin
de bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

140. :— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa-
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nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185) 

141. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

142. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir - Çelik Faîbrikasmın bugünkü durumunun tespiti ile alınacak önlemler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/49) 

143 — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyası partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı 
iddialarını araştırmak aamacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri, uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

144. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

145. — Bitlis Milletvekili Edip -Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde 
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

146. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado-
luda bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey İrak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

147. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis.araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

148.— İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

149. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve 
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 403 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

150. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyasî baskılarla Devlet.ihalesi .aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

151. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başba
kanın mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/196) 

152. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/197) 

153. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, Uluslararası ku
ruluşlarda Türkiye ile ilgili alınan kararlar ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50) 

154. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Türkinvcst A.O.G. 
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

155. — (Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve İl)1, üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200) 

156. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Demir-
Çelik A.Ş.'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/201) V 

157. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili 
Eyüp Aşılk'ın Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basının gerçek işlevine ka
vuşturulması için alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/202) 

158, — Ankara Milletvekili H.'Uluç- Gürkan ve 15 arkadaşının, A.B.D.'nın Tür
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşula bağlamasına Hükümetin yeterli 
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tepkiyi göstermediği iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 in
ci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/53) 

159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 13 arkadaşının, basın kuruluşları ta
rafından kullanılan fon kaynaklı kredilerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

160. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 17 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/52) , 

161. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkan vekilleri Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Kıbrıs politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/53). 

162. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 21 arkadaşının, TURBAN Genel 
Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/204) 

163. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 23 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

164. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 20 arkadaşının,-ÖSYM tarafından 
yapılan üniversite giriş sınavıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasaanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

165. — Refah Partisii Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'm, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54) 
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*1. — • istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm 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'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesl(6/307) 

*3. - - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Mafiye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

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

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL, sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

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

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) 

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

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

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

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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#12. — 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) 

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

*14. — 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) 

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

*16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabaııi'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

17. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bıırsa'nın Çekirge bölgesinde sît 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

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

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

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

21. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

22. — 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) 

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

24. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/501) 
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25. ~ Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez/in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine -ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

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

*27.. — 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) 

28̂  — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - snoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

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

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

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

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

33. — 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) 

34. — 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) 

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

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

'"37. •— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 
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3& — Bingöl. Milletvekili Hüsamettin Korkııtata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

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

40. — 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) 

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

*42. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

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

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

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

46s — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

47. — 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) 

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

49. — 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) 

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

*51;. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) (1) 
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52. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak, için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (i; 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

55. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

56. — istanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

57. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

• 58. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

59. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*60. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

61. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

62. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*64. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

*65. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

66. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

- _ 2 4 — • • . 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

67. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

68. — 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) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

70. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz^ 
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

71. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*72. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

*73. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

*74. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*75. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü som önergesi (6/783) (1) 

76. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

-*77. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

78. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) 0) 

79. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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80. — 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) 

81. — İstanbul Milletvekili Algan Hâcaloğlıı'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

82. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

83. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim İlanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

84. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şür programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

85. — 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) 

*86, — 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) 

87. — istanbul Milletvekili Selçuk Maaıflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

88. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıın, Tahkim Yasasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

89. - - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıın, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

90. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıın, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

91. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıın, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

92. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) -

93. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) (1) 

94. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 
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95. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

96. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağtı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soıu önergesi 
(6/626) . 

97. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki 11 İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

98. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nım, Tirebolu-Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (fi/815) (1) 

99. — 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) 

100. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nım, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

101. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun, artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

103. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

104. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

105. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

106.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sımak - eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek ihtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

*108i — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

109. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 
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110. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) \ 

111. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*112. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

*113'.. — 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) 

114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

116. — 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) 

117. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Hine atanan öğ
retmenlere re yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

118. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

119. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

120. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişki'i Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

121. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

* 122. —• Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yaürım-
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan uözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

123. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin L'flaştırma Bakanından sözlü soru önergeıi (6/834) (1) 

124. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

125. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 
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126. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

*127. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

128. — Kütatıya 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) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

13CV — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

131. — 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) 

132. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine Î993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü som önergesi (6/665) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik ha t t ıve Simav ilçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

134. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

135. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

136. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.l. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

137. — 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) 

138. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınr.n işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

139. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesr 
(6/672) 
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140. — Bitlis Milletvekili Edip Safdcr Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/S24) (1) 

141. — 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) 

142. — Edirne Milletvekili'Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

143. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/'825) (1) 

144. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına. geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

145. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırrıak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

146. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam • hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

147. — istanbul Miîletvckif. Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

149. — İstanbul Milletvekili' Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

150. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıkt,ığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (3) 

15 j , __ İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

152. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

153. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

154. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 
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156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da: yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTTnin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

160. — istanbul 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) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

162. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,maî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden almış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) -

163. — 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) 

164. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

165. — Ordu Milletvekili Şükrü Yüriir'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

166. — Ordu Milletvekili Şükrü Yüriir'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

167. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

168. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu ili esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

169. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

170,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 
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171.,— İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

172.— İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı'yapılan mücadeleye ilişkin [çişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

173. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

*174. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

175. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

*176. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

177. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine iliş'kin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

17.9. -— 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) 

180. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

181. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İstan Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

182. — 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) 

183. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koldaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

184. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

185. -— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 
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186. _ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlartna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

187. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

189. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

190. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

191. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) -

195. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) , 

196.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

197. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

198. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

199. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 
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200. •— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) • 

201. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

202. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

203. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som 
jnergesi (6/760) 

204. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dildci'nin, Kahramanmaraş Hine 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

205. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

209. '— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

210. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769) 

211. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanlan ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

"212. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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213. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

214. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

215. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

216. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

217. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

219. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

220. — 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) 

221. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nm mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

222. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

223. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/780) 

224< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) . 

225. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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226. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kurcalarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü sora önergesi (6/786) 

227. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü,soru 
önergesi (6/787) 

228. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

229. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

230. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

231. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

232. —"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) . . . ; 

233. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

234. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

235. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

236. — 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) 

237. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

238. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

239. —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) 
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240. — 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) 

241. — 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) 

242. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

243. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) • 

244.— Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

245. — 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) 

246. — Rize Milletvekili Ahmet .Kab'U'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

247. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) . 

248. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

249. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân . 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

250. — 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) 

251. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 
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252. — 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) 

253. — 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) 

254. — 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) 

255. — 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) 

256. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

257. — 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) 

258. — 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) 

259. — Malatya- Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

260. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

261. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

262. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

263. — 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) 

264. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözilü soru önergesi (6/829) 
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265. — 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) 

266. — 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) 

267. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

268. — 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) 

269. — 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) 

270. — 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) 

271. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

272. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/928) (1) 

273. — 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) 

274. — 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) 

275. — Istanlbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

276. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 
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277. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 

•>. Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

278. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

279. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

280. — 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) 

281. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

282. — istanbul 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) • 

283. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü sora önergesi (6/939) (1) 

284. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

285. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

286. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van, - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

287. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 
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289. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

290. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/1085)'(1) 

291. — Istan'bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

292. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (l) 

293. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un,. Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri (Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

294. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine 'ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

295.— İstanbul Milletvekili Selçuk Marufru'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) 

296. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

297. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

299. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

300. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

301. — 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) \ 
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302. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

303. — istanbul Milletvekili Iialit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) , (1) 

304. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

305. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

306. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

307. — Bilecik Millet vekili 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) 

308. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

309. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

310. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

311. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

312. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) . 

314. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

315. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

316. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 
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317. — 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) 

318. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

319. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

320. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

321. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

322. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde tileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

324. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

325. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

326. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

327. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

328. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

329. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Naırman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
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330. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası, ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

331. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

332. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

333. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

334. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişldn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

335. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişldn Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

336. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

337. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

338. — îstianbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaıköy'dü Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

339. — îstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

340. —- İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

341. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 

.342. — İstan'bul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü doru önergesi (6/1077) (1) 

343. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde 
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1) 

344. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 
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345. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

346. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
İşlemleri Yönetmeliğine, bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

347. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) (1) 

348. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

349. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

350. — Kayseri Milletvekili Seyfi vŞahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

351. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

352. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

353. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

354. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

355. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

356. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

357. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 
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358. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

359. _ Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesli 
(6/1015) (1) 

360. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

361. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

362. — Konya Milletvekili Mustafıa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) -

363. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İl Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

364.— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

365. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

366. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

367. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) , 

368. — Malatya Milletvekili Gazi Barat'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/952) 

369. —. Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/Q54) 

370. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

371. .—- Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) ' 
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372. — 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) 

373. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

374. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştırılmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

375. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımızın sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

,376. — 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) 

377. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

378. — 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) 

379. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

380. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

381. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

382. — 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) 

383. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

384. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

385. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063)' (1) 

386. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 
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387. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir. hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

' 388. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

389. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

390. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

391. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

392. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

393. — 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) 

394. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz i 
soru önergesi (6/983) 

395. -— Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

396. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

397. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

398. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

399. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

400. — 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) 

401. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul il Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 
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402. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

. 403. — 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) 

404. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

405. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

406. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

407. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

408. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

409. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

410i — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanaayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 

411. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

412. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

413. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

414. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

415. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

416. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 
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417.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

418. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

419. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

420. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

421. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

422. — İstanbul Milletvekili. Selçuk Maruflıı'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

423. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

424. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046) 

425. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

426. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Fransızca'nın yabancı dil öğretimi 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1050) 

427.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Kii.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

428. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının lojman ve sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1052) 

429. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TEKEL tarafından Bergama'da ilan 
edilen kotaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/1053) 

430. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

431. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin .tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

432. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
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433. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

434. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 

435. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

436. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1060) 

437. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

438. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

439. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

440. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

441. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal'da meydana gelen tren 
kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 

442. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, özelleştirilen kuruluşlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1068) 

4431. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

444. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

445. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

446. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

447. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

448. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 
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449. —: İstanbul Milletvekili Selçuk Marufla'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

450. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.l.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

451. — îstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

452. —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

453. —•İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

454. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

455. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

456. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma, denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 
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. 1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kurulup ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7,1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayıh Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7J992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayıh Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S, Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısi : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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>< 8. —: Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. —, Çanakkale Milletvekili Haindi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve • 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı ; 327) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyışleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. '—. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 
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X 16. — Ceza infaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin _520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihî : 24.3.1994) 

X 19. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20i — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen^ 
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (İ/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da-. 
fcıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Baza 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş VÜ 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üe Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-

— 55 — 



t . ' • •• . • 7 - • ; , : • . 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — ti İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

27. -—Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Rapora (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

28s — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti'Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in; özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

X 30. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

31. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanurv Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S.. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

32. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6.İ994) 

33. — Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu 
Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı, Hatay Mlılletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun 
Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine İadesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Millî 
Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537, 2/384, 2/623) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 34. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
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ye Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

35. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

X 36. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

37. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Teskeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

38. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3J994) 

39. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

40. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar, 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 41. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

42. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 
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43 .— Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

44. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın,-9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve iflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi -ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.İ992) 

45. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

46. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

47. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Seza] 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S.'Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993) 

48. —- Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayıl; Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

49. — Vakıflar Kanununda Değişiktik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

50. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1 /508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

51. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 
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52. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23,9.1992) 

X 53. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 

•16.2.1993) 

54. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 55. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve. 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anıkn Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

57. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağılma tarihi : 15.6.1992) 

58. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /389),(S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulma, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

60. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

61. — Tanıtma Fonu Teşkili üe 11/7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
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Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

62. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

63. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih n 
H 77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-
rnesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2; 1992) 

64. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
, Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanım Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve .116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) . 

65. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı'•: 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

66. — Doğru .Yol••Partisi- Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneg 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12J985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun'Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

67. '— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar* Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı •: 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

69. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

70. —• Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
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3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra 
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

71. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahrnan Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

7 2 . — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi ; 21.9,1992) 

73. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

.75..—-Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta-. 
rihi : 23.9.1992) 

76. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

7 7 . — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7*2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

78. — İstanbul Milletvekili tsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Baz. 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun. Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

79ü — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi vo 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
S. 10.1992) • ' ' . . • • • 

80. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

81. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

82. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

83. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

84. -^-Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (î/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma, tarihi ' : 5.11.1992) 

85. — Askerî Ceza Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal vŞahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı :.. 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

86. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
mın Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19 11.1992) 

88. --- Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı ; 209) (Dağıt-
ma tarihi : 19-. 11.1992) .-. • • '•. 

89. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici "} nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı-218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 
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90. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es* 
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1602 Sayılı Askeri Yüksek idare 
Mahkemesi "Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

92. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

93. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /468) (S.. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

95j — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet- ' 
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

.99. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 
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100. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

101. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) \S. Sayısı • 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20. 
tlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanım Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

103. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

104. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli "ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağılma tarih! : 
4.3,1993). 

105. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler.'Komisyonu Rapora (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993) 

106. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve : İç
işleri • Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

107. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/513) 
(S Sayıcı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

108. —• Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

Î09. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
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110. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

.111. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153.) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

112. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

113. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

114. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

115. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

116. — Harp Araç ve Gereçleri üe, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507)" (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

117. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma .tarihi : 20.5.1993) 

118. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

119. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1 /538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

120.,— Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rihi : 22.9.1993) 

121, — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, îşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
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Sınavların Usul ve Esasları Flakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

122.— Sivas Milletvekili Abdullatif Şener, ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine, Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.199?) 

123. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emeldi 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 124. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 26.11,1993.) 

X 125. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S, Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 1.12.1993) 

126i — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve. Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

127. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

128. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Rapora (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

129. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegim'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

130. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 
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X 131.— İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 132. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 133. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayıcı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

135.— Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke~ 
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi' : 
31.12.1993) 

136. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

138. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağ)tma tarihi : 8.2.1994) 

X 139. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onay-
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lanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

140. —Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla ilgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 141. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

142. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Korniş* 
yönü Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 
X 143. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 

..Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı,: 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 144. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

145. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayıh İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

146. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,1994) 

147. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 148. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 

X 149. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba-
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ymdırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S, Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

150. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişildik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 
X 151. :— Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 

Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

152. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Say,tlı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

153. •— Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

154. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 155.— Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

156, — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

157. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

158i — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) ' 
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159. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

160. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

.161. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :• 
23.3.1994)* 

162. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağılma tarihi : 23.3.1994) 

163i — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

164. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili. Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

.165. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 166 —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İrnar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

167. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
kapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

168i.— Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması;. Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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169. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

170. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

171. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

172. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

173. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

174. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

175. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

176. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

177. _ . Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlimi Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporh.rı (1/543) (S. Sayı
sı :• 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 178. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi : 
28-3.1994) 
X 179. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı: 636) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 
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[Xı 180. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 
X 181". — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4,1994) 

182. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı •: 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

183. —- 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk. Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile §ehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

184/ — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayıs.ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal.Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

186. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 
. 187. —- Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

nun 16 ncı Maddesinin. Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) : 

188. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

189. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S/Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5,1994) 
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190. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

191. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) . 

192. —: 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1 /519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 

X 193. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan* 
vekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 rıcı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 3û6'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.3 994) 

X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve işbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 
X 196. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

197* — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'm 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 'komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994) 

199. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
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ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

200. •— İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
X 201. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti /Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

203. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

204. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 
X 205. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 
X 206. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

207. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 
X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının , Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Halkkinda Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 
X 209. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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