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Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Yunus Çimento Fabrikası
nın çevreye verdiği zarara ve Sakarya Nehrindeki kirlenmeye ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın cevabı 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bazı yerleşim merkezlerindeki 
sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ-
lu'nun cevabı 

3. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, devlet memurluğuna giriş sı
navını kazanmalarına rağmen memuriyete alınmayanlara ilişkin gündem dışı 
konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Mümtaz 

Soysal'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1563) 
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2. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdül-
baki Ataç'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1564) 

3. - Mustafa Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, 
yeni bir tayin yapılıncaya kadar, Devlet Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1565) 

4. - İspanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dö
nüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1566) 

5. - Avrupa Konseyi, Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu, Türkiye-AT 
Karma Parlamento Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik işbirliği Parlamenter 
Asamblesi Türk kanadında boş bulunan asil ve yedek üyelikler için gösterilen 
adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1567) 

6. - Devlet Bakanı ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun (2/943) esas 
numaralı kanun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/341) 

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

1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından 
bu yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yol
suzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

2. - Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Ban
kası ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

3. - SHP Grubu adına Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Seyfi Oktay ile 
Grup Başkanvekili ve istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığınca 1983 yılı kasım ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle il
gili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

V.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifinin gündemdeki yeri, görüşme günü-ve çalışma süresi ile gündemdeki sıra
lamanın yeniden yapılmasına ve Genel Kurulun 28.9.1994 Çarşamba günkü birle
şiminde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

• 1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta, Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. 
Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

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

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

4. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,1/155) (S. Sayısı: 112) 

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

6. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

7. -Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) 

t • 

8. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

9. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpmarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Ha
lil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

10. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 
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1 1 . - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 

12. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 
395) 

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

14. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile ilgili İşlemlerde 
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, ismet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına ilişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

15. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 

16. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) • / ' ' ' 

. 17. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

18. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 

19. - insan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 

20. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik Işbirrliği Başkanlığı Kurulma
sı, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 
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21. - Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can'ın; 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1153) (S. Sayısı: 703) 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Muş'ta bulunan ilkokullara iliş

kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4833) 

o 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Evvelce açık oya sunulan; ancak yeterli oy sağlanamayan : 

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Ad
lî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (İ/509) (S. Sayısı: 377); 

Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme 
(Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/370) (S. Sayısı: 381); 

İzmir Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/535) 
(S. Sayısı: 399); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/547) (S. Sayı
sı: 401); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşı
macılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/451) (S. Sayısı: 402); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Litvariya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/469) (S. Sayısı: 512); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir (1/570) (S. Sayısı: 513); 

Nesli Tehlikede Olan Yabanî Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Söz
leşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (1/524) (S. Sayısı: 555); 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında (İ/533) (S. Sayısı: 563); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/525) (S. Sayısı: 560), 

Kanun tasarıları tekrar açık oya sunuldu. 

Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Üniversite Öğretim Üyelerinin içinde bulunduğu maddî 
sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Ali Şevki Erek cevap verdi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, Turizm Bakanlığındaki tayin ve nakillerle ilgi
li yargı kararlarının uygulanmadığına; 

Ankara Milletvekili İrfan Köksalan da, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, toplutaşım aylık 
abonman ücretlerine yaptığı zamma, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
TBMM'ni temsilen, Polonya Parlamentosunun 27 Eylül - 2 Ekim 1994 tarihlerindeki daveti

ne icabet edecek altı kişilik parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi ile; 

(9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca belediyelere partizan uy
gulamalar yapıldığı iddialarını araştırmak (10/207); 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının orman yangınlarının nedenlerinin araş-
tınlarak alınması gereken tedbirleri belirlemek (10/208) ve; 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşımının sorunlarını araş
tırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek (10/209), 

Amacıyla birer Meclis araşürması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Millî Eğitim ve Millî Savunma Komisyonları üyeliklerin
den çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın, Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Karma Ekonomik Komisyonu 13 üncü Dönem toplantısına katılmak üzere bir heyetle 23-26 Eylül 
1994 tarihlerinde adı geçen ülkeye yapacağı resmî ziyarete, Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet 
Gazioğlu ile Kastamonu Milletvekili Nurhan Tekinel'in da katılmalarının uygun görüldüğüne iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ile; 

(10/31,98, 128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine; 
DYP Grubundan: 
Ankara Milletvekili Mustafa Dursun Yangın, 
Adana Milletvekili Ali Yalçın Öğütcan 
Aksaray Milletvekili Halil Demir, 
Samsun Milletvekili Ali Eser, 
Zonguldak Milletvekili Adnan Akın; 

ANAP Grubundan: 
Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı, 
Samsun Milletvekili Adem Yıldız, 
Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu; 

SHP Grubundan: 
Adana Milletvekili Muhammet Kaymak, 
Adıyaman Milletvekili AbuzerTanrıverdi; 

RP Grubundan : 
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata; 
(10/169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliklerine de; 

DYP Grubundan : 
Bursa Milletvekili Kadri Güçlü, 
Çanakkale Milletvekili Rahmi Özer, 
Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, 
Denizli Milletvekili M. Halûk Müftüler, 
İzmir Milletvekili Cemal Tercan; 

ANAP Grubundan : 
Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç, ' 
Malatya Milletvekili Metin Emiroğlu, 
Manisa Milletvekili Faruk Saydam; 
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SHP Grubundan : 
Ankara Milletvekili İbrahim Tez 
Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse; 

RP Grubundan: 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak, 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 

Başkanlıkça, (10/31,98, 128) ve (10/169) esas numaralı komisyonlara seçilen milletvekilleri
nin 28 Eylül 1994 Çarşamba günü toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini 
yapmalarına ilişkin bir duyuruda bulunuldu. 

SHP Grubuna ait olup açık bulunan; 

Anayasa Komisyonu üyeliklerine: 
İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan* 
Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin; 
Çevre Komisyonu üyeliğine: 
Kırşehir Milletvekili Hilmi Yükselen; 

İçişleri Komisyonu üyeliğine : 
Muğla Milletvekili Erman Şahin; 

Millî Eğitim Komisyonu üyeliklerine : 
Erzincan Milletvekili İbrahim Tutu, 
Kars Milletvekili Atilla Hun; 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine : 
Ankara Milletvekili ibrahim Tez; 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine : 
Kırşehir Milletvekili Hilmi Yükselen; 
Adalet Komisyonu Üyeliğine: 
Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş; 

Millî Savunma Komisyonu üyeliğine : 
Muğla Milletvekili Erman Şahin; 

Sanayi ye Ticaret ve Teknoloji Komisyonu üyeliğine : 
Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan; 

, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğine : 
Adıyaman Milletvekili Abuzer Tanrı verdi; 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine : v 

Amasya Milletvekili Cemal ettin Gürbüz, 
Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy, 
Uşak Milletvekili Ural Köklü, 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 

Müzakereye alınan 192 adet sözlü sorudan : 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğretmenlere ve yapılan ders
liklere ilişkin (6/648), sorusuna Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz cevap verdi. 
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(6/613), (6/812), (6/637) ve (6/707) esas numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından düştü. 

(6/836), (6/698), (6/700), (6/702) ve (6/709) esas numaralı sorular, soru sahipleri Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

182 adet soru ise : 
İlgili bakanlar, 
Soru sahipleri ve ilgili bakanlar, 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Soru sahipleri izinli veya aynı birleşimde görüşülmüş başka sorusu bulunduğundan, 
Ertelendi. 

377, 381, 399,401,402, 512, 513, 555, 563 ve 560 S. Sayılı kanun tasarılarının, tekrarlanan 
açık oylamaları sonucunda kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 

28 Eylül 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 17.35'te birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İbrahim Halil Çelik Işılay Saygın 
Şanlıurfa İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© • 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

28. 9.1994 ÇARŞAMBA 

Teklifler 
1. - Denizli Milletvekili Haluk Müftüler ve Mehmet Gözlükaya'nm Denizli İli Merkezinde 

Sevindik, Gökpmar, Gümüşler ve Başkarcı Adıyla Dört İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1165) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1994) 

2. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in Bayburt İlinde Konursu ve Gökçedere Adıyla İki İl
çe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1166) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22.9.1994) 

3. - Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1167) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1994) 

Rapor 
1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil

letvekili İhsan Saraçlar ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili 
Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1153) (S.'Sayı-
sı: 703) (Dağıtma Tarihi: 28.9.1994) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.9.1994) 
2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma nedenine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1994) 
3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yangınlarından zarar 

gören vatandaşlara İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.9.1994) 

4. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, PTT'deki gecikmeli dağıtımın nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1994) 

5. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının korunmasına ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1994) 

6. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri sürülen iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (Başkanlığa geliş tarihi .-22.9.1994) 

7. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri sürülen iddi
alara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1994) 

8. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, okullarda kayıt ücreti alındığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1994) 

9. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Eximbank tarafından verilen döviz kredilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1994) 
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10. - izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince yararlandır
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.9.1994) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından bu yana 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddi
alarım araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.1994) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 

KATİP ÜYELER : İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

:—©-

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri,ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletve
killerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtemelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, çalışmalara başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın üyeye söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
l.~ İstanbul Milletvekili Selçuk Maruftu 'nun, Yunus Çimento Fabrikasının çevreye verdiği za

rara ve Sakarya Nehrindeki kirlenmeye ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre Bakanı Rıza Akça-
lı'nın cevabı 

BAŞKAN- istanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu, istanbul Kartal'da bulunan Yunus Çi
mento Fabrikasının yarattığı çevre sorunu konusunda gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Maruflu. , 
Sayın Maruflu konuşma süreniz 5 dakikadır, sürenize riayet etmenizi rica ediyorum. 
SELÇUK MARUFLU (istanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında, bana söz verdiği İçin, Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 
Benim, bugün, gündem dışı konuşma yapmak isteğim konu, seçim bölgem Kartal'da bulunan 

çimento fabrikası -ki, bilinen ismiyle Yunus Çimento Fabrikası- çevreye verdiği zararla ilgilidir. 
Mesele çevre meselesi olduğu için, birkaç kelimeyle değinmek istiyorum. 

Bugün, İstanbul yoğun çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır, istanbul Anakent Belediye Başka
nı, iki gün evvel, istanbul'un 30 günlük suyu kaldığını ifade etti ve bugün, istanbul'un birçok ye
rinde sular akmamaktadır. Halk, kolera salgını ve diğer bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya kalmış-
tır.tehlike içindedir. 

Şimdi, Anakent Belediyesini kazanalı altı ay olmuştur. Bu altı ay içinde, birçok mesele gibi, 
su meselesinin çözümü yolunda da, Anakent Belediye Başkanının hiçbir çabası, hiçbir projesi, hiç
bir hareketi yoktur. Bir tedbir olarak, yağmur bombası patlatılmasına karşıdır. Çevre il veya ilçe
lerden su getirilmesine de -ki bunlar primitif tedbirlerdir- karşıdır; buna karşılık herhangi bir prog
ramı da yoktur; sadece, su kesinti günlerini televizyondan, radyodan halka bildirmektedir. 

Değineceğim ikinci bir konu, Sakarya Nehrinde ölen balıklar konusudur. Değerli arkadaşlar, 
istanbul'un, nüfus artışı nedeniyle, günün birinde su meselesiyle karşı karşıya kalacağı biliniyordu. 
Daha önceki hükümetler zamanında, Sakarya Nehrinden ve Sapanca Gölünden istanbul'a su geti-
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rilmesi projesi vardı; ama, çarpık yapılaşma, çarpık şehirleşme nedeniyle, bugün, -hepinizin bildi
ği gibi, gerek Sakarya Nehri gerekse Sapanca Gölü azamî derecede kirlenmiştir ve bu nedenle, ar
tık, buradan da İstanbul'a su temin etme imkânı kalmamıştır. 

Yeşil alanlar her geçen gün tahrip cdilmektedir.Su havzaları ise -ki, bütün dünya ülkeleri, bu
gün, su havzalarını göz bebeği gibi korumaktadır- yapılaşma nedeniyle artık pislenmiş durumda
dır. Mesala, bugün, Ömerli Barajı ve Büyükçekmece Gölü su havzası pis sularla doludur; artık, o 
sular da kullanılmamaktadır. 

Şimdi, esas konum olan Kartal Çimento Fabrikasına değinmek istiyorum. 
Bu fabrika altmış senedir o yörede bulunmaktadır. Bir zamanlar şehrin dışında olarak mütalaa 

edilebilecek bu yöre, bugün tamamıyla şehir içinde kalmıştır. 

Yapılan tetkiklerde, buranın gürültüsünün düşürülmediği, baca gazlanndaki toz emisyonları
nın sürekli etrafı rahatsız ettiği ve çevreye yoğun zarar verdiği tespit edilmiştir. Bununla ilgili, dos
yalar dolusu rapor bulunmaktadır. Buna rağmen, yetkililer tarafından birkaç kez kapatma karan, ta
şınma kararı alındığı halde, ne yapıp yapıp bu karar erteletme yoluna gidilmekte ve bu fabrikanın 
verdiği zarar bir türlü durdurulamamaktadır. 

En son olarak, Kartal Belediye Meclisinin bütün üyelerinin iştirakiyle dün aldığı bir kararda 
Kartal Çimento Fabrikası alanı için aynen şöyle denilmektedir: "Konu, komisyonumuzca incelene
rek, bu alanlarda bulunan mülkiyetlerin tümünün Hazineye ait olduğu tespit edilmiş, bu alanların 
yeşil alan, park ve çocuk bahçesi yönünden oldukça sıkıntı çeken Kartal'a nefes alma ortamı oluş
turacak şekilde değerlendirilmesi ve yeşil saha ilan edilmesi kararı verilmiştir." 

(Mikrofan otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Maruflu, lütfen son cümlenizi söyleyiniz. Bugün zamanımız çok kısıtlı. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla)-.,.Çimento fabrikası yetkilileri, bu karardan sonra, Anka

ra'da Maliye Bakanlığı nezdindc teşebbüslerde bulunmaktadırlar; ancak, alman karar, sonuna ka
dar müdafaa edilecektir. 

Bakın, bu çok enteresandır; Kartal Çimento Fabrikasının hemen arkasında, Yargıtay Başkanı 
Müfit Utku Bey oturmaktadır. Müfit Utku Beyle bugün konuştum, kendisi benim bu konuda bir gö
rüşme yapacağımı öğrenmiş; bana büyük!destek verdi, "On yıldır bu fabrikayı devamlı mahkeme
ye veriyorum, mahkemeyi kazanıyorum; fakat, bir türlü, buradan kaldırtamıyoruz" dedi. Ben, Çev
re Bakanından, özellikle bu konuya dikkat etmesini rica ediyorum. 

Aslında, Çevre Bakanlığının, müeyyide uygulaması, icabında, arıtma tesisi yapmayan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Maruflu, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla)- ...ve etrafı kirleten fabrikalara resen kapatma cezası verme

si ve bunların başka yere naklini istemesi gerekmektedir. 

Bugün, Çevre Bakanlığı adı olan; fakat, hiçbir fonksiyonu olmayan bir bakanlık halindedir. 
Çevre Bakanlığının yaptırım uygular hale getirilmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa)- Sayın Başkan, izin verir misiniz... 
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BAŞKAN- Cevap vermek üzere, Çevre Bakanı Sayın Akçalı; buyurun efendim. 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa)- Sayın Başkan, değerli üyeler; Kartal Çimento 
Fabrikasıyla ilgili, Sayın Maruflu'nun, Bakanlığımı ve daha pek çok değişik kurumu ilgilendiren 
gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere buradayım. 

Yıllar içerisinde, şehir içlerinde kalan sanayi tesislerinin problemleri, gerçekten önemli boyut
lardadır. Bunlarla ilgili olarak, yasaların elverdiği ölçüde, çalışmalar yapılmaktadır. 

Kartal Çimento Fabrikas, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür
lüğü, İstanbul Sanayi Odası Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü elemanlarınca 
birlikte denetlenerek, çevre ve toplum sağlığı açısından olumsuz olduğu görülmüş ve 508 sayılı 
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin 31 ve 32 nci maddelerine göre, derhal faaliyetten men. 
edilmesi kararı verilerek, 26.2.1993 tarihinde kapatılmıştır. 

Bölge İdare Mahkemesince, 30.6.1993 tarihinde verilen 90 günlük yürütmeyi durdurma kara
rıyla, fabrika tekrar çalışmaya başlamıştır. 

Bilindiği üzere, çimento fabrikaları, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin Ek 8^2-
3'üne göre, izne tabi tesislerin (A) grubuna dahil olup, madde 10'a göre emisyon izni almaları ge
rekmektedir ve yine madde 10'a göre, bu tesislere emisyon izni, Bakanlığımızın görüşü alınarak, 
1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre verilmektedir; yani, bir başka bakanlık 
tarafından verilmektedir. 

Söz konusu tesisin, emisyon izni için başvurusunu yapmış olduğu; ancak, Bakanlığımıza, 
emisyon raporunu ihtiva eden herhangi bir bilginin ulaşmadığı, şu andaki kayıtlarımızdan anlaşıl
maktadır. 

Çimento fabrikaları, emisyon izni alabilmek için, ek-7-1 ve ek-7-3.6.1' de belirtilen hükümle
re uymak zorundalar. Ayrıca, ilave olarak, çimento fabrikaları, 10 Şubat 1993 günü Çevre Bakan
lığı ve Çimento Müstahsilleri Birliği arasında imzalanan Çimento Sanayii Çevre Deklarasyonun
daki yeni esasları da sağlamak zorundadır. 

Çimento Sanayii Çevre Deklarasyonu çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak, Anadolu 
Çimentoları Türk Anonim Şirketinden Bakanlığımıza intikal eden, 3.5.1994 tarih ve 1030 sayılı ya
zı ise, Yunus menşeli, Ayazma mevkiindeki çimento fabrikası ile ilgili olarak şöyle demektedir: 

"Bu çalışmalar sonucunda; 1 ve 2 no'lu çimento değirmenlerine ait torbalı filtreler, jet pulse 
filtrelere dönüştürülmüştür. Jet pulse filtreye dönüştürme yatırımları 1993 yılı içerisinde tamamla
narak, toz emisyonu 75 miligram/ metreküp sınır değerinin altına çekilmiştir. Ayrıca, döner fırın 3 
no ve döner fırın 4 no'ya ait elektrofiltrelerde, elektrod yenileme çalışmaları devam etmektedir. 
Elektrofiltrelerde yapılan bu çalışma, yıllık revizyon dönemi içerisinde yer alması gereken çalışma 
kapsamındadır. Nisan- mayıs ayları olarak planlanan revizyon dönemi sonunda elektrofiltre çalış
maları tamamlanarak, Çimento Sanayii Çevre Deklarasyonunun öngördüğü sınır değerlerine ulaşı
lacaktır." 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Bakan, uygulama nedir? 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla)- Bilindiği gibi, Çimento Müstahsilleri Derne-

ğiyle yapılan protokol çerçevesinde, süre, bu sene şubat ayında dolmaktadır. Çimento Müstahsille
ri Birliğine bağlı bütün çimento fabrikaları, şubat ayına kadar, yenileme tesislerini, standartlara uy
gun hale getireceklerini taahhüt etmişlerdir ve bunların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da ta
mamlanma aşamasındadır; yenileme çalışmaları devam etmektedir. 
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Şubat 1995 itibariyle bunlar tekrar gözden geçirilecek, yenileme çalışmalarını yapmış olanlar
dan, atık yüzdelerini sınır değerlerin altına düşürmüş olanların üretimleri devam edecek, aksi du
rumda olanlarla ilgili ise, gerekli yasal işlem yapılacaktır. 

Teşekkür ediyorum.(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Biz orayı yeşil alan yaptık... Onun kalkması lazım Sayın Ba
kan. Konuşmanızdan tatmin olmadık. 

BAŞKAN- Efendim, gündem dışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bazı yerleşim merkezlerindeki sorunlara ilişkin gün

dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun cevabı 
BAŞKAN- Efendim, ikinci olarak Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal, köyler ve köylüle

rin sorunlarıyla ilgili hususları dile getirmek üzere gündem dışı söz istemiştir ve bu nedenle kendi
lerine söz verilmiştir. Buyurun efendim. 

Sayın Ünal, konuşma süreniz 5 dakikadır, rica ediyorum, süreye riayet edelim. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; köyler ve köylülerimizin so
runlarını dile getirmek ve bu konuda Hükümetin dikkatini çekmek üzere gündem dışı söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu yaz tatilinden istifade ederek, yaklaşık 180 köy ve belde dolaştım ve 
gördüm ki, maalesef, problemler hâlâ devam ediyor. Telefon ve elektrik sorunu kısmen çözülmüş 
olmakla beraber, özellikle kış mevsiminde, yağışlı havalarda, rüzgârlı havalarda sık sık elektrik ke
sintisi olduğu hususunda köylülerimizin yoğun şikâyetlerine muhatap oldum. Yine, aynı şekilde 
köylülerimiz, telefon faturalarının çok anormal meblağlar taşır şekilde geldiği konusunda da şikâ
yetlerini dile getirdiler. 

Dolaşmış olduğum 180 belde ve köyün, dnaproblemlerinden en başta geleni, içme suyu prob
lemidir. Ondan sonra gelen, tarla içi yolları, köy yolları, sulama hizmetleri, sulama tesisleri, sağlık, 
eğitim, toprak muhafaza, tarla içi developman gibi problemler, ciddiyetini korumaktadır. 

Bugün, bilindiği gibi, ülkemizde 35 bin köyümüz, 43 bin de mezramız vardır. Toplam 78 bin 
yerleşim biriminde yaşayan insanlarımızın sayısı 25 milyondur. Maalesef, 78 bin yerleşim birimi
nin yüzde 40'ında yeterli ve sağlıklı içme suyu yoktur. Yani, demek oluyor ki, şu anda, 10 milyon 
insanımız, gerçekten çok büyük bir sıkıntı içinde bulunmaktadır. 

Yol itibariyle, Türkiye'deki yolları değerlendirmeye tabi tuttuğumuz zaman, şu anda elimizde
ki resmî verilere göre, Türkiye'de, köy yollarında, 25 bin kilometre asfalt, 162 bin kilometre stabi
lize, 77 bin kilometre tcsviyeli ve 62 bin kilometre de ham yol bulunmaktadır. Dolayısıyla, toplam 
miktar, 326 bin kilometredir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer asfalt yolu hariç tutacak olursak, geride 301 bin kilometre kalır. 
Bugün için ancak yılda 2 500 kilometre civarında asfalt yol yapılabilmektedir ki, bu hesaba göre, 
bütün köy yollarımızın asfalt olabilmesi için tam 120 yıla ihtiyacımız vardır. Ham yol ve tesviyeli 
yol dışında, şu anda mevcut 162 bin kilometre uzunluğundaki stabilize yolun asfaltlanması için, yi
ne aynf şekilde, bu tempoyla gidildiği takdirde, yaklaşık 65 yıllık bir zamana ihtiyacımız vardır. 

Bilindiği gibi, yol, şu anda çok önemli olup, köyden şehre göç eden insanların bu problemi, 
öncelikle ele alınması lazım gelen bir konudur. Çünkü, şu anda, gerçekten, köy ve beldelerimizde-
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ki altyapı hizmetleri yapılmadığı ve ikmal edilmediği için, maalesef, göçün önüne geçmek müm
kün değildir. Her şeyden evvel, bugün, köydeki vatandaşlarımız, şehir hayatını televizyonda gör
mekte ve ona özenmektedir, imrenmektedir. Öyleyse, her halükârda, şehirdeki şartları köylere ta
şımak durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, yol o kadar önemlidir ki, yakın zamanda gezmiş olduğumuz 180 köyde
ki vatandaşlarımızla görüştüğümüzde, en büyük eksikliklerinin içme suyu olduğunu ve arkasından 
da yollarının asfaltlanması lazım geldiğini ifade ettiler. Çünkü, asfalt yol yapmak suretiyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Ünal, rica ediyorum, son cümlenizi söyler misiniz efendim... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Bu altyapı tesisleri ikmal edilmediği içindir ki, daha önce kırsal ke-' 
simde belde ve köylerde yaşayan ve üretici durumda bulunan vatandaşlarımız, bugün, maalesef, 
şehre akın etmiş ve tüketici durumuna gelmişlerdir. Öyleyse, bu insanları tarlasından tapanından 
koparmamak için, uygar insanların ihtiyacı olan birçok tesisin, mutlaka kırsal kesime de yapılma
sı lazım gelmektedir. Ancak, görüyoruz ki, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1994 yılı bütçe
si, toplam olarak, 23,5 trilyon lira olmasına rağmen, bunun 20 trilyon lirası cari gider ve personel 
masrafıdır... Geride, fizikî yatırımlar için 3,5 trilyon liralık bir para kalmaktadır ki, bu parayla, el
bette ki bu sorunların üstesinden gelmek mümkün değildir. 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen, son cümlenizi söyleyerek, konuşmanızı bağlayınız efendim. 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla)- Bunun için, Sayın Hükümetten ve bu konuyla ilgilenen Sayın Ba
kandan şunu rica ediyoruz; 1995 yılı içinde yatırımlar dikkate alınırken, hem adilane hareket edil
sin hem de acilen çözülmesi gereken bu konular çözülsün. 

Adilane hareket edilsin derken, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela, bazı şehirlerde kilo
metrekareye düşen asfalt yol uzunluğu şöyledir: Denizli'de 59, Manisa'da 54, Konya'da 19, Nev
şehir'de 85, Tokat'ta 89, Aksaray'da 20, Karaman'da 5, Tunceli'de ise 1 metre asfalt yol düşmek
tedir. Öyleyse, Sayın Hükümetten ricamız şudur; 1995 yılı programı hazırlanırken; lütfen uygula
malarda adaletli olmaya dikkat etsinler ve illerimiz arasındaki yatırımlarda adilane yatırımı dikka
te alsınlar. 

Teşekkür eder,saygılanmı sunarım. 

BAŞKAN-Teşekekkür ederim Sayın Ünal. 

Sayın Ünal, Tunceli hudutları içerisinde sadece 2 kilometre köy yolu asfalttır; asfalt olan baş
ka köy yolu yoktur; teşekkür ederim. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Kıratlıoğlu; buyurun efen
dim. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Değerli arkadaşım, değindiği bazı konularda haklı. Gerek içme suları konusunda gerekse köy 
yolları konusunda şimdiye kadar yapılanların kifayetli olmadığını, bir kere, hepimizin tespit etme
si ve kabul etmesi lazım gelir. 
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İçme suyu konusu ve köy yolu konusu, elbette ki işin candamandır. Zaten, zamanın meşhur 
Münakalat Bakanı Halil Rıfat Paşa, "gidemediğin yer senin değildir" demiştir. Öyleyse, iddia sa
hibi olabilmemiz için, bir kere, gidebileceğimiz yerlerin bizim olmasını, oraya gidecek yolları ya
parak temin etmemiz, şart. Hele bugünkü medenî durum itibariyle, içme suyu üzerinde hâlâ konuş
ma yapılmasının, hakikaten, fevkalade üzüntü verici olduğunu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, köy yollarının, tarla yollarının yapılması, aynı zamanda üre
timin de değerlendirilebilmesi için şart. Yalnız, Zeki Bey arkadaşımız gayet iyi bilir ki, köy yolu 
ve içme suyu sorunlarının çözülebilmesi için her iktidar elinden geldiği kadar gayret gösteriyor. Bu 
meselede hiç, birbirimizi suçlama durumuna girmeyelim; devlet, elindeki imkânı kullanıyor ve bu 
imkân içerisinde yapıyor. 

Ne kadar güzel bir noktaya temas etti Zeki Bey; Köy Hizmetlerinin bütçesi 23,5 trilyon ola
cak... 20 trilyonu carî gider olacak... Kalan 3,5 trilyonla ne yapacaksınız?.. Onun için, her şeyden 
evvel, işçilerin durumunu ayarlamamız, kâfi miktarda işçi çalıştırmamız lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, aynı zamanda çök büyük orântısızlık var. Düşünün, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürünün maaşı 13,5 milyon liradır; kendisine şoför olarak hizmet veren arka
daşımızın maaşı -maaş, fazla mesai ve ikramiye olarak eline geçen aylık net para- 35 milyon lira
dır. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- O da, genel müdürlüğü bıraksın şoför olsun. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evet, söylediğiniz gibi, arkadaşımı

zın genel müdürlüğü bırakıp şoförlük yapması, kendi bakımından belki daha iyidir. 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- Profesörler de boyacı oluyor zaten, sayenizde. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Şimdi, profesörlerimizin bir kere, gi
debileceğimiz yerlerin bizim olmasını, oraya gidecek yolları yaparak temin etmemiz şart. Hele bu
günkü medenî durum itibariyle, içme suyu üzerinde hâlâ konuşma yapılmasının, hakikaten, fevka
lade üzüntü verici olduğunu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, köy yollarının, tarla yollarının yapılması, aynı zamanda üre
timin de değerlendirilebilmesi için şart. Yalnız, Zeki Bey arkadaşımız gayet iyi bilir ki, köy yolu 
ve içme suyu sorunlarının çözülebilmesi için her iktidar elinden geldiği kadar gayret gösteriyor. Bu 
meselede hiç, birbirimizi suçlama durumuna girmeyelim; devlet, elindeki imkânı kullanıyor ve bu 
imkân içerisinde yapıyor. 

Ne kadar güzel bir noktaya temas etti Zeki Bey; Köy Hizmetlerinin bütçesi 23,5 trilyon ola
cak... 20 trilyonu carî gider olacak... Kalan 3,5 trilyonla ne yapacaksınız?.. Onun için, her şeyden 
evvel, işçilerin durumunu ayarlamamız, kâfi miktarda işçi çalıştırmamız lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, aynı zamanda çok büyük orântısızlık var. Düşünün, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürünün maaşı 13,5 milyon liradır; kendisine şoför olarak hizmet veren arka
daşımızın maaşı -maaş, fazla mesai ve ikramiye olarak eline geçen aylık net para- 35 milyon lira
dır. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- O da, genel müdürlüğü bıraksın şoför olsun. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evet, söylediğiniz gibi, arkadaşımı
zın genel müdürlüğü bırakıp şoförlük yapması, kendi bakımından belki daha iyidir. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- Profesörler de boyacı oluyor zaten, sayenizde. 
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DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Şimdi, profesörlerimizin -Allah kıs
met ederse- ekonomik durumunu düzeltiyoruz ve ekim ayı içerisinde profesörlerimizin ekonomik 
durumunun düzeltilmesini sağlayan teklif, huzurunuza geliyor ve onu hep birlikte değerlendireceğiz. 

HASAN DÎKİCİ (Kahramanmaraş)- Öğretmenler dahil mi? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Değerli kardeşlerim, doğrusunuz, öğ

retmenler falan, hepsi dahil. Aslında, bir şey söyleyeyim; belki de bu yola gitmek gerekecek, o da 
şudur: Bu, tabiî, şahsî görüşüm, hükümetin görüşü değil; buraya çıkmışken, öğretmenlerin durumu 
ne diye sorulunca, şahsî görüşüm olarak şunu ilave etmek istiyorum değerli arkadaşlarım: Bugün, 
Türkiye'deki ücret sistemi, maaş sistemi fevkalade anormal bir düzensizlik içerisindedir. Öyleyse, 
yapılacak tek iş var; bütün ücret sistemini, maaş sistemini sıfırlayacağız, yeniden bir skala tespit 
edeceğiz. Başka türlü bunun altından kalkmak mümkün değil. Bir dairenin içerisinde, bir odada 
oturan üç kişi var; birisinin maaşı beş milyon, birisinin maaşı on milyon, birisinin maaşı yirmi mil
yon... Üçü de aynı işi yapıyor... 

MEHMET CAVÎT KAVAK (İstanbul)- Odaları da kaldırın; hepsi salonda çalışsın. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evet. 
Ya da salonda çalıştıracağız ki, bir adalet olsun. 
Değerli arkadaşlarım, bu, ayrı bir konu; inşallah bunun üzerine gideceğiz. 

Şimdi, burada, yeni bir hizmet zihniyetinin içerisine girme durumundayız. Arkadaşımızın söy
lediği gibi, yılda 2 500 kilometre köy yolu yapmakla bir yere gitmek mümkün değil. Öyleyse, bu
nu hızlandıracağız, daha çok yol yapacağız. Bunun için ne yapmamız lazım gelir; imkânlarımızı 
yatırıma zorlayacağız. Öyle zannediyorum ki, yılda 2 500 kilometre yapılan köy yolu asfaltlarını, 
inşallah, 1995 yılında 6-7 bin kilometreye çıkaracağız. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Tam üfürdün. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Bu gayretin içerisinde olacağız ve 

bunu gerçekleştireceğiz. Yani, hiç inanmazlık etmeyin; İnşallah, bunu gerçekleştireceğiz. 
ŞADAN TUZCU (İstanbul)- Sayın Bakan inanıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evet, ben, inanarak bu işin içerisine 

gireceğim. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)-Para?!. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Tabiî her şeyden evvel para lazım; 

ama, cari giderleri kısar, yatırımlara yönelirseniz, bu mesele hallolur; bunun başka çıkar yolu yok. 
İnşallah bunu yapacağız. İçme suyunda da aynı durumu gerçekleştireceğiz. 

Ben, köyden şehre akının fevkalade tehlikeli olduğuna inanıyorum; bunu durdurmanın tek yo
lu da, köylü vatandaşımızı köyünde kazanır hale getirmektir; orada kalmakla menfaatinin olabile
ceğini kendisine göstermemiz lazım gelir; buna inanıyorum ve böyle olması lazım gelecek. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Bu politikayı çok iyi biliyorsunuz!.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, ben burada po

lemik yapmak için söylemiyorum; yalnız, Nevşehir'de yapılan köy yollarına, özel idarenin katkısı 
çok miktarda olmuştur. Biliyorsunuz, Nevşehir'de bir turistik durum var ve özel idarenin, bu turis
tik durumdan dolayı gelirleri var; o bakımdan -devletin bütçesinin dışında- özel idarenin bütçesiy
le takviye edilerek yol yapımı hızlandırılmıştır; ama, biz bu hizmetin bütün vatandaşlarımıza adil 
bir şekilde getirilmesini sağlayacağız. 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Adil düzen... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Adil düzen... O, sizin işiniz; bizimki 
adil yatırım. 

Aslında, düzenin bozukluklarını hep beraber kaldıralım; ama, değerli Refah Partili kardeşleri
mizin, âdil düzen deyip de, bazı adaletsizlikler yaptıklarını da burada hatırlayalım... İnşallah, onla
rı hep birlikte ortadan kaldırırız. 

Ben, Refah Partili kardeşlerimi hürmetle, sevgiyle karşılayan bir kişiyim. Refah Partili kardeş
lerime, ANAP'lı kardeşlerime, SHP'li kardeşlerime, Doğru Yol Partili kardeşlerime hep aynı mu
ameleyi yapma durumunda olacağız. 

Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. 
Sağ olasınız. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakanım, yalnız, biraz önce ifade edildi; Tunceli'nin bütün il sınırları içinde sadece 2 

kilometre köy yolu asfalttır. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Sayın Başkan, sizin şu konuşmanız hangi usule sığıyor? 
BAŞKAN- Arkadaşlar bir şey de ben söyleyeyim... Şimdi, Sayın Bakan dediler ki, "6 bin ki

lometre yol yapacağız." Cumhuriyet kurulduğu tarihten bugüne kadar Tunceli İli hudutları içinde 
sadece 2 kilometre köy yolu asfaltlanmıştır. 2 kilometre dışında asfaltlanmış köy yolu yoktur. O 
bakımdan, Yüce Meclisin bilgisine sunuyorum; o kadar... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir)- Sayın Başkan, bir şey söyleyeyim... 
BAŞKAN-Buyurun efendim. • t< 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
biraz evvel ifade ettim; her ile fazlasıyla yol yapılacak.en az 100 kilometre yol yapılacak; 1995 yı
lında da Tunceli'de en az 100 kilometre asfalt yol yapılacak. 

BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
3. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, devlet memurluğuna giriş sınavını kazanmaları

na rağmen memuriyete alınmayanlara ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Men
teşe 'nin cevabı 

BAŞKAN- Gündem dışı üçüncü söz, devlet memurluğu sınavına girip de başarılı olan; soruş
turmaları nedeniyle işe alınmayan devlet memurları konusunda Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun 
Gökalp'e verilmiştir. 

Buyurun efendim. Süreniz 5 dakika. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet Bakanı Sayın 

Esat Kıratlıoğlu'nun, Tunceli iline 100 kilometre köy yolu yapma taahhüdünü 1995 yılında birlik
te göreceğiz ve bunun da yakın takipçisi olacağız, hatırlatıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güvenlik soruşturmaları nedeniyle -imtihanını kazandığı 
halde- devlet memurluğuna alınmayan kişiler hakkında görüşlerimi dile getirmek için söz almış bu
lunuyorum. Bu konuda bana söz verdiği için, Sayın Başkana da, ayrıca teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ben bu kürsüden, bu konuyu üçüncü kez dile getiriyorum; 
ama, Hükümetten ne bir ses var ne bir seda var. Bunu anlamıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, polis memurluğu sınavını kazanıp, polis adayı olup, okula alınmayan 
bir kişi için,İçişleri Bakanı adına, Birinci Hukuk Müşaviri, bakınız -bu beyanı Yüce Kurulun hu
zurunda bir kez daha okuyorum ve Sayın Hükümeti, özellikle Sayın içişleri Bakanımızı bu konu
da duyarlı olmaya davet ediyorum- ne diyor: 

"Polis memuru adayı hakkında yaptırılan tahkikattan, adayın amcasımn oğlu Oktay Erbaş'ın, 
1980 yılında, ideolojik nedenle toplu olarak öğrenim özgürlüğünü engellemek, görevli polise mu
kavemet ve devlet malına hasar vermek suçlarından kaydının bulunduğu; adayın da, ideolojik yön
den aynı düşüncelere sahip olduğu, ayrıca, babasının da, yasadışı yıkıcı ve bölücü terör odakları
nın legal temsilcisi olan insan Hakları Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi olduğu, fırsat bulduk
larında devletimiz aleyhine faaliyet gösterebilecek bir yapıya sahip oldukları dosyasında yapılan 
incelemeden anlaşılmıştır." 

Bunu, Sayın Bakan adına bir ilgili imzalıyor ve Ankara ikinci idare Mahkemesi Başkanlığına, 
22.4.1994 tarihinde sunuyor. 

Değerli milletvekilleri, bu hükmün bozulması için bölge idare mahkemesine başvuruluyor. 
Bölge idare mahkemesi ise (Ankara ikinci idare Mahkemesi) Esas No: 1994/239.sayılı kararında 
"Anayasanın 70 inci maddesinde yer alan; 'Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez' hükmüne ve 
hukukun temel prensiplerine uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin 
yürütülmesinin 90 gün süreyle ve teminat aranmaksızın durdurulmasına" diye karar vererek bu iş
lemi iptal ediyor. 

Değerli milletvekilleri, bundan birkaç gün önce, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı Sa
yın Azimet Köylüoğlu'nun şahsıma gönderdiği bir yazıyı da burada sizlere kısaca okumak istiyo
rum: "Beşbuçuk yıl sonra, dünya, yeni bir çağa, 2000'li yıllara giriyor. Bu çağ ve 2000'li yıllar, in
san hakları ve demokrasinin çağı olacaktır. Türkiye'yi bu çağa hazırlama..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Gökalp, lütfen konuşmanızı bitirir misiniz efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Bitiriyorum efendim. 
"...Türkiye'yi bu çağa hazırlama gayreti içinde olacağız. Sizin de, bu yaşamsal derecede önem

li çabaya katkı koymanızı bekliyorum. Özgürce düşünülen, özgürce yaratılan, zenginlikleri hakça 
paylaşılan, insan hakları ihlallerinin olmadığı, çağdaş, demokratik, üzerinde keyifli bir şekilde ya
şanılan bir dünya ve Türkiye diyorum" diyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; size, bir mahkeme kararı ile Sayın İçişleri Bakanımız adı
na, Birinci Hukuk Müşavirinin gönderdiği yazıyı okudum. Bu, Türk insanına yakışıyor mu; soru
yorum?.. Bu, Hükümetin Doğru Yol Partisi kanadına yakışıyor mu ve Hükümetin SHP kanadına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Gökalp, lütfen... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Lütfen son cümlenizi söyleyin Sayın Gökalp. 
Buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Son cümlemi söylüyorum, müsamahanızı istismar etmeye

ceğim Sayın Başkan. 
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Bu, Hükümete yakışıyor mu?.. Lütfen, aklımızı başımıza toplayalım, insanlarımızı ayırt etme
yelim. Babasından, kardeşinden, amcaoğlundan dolayı, 1980 yılında herhangi bir faaliyette bulun
dular diye, devlet memurluğu sınavını kazanan o insanı devlet memuru yapmamak, insanlar için 
ayıptır, Hükümet için ayıptır. Bu, Türk insanına yakışmaz, Hükümete yakışmaz. 

Sayın Bakan, bu konuda zatı âlinizden kısa sürede çözüm bekliyorum. Sayın Necmettin Cev
heri, bu konuyla ilgili olarak, bundan yaklaşık dört beş ay önce, bir konuşma yaptığımda bunun 
ayıp olduğunu, hükümete yakışmadığı, insanlar arasında tefrik yapılmasının yanlış olduğu şeklin
de görüş ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen, Sayın Gökalp... Uzatıyorsunuz, ama, yeter artık! Sürenizi üç defa uzattım. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Bitiriyorum efendim. 
...bildirmişti; ama, eski tas eski hamam, değişen bir şey yok. Hükümetten rica ediyorum; lüt

fen, bu konu üzerinde duyarlı olun. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Kurulu tekrar selamlıyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
- Sayın Bakan, cevap mı vereceksiniz efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)-Evet. 
BAŞKAN- İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe; buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kırşe

hir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp, burada, güvenlik soruşturması diye tesmiye edilen bir konu 
hakkında görüşlerini beyan ettiler; bir haksızlığın giderilmesini de benden talep ettiler. 

Güvenlik soruşturması olarak tesmiye edilen bu soruşturma, 30.3.1964 gün ve 6/2860 sayılı 
Bakanlar Kurulu Yönergesiyle yapılmaktadır. Ondan sonra, 4.3.1986 tarihinde de Güvenlik Soruş
turması Yönetmeliği yürürlüğe konmuş bulunmaktadır. 

Bu yönetmeliğe göre arşiv araştırması, şahıslar hakkında, kolluk kuvvetleri ve istihbarat üni-
telerince, mevcut kayıtlardan yararlanılarak yapılan araştırmadır. Bir de güvenlik soruşturması var
dır; o da şahıslar hakkında, hem mevcut kayıtlarda ve hem de mahallinde yapılan araştırmayı ihti
va etmektedir. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması, kamuoyunda sadece -demin de söyledi
ğim gibi- güvenlik soruşturması olarak adlandırılmaktadır. 

Şimdi, değerli arkadaşım, burada, bir vatandaşımızın haksızlığa uğradığından bahisle -bu so
ruşturma sebebiyle- isim zikrettiler. Kendilerinden biraz sonra onu alacağım -zabıtlarda da var- ve 
gerekli titizliği gösterip, gerekli araştırmayı yapacağım. 

Bu güvenlik soruşturması, söylediğim gibi, eski tarihten bu yana tatbik edilegelen bir usuldür 
ve zaman zaman, ilgili kuruluşlar, bakanlıklar, İçişleri Bakanlığından bu soruşturmanın yapılması
nı isterler ve ondan sonra memur atamasını yaparlar. O bakımdan, eğer bir haksızlık varsa, arkada
şımızın bahsettiği konu üzerinde duracağım. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. v 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. -Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'a, dönüşüne 
kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1563) 

BAŞKAN-Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler 49 uncu Genel Kuruluna katılmak üzere, 25 Eylül 1994 tarihinde Amerika 
Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'a, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (311564) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki Karma Ekonomi Komis
yonu 13 üncü Dönem Protokolünü imzalamak üzere, 23 Eylül 1994 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Mustafa Yılmaz 'in istifasıyla boşalan Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, yeni bir tayin ya
pılıncaya kadar, Devlet Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1565) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığın, 27 Eylül 1994 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-1/1-15449 sayılı yazısı. 
Mustafa Yılmaz'ın istifası ile boşalan Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, yeni bir tayin yapılın

caya kadar; Devlet Bakanı D. Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
113 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
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4. - İspanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönüşüne kadar, Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (311566) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

NATO Gayri Resmî Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere, 28 Eylül 1994 tarihinde 
İspanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne kadar; Millî Savun
ma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. - Avrupa Konseyi, Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu, Türkiye-AT Karma Parlamento 

Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk kanadında boş bulunan 
asil ve yedek üyelikler için gösterilen adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1567) 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkerezi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Doğru Yol Partisi Grubunca Avrupa Konseyi, Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu, Türki

ye-AT Karma Parlamento Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 
Türk Kanadında boş bulunan asil ve yedek üyelikler için aşağıda isimleri yer alan adaylar gösteril
miştir. 

Doğru Yol Partisi Grubunca aday gösterilen üyelerin isimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Genel 
Kurulun bilgilerine sunulur. 

Kamer Genç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Adı Soyadı Seçim Bölgesi Uluslararası Komisyonun Adı 

Coşkun Kırca (Asıl Üye) İstanbul Avrupa Konseyi Parlamento Mec. 
Yalçın Öğütcan (Yedek Üye) Adana Avrupa Konseyi Parlamento Mec. 
Orhan Kilercioğlu (Asıl Üye) Ankara Kuzey Atlantik Asam. Türk Grubu 
Sami Sözat (Yedek Üye) Balıkesir Kuzey Atlantik Asam. Türk Grubu 
Ersin Faralyalı İzmir Türkiye-AT Karma Parlam. Kom. 
Evren Bulut Edirne Karadeniz Eko.İşbir. Parlam. As. 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. - Devlet Bakanı ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu 'nun (2/943) esas numaralı kanun 

teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/341) 
BAŞKAN- Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/943 esas numaralı Araştırma Fonlarının Bütçeleri Hakkındaki Kanun Teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Devlet Bakanı 

BAŞKAN-Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

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

I. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından bu yana Bayındır
lık ve İskân Bakanlığınca gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araş
tırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/210) 

BAŞKAN- Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Dürüst kalmak istiyorum" diyerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığından istifa eden Mustafa 
Yılmaz'ın, gerek istifa öncesinde ve gerekse istifasından sonra yaptığı açıklamalar, bazı müteahhit 
milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin, Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca yapılan ihalelerin ken
dilerine veya şirketlerine verilmesi yolunda Bakan üzerinde baskı yaptıklarını, kendisini tehdit et
tiklerini ortaya koymaktadır. 

Görevinden istifa eden Bayındırlık ve iskân Bakanı Mustafa Yılmaz'ın, kısa süren Bakanlığın 
döneminde, bir kaç defa "canından olursun" gibi sözlerle korkutulmak istendiği, Adıyaman Millet
vekili Abuzer Tanrıverdi ile Devlet Bakanı Salih Sümer ve yakınlarının, ihalelerin kendilerine ve
ya yakınlarına verilmesi için silahlı tehditte bulundukları haberleri, günlerdir kamuoyunu meşgul 
etmekte ve Yüce Meclisin manevî şahsiyeti üzerinde büyük baskı ve güvensizlik kaynağı olmakta
dır. 

Buna benzer iddialar, daha önce de bir sayın milletvekili tarafından* "ihale takipçisi milletve
killeri var" şeklindeki ifadeleriyle gündeme getirilmekle birlikte, Anavatan Partisince 10/105 sayı
lı araştırma önergesiyle Bayındırlık ve iskân Bakanlığında yaşanan ihale yolsuzluğuklarmın araş
tırılması istenilmişti. Ancak, bu araştırma önergemiz, bugüne kadar, görüşülerek sonuçlandırılma
mış olmakla beraber, Sayın Mustafa Yılmaz'ın beyan ve istifa gerekçeleri, söz konusu önergenin 
haklılığını ve yerindeliğini ortaya koymuştur. 

Geçen yıldan beri basın yayın organlarında yer alan haberler ve yetkililerinin herbiri adına 
yaptığı açıklamalarla, görevinden istifa eden Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Yılmaz'ın açıkla
maları, Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca daha önce yapılan muhtelifler yapım işleriyle ilgili iha
lelerde usulsüzlük, yolsuzluk ve siyasî kayırmaların yapıldığı hakkındaki ciddî kuşkuları ve her bir 
ihalenin bir seri skandala dönüştüğünü doğrulamaktadır. 

Zira, söz konusu ihalelerin kimlere verileceğinin daha önceden belirlendiği, 15 Mayıs 1993 ta
rihli Milliyet Gazetesinde manşette neşredilen bir haberle kamuoyuna belgeli olarak sunulmuş ve 
kanıt olarak 12 Mayıs 1993 tarihli bir belirlerrîe ihbarının Ankara 35 inci Noterliğince 13479 sa
yıyla tescilli olduğu duyurulmuştur. 

- 2 9 6 -



T.B.M.M. B : 1 2 2 8 . 9 .1994 0 : 1 

Basında yer alan haber ve yorumlarda, ihalelerin kimlere verileceğinin daha önceden Bakan
lık üst düzey yönetimi toplanülarında tespit edildiği, Sayın Bakanın tüm gelişmelerden haberdâr ol
duğu, ihaleyi alacak müteahhitlerin Koalisyon ortağı siyasî partilere yakın isimler olarak tespit edil
diği ve bu oluşum içinde SHP il başkanları ve Bakanlık üst düzey bürokratlarınırTbufunduğu gibi 
iddialar yer almıştır. 

Sayın Bakan da, istifa ve beyanlarıyla, bu şaibeli ve skandal ihaleler konusunda olayı doğru
lamaktadır. Esasen bu nevi iddia ve olayları Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Kumbaracıba-
şı da, Noter tasdikli belgenin varlığını kabul ederek, söz konusu ihbarın kendisine de ulaştığını ifa
de etmiştir. 

Nitekim, 14 Mayıs 1993 tarihinde yapılan 316 milyar liralık beş ayrı ihale, ihale tarihinden iki 
gün önce noter vasıtasıyla tespit edilen bir ihbarda iddia edildiği gibi aynen gerçekleşmiştir. 

Bayındırlık ve İskân eski Bakanlarından gerek Sayın Kumbaracıbaşı'nın ve gerekse Sayın Yıl
maz'in beyan ve açıklamalarıyla, yukarıda müşahhas örnekleri verilen tespitler karşısında, 1992 yı
lından bu yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılmış bulunan bütün ihalelerin kapsama alı
narak, yapılan ihbar ve açıklamaların, basın yayın organlarında yer alan haber ve yorumların doğ
ruluğunun; uygulamalarda usulsüzlük ve yolsuzlukla siyasî kayırmacılığın ortaya çıkarılması ve 
sorumlularının tespiti amacıyla bir araştırma açılması zarurî görülmektedir. Ayrıca bu zaruret, Yü
ce Meclisin manevî şahsiyetinin korunmasının da gereğidir. Kamuoyun da, Yüce Meclisin, bu tür 
olay ve iddiaların üzerine azimle gitniesini beklemektedir. 

Bu sebeplerle, görevinden istifa eden Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yılmaz'ın da beyan 
ve açıklamaları muvacehesinde, 1992 yılından bu yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca gerçek
leştirilmiş bulunan bütün ihaleler hakkında, gerek basın yayın organlarında ve gerekse Bayındırlık 
ve İskân eski Bakanlarının beyan ve açıklamalarında yer alan iddia ve suçlamaların, yapılan ihale
lerde yaşanan siyasî baskı ve tehditlerin kimler tarafından yapıldığının, ihalelere fesat karıştırılıp 
karıştırılmadığının, bunların suçlu ve sorumlularının ortaya çıkarılması yanında, ihalelerde usul
süzlük ve yolsuzlukların önlenmesi için alınması gerekli tedbirlerin tespiti ve uygulamaya konul
ması amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araş
tırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Bülent Akarcalı Faruk Saydam Engin Güner Yücel Seçkiner 
İstanbul Manisa İstanbul Ankara 

Şükrü Yürür 
Ordu 

NevşatÖzer 
Muğla 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 
Cavit Kavak 

İstanbul 

rlalil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Mtısa-Kriıçaslan 
Sakarya 

Ahmet Sanal 
Adana 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mustafa Parlak 
Rize 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

İmren Aykut 
İstanbul 

Hasan Çakır 
Antalya 

Avni Akyol 
Bolu 

Ali Er 
İçel 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

AinCemal Başaran 
Trabzon 

Salih Ergün 
İstanbul 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Timur-Bemir 
İzmir 

Burhan Kara 
Giresun 

Gürol Soylu 
İstanbul 
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Ahmet Kabil Rüştü Kâzım Yücelen Bahri Kibar Kadir Ramazan Coşkun 
Rize İçel Ordu İstanbul 

Emin Kul Rasim Zaimoğlu Süleyman Hatinoğlu Cem Kozlu 
İstanbul Giresun Artvin İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu Elaattin Elmas Feridun Pehlivan Süha Tanık 
Van İstanbul Bursa İzmir 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

BAŞKAN- Yalnız, bu önergenin orijinalinde, Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığında
ki ihaleler de vardı, onlar çıkarıldı mı? 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Ben de katılıyorum. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul)-Ben de katılıyorum. 
NABİ POYRAZ (Ordu)-Ben de katılıyorum. 
BAŞKAN- Efendim, tamam, siz de katılıyorsunuz; ama, ben bir şey sordum: Sayın Sungurlu, 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında yapılan ihalelerin de araştırma konusu yapılması 
hususu bize gelen orijinal metinde vardı; ama, şimdi okunan metinde silinmiş. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Efendim, biz, o husustan vazgeçtiğimizi, 
onu ayrı bir önerge olarak vereceğimizi ifade ettik. Bu sebeple, bu talebimiz, yalnız Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki ihalelerle ilgilidir. SHP'deki arkadaşlarımız bu hususta görüş bildirmediği 
için... Eğer bu yeni şekliyle rıza gösterirlerse... 

BAŞKAN- Yani Genel Kurul da bilsin; ç#nkü, televizyonlarda verilen haberlerde Sağlık Ba
kanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığında yapılan ihaleler de bu işin içindeydi... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Onun için ayrı önerge vereceğiz efendim. 

BAŞKAN-Peki. 
Önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüş-

meler sırasında yapılacaktır. 

2. - Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankası ile ilgili yol
suzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/211) 

BAŞKAN- Diğer önergeyi okutuyorum: \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin yaşadığı darbe döneminin ardından işbaşına gelen ANAP ile geçen 1983-1991 yıl
ları, son derece tahilsiz bir dönem olmuştur. Yolsuzluk, vurgun ve rüşvet söylentilerinin büyük bo
yutlarda yaşandığı bu 8 yıllık dönemin uygulamalarının büyük çoğunluğu, ne yazık ki karanlıkta 
kalmıştır. Bu karanlık dönemin açığa çıkması, yapılanların yapanın yanına kâr kalmaması en bü
yük dileğimizdir. Çünkü, bu dönem insanların bozuşmasına, yozlaşmasına yol açarak, yolsuzluk, 
rüşvet ve vurgunculuğun neredeyse olağan sayılmasına yol açmıştır. 
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Bilindiği gibi, bu talihsiz dönemde, merhum Turgut Özal, ABD'den oğlu Ahmet Özal'ın ar
kadaşlarını tek tek getirilmiş ve devletin kilit noktalarına yerleştirmişti. Bunlar "Özal'ın prensleri" 
olarak anılıyordu. Bu prenslerin başında ise, Emlak Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Engin Ci
van gelmekteydi. Bu kişinin, özellikle görevden ayrıldıktan sonra, muhteşem bir servete sahip ol
duğu basına da yansımış, görevden alınması 4 yıla yaklaşmasına rağmen hakkındaki söylentiler ve 
aleyhine açılan davalar davam edegelmiştir. İsviçre bankalarında "Nerol" şifresi kullararak milyon
larca dolarlık hesap açtırdığından, çok büyük miktarlarda rüşvet olaylarına kadar birçok konuda 
hakkında söylentiler bulunmakta; son olaylarla bu konulardaki esrar perdesi kamuoyunun ilgisini 
daha da yoğun bir şekilde çekmeye başlamıştır. 

Son olarak, Engin Civan'm, Emlak Bankasından 500 milyon dolar kredi karşılığı, Özal ailesi
nin gözdelerinden işadamı Selim Edes'ten 5 milyon dolar peşin komisyon aldığı savlan basında ge
niş bir biçimde yayımlandı. Basında da izlendiği gibi, işin içine Özal ailesinin hemen tüm fertleri, 
ANAP döneminin bürokratları, politikacıları ve ANAP destekli işadamlarının karıştığı görülmek
tedir. Bu olay, rahmetli Özal'ın "Allah'tan başka kimseye vermem" dediği hesapların dünyada gö
rülmesinin şart olduğunu ortaya koymaktadır. Selim Edes, Engin Civan, mafia ve ANAP bağlantı
larının üzerine gidilmesinin, bu 8 yıllık vurgun döneminde yaşanan, ancak karanlıkta kalmış olay
ları da ortaya çıkaracağına inanıyoruz. 

Engin Civan'ın Genel Müdürlüğü dönemiyle ilgili KİT Komisyonu raporlarında ciddî savlar 
bulunmakta- Ayrıca, Kendisinin de içinde bulunduğu Emlakbank ile ilgili davalar da açılmış bu
lunmaktadır. Belki bu konuların araştırılmasıyla 1988 yılında Özal'a yapılmış bir suikast girişimi
nin arkasındaki karanlık noktaların da aydınlatılmasına olanak bulunabilecektir. 

Bu görevin Yüce Meclisin üzerinde olduğu bilinciyle, içtüzüğün 98 inci ve Anayasanın 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Cemalettin Gürbüz Şahin Ulusoy Seyfi Oktay İbrahim Gürsoy 
Amasya Tokat Ankara İstanbul 

Vahdet Sinan Yerlikaya Mustafa Yılmaz Mustafa Kul Ali İbrahim Tutu 

Tunceli Malatya Erzincan Erzincan 
Mehmet Kerimoğlu Abdulkadir Ateş Hilmi Yükselen 

Ankara Gaziantep Kırşehir 

İBRAHİM TEZ (Ankara)- Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum. 
BAŞKAN- Sayın Tez, Sayın Köklü, Sayın Hun, Sayın Gündüz, Sayın Nacitarhan da önerge

ye katımışlardır. 
Başka katılan?.. Yok. 
Önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüş

meler, sırasında yapılacaktır. 

3, - SHP Grubu adına Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Seyfi Oktay ile Grup Başkanveki-
li ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 yılı Kasım 
ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları arasında, en çok ve 

yüksek meblağlara ulaşan ihaleleri açan bir kurumdur. Doğal olarak, haklı-haksız birçok söylenti
ye de muhataptır. Nitekim, özellikle 12 Eylül askerî darbesinden sonra, bu Bakanlık ve bakanlar 
hakkında da çok sayıda söylenti ve sav ortaya atılmıştır. Bu söylentiler, bugünlerde yeniden gün
deme getirilmiştir. Bu söylentilere, haklı olarak muhatap olabilecek bakanlıklar olabileceği gibi, 
tersine haksız yere töhmet altında kalan bakanların da bulunması doğaldır. 

Bu istek ve gerekçelerle, Bayındırlık ve iskân Bakanlığının, 1983 Kasımından 1991'e ve 
1991'den bu yana yapılan tüm ihalelerinin araştırılması gerekmektedir. Bu araştırmayla, kime, na
sıl ve hangi oranda ihale verildiği ortaya konulmalıdır. Böylece, haksız yere töhmet altında bırak
tıkları insanlar aklanacağı gibi, görevini çıkarı için kötüye kullanan, haksız kazanç elde edenler or
taya çıkarılabilecek ve bunun hesabı sorulabilecektir. 

Bu görevin Yüce Meclisin üzerinde olduğu bilinciyle, Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 102 
nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca SHP Grubu adına Meclis araştırması açılmasını saygılanmız-
lar arz ederiz. 

Seyfi Oktay Ercan Karakaş 
SHP Grubu Başkanı SHP Grubu Başkanvekili 

Ankara istanbul 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur» 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)-Önergeye ben de katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Önerge grup adına verildiği ve grup başkanı ve başkanvekillerince de grubun tü

mü temsil edildiği için, ayrıca sayın milletvekili arkadaşlarımın katılmaları olmaz. 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya)- Başka gruplardan da katılabilirler Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Başka gruplardan veya ANAP'tan katılanlar varsa isimlerini yazalım... 

V. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1.-4 Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin gündem
deki yeri, görüşme günü ve çalışma süresi ile gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve Ge
nel Kurulun 28.9.1994 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN- Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 
Danışma Kurulu Önerisi 

No. 151 Tarihi: 28.9.1994 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kamer Genç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili. 
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Nevzat Ercan - Mahmut Oltan Sungurlu 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvckili 

Erman Şahin Abdüllatif Şener 
SHP Grubu Temsilcisi RP Grubu Başkanvekili 

Öneri : 
28.9.1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 703 sıra sayılı, 4 Aralık 

1994 günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin, 48 saat geçmeden, gün
demin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 30 uncu sırası
na alınarak görüşmelerinin, Genel Kurulun bugünkü birleşiminde, yarım kalan işlerden önce yapıl
ması; görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması; gündemin "Kanun Tasan 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 50 nci sırasında yer alan 615 sıra sa
yılı kanun teklifinin bu kısmın 31 inci sırasına, 127 nci sırasında yer alan 342 sıra sayılı kanun ta
sarısının 49 uncu sırasına, 157 nci sırasında yer alan 599 sıra sayılı kanun tasansının 50 nci sırası
na, 175 inci sırasında yer alan 619 sıra sayılı kanun tasarısının 51 inci sırasına alınması ve Genel 
Kurulun 28.9.1994 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü sorulann görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN- Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, Anayasa ve İçtüzük gereği, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlı
ğa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 
müzakeresine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

3. -Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Sanayi ve Teknoloji ye Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN- Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına îlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
runun müzakeresine başlayacağız. ' • . 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/137,1/181,1/52,1/62) (S. Sa
yısı : 116) 

BAŞKAN- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının müzakeresine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/9) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşülmesi, ilgili Komisyonca geri alınmış 
olduğundan ertelenmiştir. 
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7. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Tanm, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporla
rının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. -Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanunu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN- Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Ka
nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfi işlemleriyle 

Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine 
Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN- 9/11 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun müzakeresine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

10. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

11. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 

BAŞKAN- Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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12. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı': 395) 

BAŞKAN- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon ?..Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN-Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakerelerine başla
yacağız. 

Komisyon?..Yok 

Ertelenmiştir. 

14. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları İşın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lııtfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN- 9/16 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun müzakerelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 

75. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine îlişkiri 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporunun 
müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 

16. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

BAŞKAN- Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının müzakeresine baş
layacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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17. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN- 520 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 

18. -DenizcilikMüsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(11579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN- Denizcilik Müsteşarlığının kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porlarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.Yok. 
Ertelenmiştir. 

19. -İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11720) (S. Sayısı: 691) 

BAŞKAN- İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?. .Yok. 
Ertelenmiştir. 

20. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN- 206 vel90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?. .Yok. 

Ertelenmiştir. 
21. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil

letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili 
Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1153) (S. Sayısı: 
703) (1) 

BAŞKAN- Alınan karar gereğince, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletveki
li Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 4 
Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

(1) 703 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 

- 3 0 5 -



T.B.M.M. B : 1 2 28 .9 .1994 0 : 1 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerindeRefah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz söz istemiştir. 
Grupları adına başka söz isteyen?..Yok 

Şahısları adına Sayın ibrahim Kumaş, Sayın Güneş Müftüoğlu ve Sayın Cevat Ayhan söz is
temişlerdir 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz, buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır efendim. 
RP GRUBU ADINA ALÎ OĞUZ (istanbul)-; Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 703 sıra 

sayılı, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Millet
vekili ihsan Saraçlar ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara 
Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifini müzakere ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun teklifinin bir ara seçim ile mahallî seçimlerin yapılması husu
sundaki müzakeresi, dün Komisyonda ariz amik (enine boyuna) yapılarak, teklif bugün süratle hu
zurlarınıza getirildi. Bu süratle getiriliş, müddet yönünden bir an evvel Yüksek Seçim Kurulunun 
hazırlıklarını yapması, partilerimizin de adaylarını bir an evvel tespit ederek ilgili mercilere bildir
mesi ve seçim hazırlıklarının yapılması zaruretinden doğuyordu. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin malumu olduğu üzere, ara seçimlere geçilmesi, bir intikal dö
neminde, uzun müzakerelerin neeticesinde olmuştur; yani, rasgele bir ara seçim tespitiyle karşı kar
şıya değiliz. Uzun müddettir, gerek siyasîlerimizde gerek medyada -yani, gazetelerde ve televiz
yonlarda- bir an evvel bir erken seçim yapılması hususu gündeme gelmişti ve çok uzun tartışmala
rı gerektirdi. Gerek partilerimizin gerekse iktidarı teşkil eden partilerin yetkilileri, zaman zaman 
bir erken seçimin zaruretini ortaya koydular. 

Tabiî, bu görüşler, muhalefette olup da kendisini artık güçlenmiş sayan partilerimizin bir an 
evvel erken seçim yaparak Meclisteki mevcut aritmetiği değiştirme gayretlerinden doğuyordu. Bir 
taraftan da haklı olarak, Hükümetin, kendini güçlü hissettiği bir noktada belki baskın erken seçimi 
düşünerek, erken seçimden zaman zaman söz ettiğine şahit olduk. Özellikle, Hükümeti teşkil eden 
partinin yetkililerinden, 1995 yılının baharında veya sonbaharında mutlaka bir erken seçimin yapı
lacağı hususu dile getirildi ve bunu bir beyanat olarak gazetelerden takip ettik; yer yer de "hayır, 
böyle bir erken seçime mahal yoktur, biz bir erken seçimi düşünmüyoruz; bunu 1996'ya kadar gö
türmeye kararlıyız" gibi, o yetkililerin beyanlarını tekzip eden veya onu yalanlayan beyanlarına da 
şahit olduk. 

Nihayet, buraya kadar geldi, yetkililer baktı; bu işin altından kalkmak mümkün değil, mutla
ka bir şey yapmak lazım. Bu bir erken seçim de olur, bu bir ara seçim de olur noktasına getirildiği 
zaman - hani, halk arasında bir deyim vardır; ölümü görünce hastalığa razı oldu- yetkililerimiz "ne 
yapalım, ara seçim olsun, bu ara seçimle şöyle bir havayı yoklayalım, ondan sonra da bu işi 1996'ya 
kadar götürebilirsek, götürürüz, götüremezsek, bir yerde bu testi kırılır, ondan sonra da başımızın 
çaresine bakarız" dediler; Böylece, bu ara seçim zarureti ortaya çıktı ve huzurlarınıza geldi. 

Ben, emeği geçen başta, Anayasa Komisyonu eski Başkanımız Sayın Saraçlar'a, Sayın Turhan 
Tayan'a, Sayın Nevzat Ercan'a ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabiî, epeyce emekle
ri geçti, bunu hazırlayıp, huzurlarınıza getirdiler. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, seçimlerin memleketimizde bir güç yenilenmesi veya siyasî at
mosferin şöyle bir güzelce tartılması ve ondan sonra da daha hayırlı bir hizmete girilmesi gibi fay
daları vardır. Biz bu ara seçimin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyo
ruz. Ancak, şunu da ifade etmek isterim ki- bu, ara seçimle kısıtlı olsa da- bu kanun teklifi müna
sebetiyle bazı görüşlerimizi ve tekliflerimizi, komisyonda dile getirdik. Her şeyden evvel, 1 inci 
maddenin müzakeresinde, ben bir önerge vererek, bu seçimlerin birleştirilmesinde zaruret olduğu
nu ifade ettim. 

Doğru Yol Partisinden ve diğer partilerden arkadaşlarımız da buna şifahen katıldılar ve dedik 
ki "bu bir zarurettir; masraftan, emekten tasarruf zaruretidir ve bir günde yapılmasında sayılmaya
cak kadar faydalar vardır." Ancak, bunun 6 Kasımda mı, 4 Aralıkta mı yapılması hususunda bazı 
tereddütler hâsıl oldu. Bizim gönlümüz, aslında 6 Kasımda yapılması temayül ündeydi; ama, arka
daşlarımız 4 Aralıkta yapılmasını uygun ğördüler.Bir kısım yetkililer de, 6 Kasıma yetişmeyeceği
ni, bazı sıkıntıların doğacağını ifade edince, her iki seçimin 4 Aralıkta yapılmasının, aynı günde 
seçmenin oy kullanmasının uygun olacağı hususu, bizim önergemiz üzerine ve arkadaşlarımızın 
da desteğiyle kabul edilmiş oldu. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, memleketimiz uzun yıllardan beri seçimlerle meşgul olmakta
dır. Bu nedenle, ülkemiz, hem masraf hem de emek yönünden ağır kayıplara uğramıştır. Son üç se
ne içerisinde tekrar tekrar yapılan seçimleri memleketimizin ekonomisi kaldıramadı; devamlı, bu
nun sıkıntısını çektik. O bakımdan, gerek 16 yerde yapılacak mahallî seçimle ve gerekse 22 yerde 
yapılacak milletvekili ara seçimleriyle, memleketimizin yeniden bir seçim atmosferine girmesinin 
hakikaten büyük bir sıkıntı olduğunu kabul etmek zaruretındeyiz. Partilerimiz, siyasîlerimiz gidip 
oralarda bir hayli emek ve gayret içerisinde olacaklar, bir hayli masrafları mütevakkıf olan bu har
camaların, hiç olmazsa bir güne münhasır olmak üzere sarf edilmesinde faydalar olduğu ifade edil
di ve böylece seçimlerin 4 Aralık 1994 tarihinde yapılması konusu üzerinde ittifak etmiş olduk. 

Değerli arkadaşlarım, bunların dışında, benim 3 önergem daha vardı ki, inşallah, huzurlarınız
da bunları tekrar takdim edeceğim. Bunlardan bir tanesi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesiyle il
gili önergemdi. Bu önergem, "sandık kurullarının vermiş oldukları sandık zaptının -yani cetvelleri 
olarak ifade ediliyor-" onaylı bir örneğinin, siyasî partilerin, isterlerse bağımsız adayların müşahit
lerine derhal verilmesi zaruridir" ifadelerini taşıyordu Bugün mevcut olan kanun metninde kullanı
lan ibare, verilse de olur vcrilmese de olur, sandık kurulu başkanı ister verir ister vermez gibi, te
reddütleri mucip oluyordu ve bundan da bir hayli sıkıntılar doğuyordu. Her müşahidin elinde, o 
sandıktan verilen cetvelin hazır bulunmasında faydalar vardır. Bunu zaruret haline getirelim, fıkra
nın sonuna "zorunludur" kelimesini koyalım dedik; bu önergemiz iltifat görmedi; ama, biz huzur-
lannıza tekrar getirerek, bu önergenin lüzumuriu işaret edeceğiz. 

Bir önergemiz de, 298 sayılı Kanunun 180 inci maddesiyle ilgiliydi. Burada seçim suçlarının 
2 seneye yaklaşan bir müruruzamanı, 3 ay da izin alınmasıyla, 27 aya yaklaşan bir müruruzamanı 
öngörülmüştü. Halbuki, seçim suçları, cürmü kastinin unsurları olan suçlar değildir; aslında, kaba
hat neviindcn olmak gerekir. Onun için, bir siyasînin tepesinde Dcmoklesin kılıcı gibi 27 aylık bir 
ceza takibi tutmanın bir anlamı yoktur. Bunu 3 aya indirmenin zaruretiyle karşı karşıyayız dedik; 
bu önergemiz de iltifat görmedi. -

Bir de -hukukçu arkadaşlarımız bilirler- Yargıtayın önünde bir istinaf mahkemesinin bulunma
sı hususu, her zaman dile getirilir. Biz burada dedik ki: "Bir, üst sandık kurulu ihdas edelim, yüz-
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lerce sandığın ilgilileri; sandık başkanları, kadınlar, yaşlı insanlar, belki rahatsız olan insanlar bu 
sandıkları götürüp ilçe seçim kurulu önünde bazen 12 saat, bazen 24 saat bekleyerek sıkıntı içinde 
olacaklarına; bu sandık kumllannın, bir, üst kurulu olsun, bunlann -hiç olmazsa ellisini, yüzünü bir 
araya toplayalım, her şey sıhhatli bir şekilde orada teslim alınsın, ondan sonra da götürülüp ilçe se
çim kurullarına teslim edilsin" şeklinde bir teklifimiz olmuştu. 

Yeri geldikçe bu önergelerimizi yüksek huzurlannıza tekrar gelerek, açıklayacağız ve destek 
bekleyeceğiz. Tasviplerinize mazhar olur kabul edilirse, bunların -ileride de olsa- birçok faydası 
olacağım mülahaza ediyoruz ve kolaylıklar getireceğini ifade ediyoruz. 

Tümü hakkındaki beyanlarımı yüksek huzurlannıza böylece arz ve ifade etmiş oluyorum; bu 
vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

ANAP Grubu adına, Sayın Oltan Sungurlu; buyucun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ara seçimlerin yapılması bir Anayasa hükmüdür ve Anayasamıza göre 
bu seçimlerin, 23 milletvekili boşaldığı zaman 3 ay gibi belirli bir zaman içinde yapılması zorun
luluğu var. Bu durum daha önceden belliydi; buna rağmen, gününden önce bütün ikazlarımıza rağ
men, seçim tarihi tespit edilmemiş, böyle bir teklif veya tasarı getirilmemiştir. Bu teklif veya tasa
rı getirilmeyince, bu defa bu ara seçim, geciktirilmiş bir seçim olacaktır. Daha önce yaz günlerin
de, iyi günlerde bu seçimi yapma şansımız varken, hiç de bir mecburiyet yokken aralık ayında yap
mak durumunda kaldık. 

Eğer, seçim kanunu teklifi Yüce Mecliste gecikirse, tasdiki Sayın Cumhurbaşkanımızdan ge
cikirse, seçimin tarihi 4 Aralıkta bile tereddüt olur. Çünkü, daha önce, aşağı yukarı kesinleşmiş bir 
hüküm var ki, 57-58 günden önce seçim yapılamaz. Yani, bizim mevzuatımıza göre, seçimler için 
lazım gelen sürelere uyulduğunda, seçimden önce iki ay gibi bir zaman lazım. Demek ki, bunu, 
Meclis, bir hafta geciktirse, Cumhurbaşkanı, onbeş gün geciktirse, seçim gününün aralık ayının 
sonlarına taşma, şu kanun teklifindeki müddetin bile yerine getirilememe zorunluluğu doğar. Bu, 
sıkıştırılmış bir seçimdir ve bu sebeple de kanun teklifinin süratle geçirilmesi, eksiği gediği varsa 
üzerinde durulmaması lazım geldiği gibi bir durum doğmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ara seçim, söylediğimiz gibi, bir anayasal hükümdür; ama, önümüzde 
genel seçimler zorunluluğu vardır. Bu ara seçimlerin, ülkenin meselelerini çözeceğini zannetmiyo
ruz. Meclisteki aritmetiklerde ciddî bir değişiklik yapma ihtimali yoktur. 

Ben, İktidarın durumu üzerinde durmayacağım; ama, Sayın Başbakanımızın "226 sandalyenin 
altına düşersek istifa ederim" yolunda bir beyanı olduğu söyleniyor, dillerden dillere geziyor. Ben o 
beyanını kendi ağzından duymadım. Eğer, öyle söylemişse, şu anda zaten İktidarın sandalye sayısı 
226'nın altına düşmüş durumda. Bu seçimlerde de fazla değişeceği ihtimali yoktur. Bu itibarla, bir 
genel seçim yapılması ve millî iradeye gidilmesi zarureti vardır. Zannediyorum, bu seçimlerden son
ra bir genel seçime gitmek ve bir daha bu durumla karşı karşıya kalmak zorunda olacağız. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasanın 84 üncü maddesi için, İktidar milletvekillerimiz dün 
Grupta da konuştular; Anayasanın değişmesi lazım dediler. Hakikaten, Anayasanın 84 üncü mad
desi için, Anavatan Partisi olarak çok daha öncelerden verdiğimiz değişiklik önergeleri vardır; ama, 
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Sayın Başbakanımız "PKK'nın gölgesini Meclisten sildim" demek suretiyle, Anayasanın 84 üncü 
maddesini sonuna kadar kullanmıştır. Bir taraftan Anayasanın 84 üncü maddesini kullanıp, halkın 
huzurunda, PKK'yı Meclisten attım , PKK ile mücadele ettim görüntüsü verirken, bir taraftan da 
yetkilileri vasıtasıyla 84 üncü maddenin değiştirilmesi için kulis yapmıştır. Ancak, bugün, dış dün
yadan gelen baskılar karşısında olduğunu kendisi demesc bile bütün siyasilerimiz, iktidar mensu
bu milletvekili arkardaşlarimız ifade etmektedirler; ama, biz, bütün bunları belirli bir maksada ma
tuf değil, çarpıklıkları belirtmek için söylüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, getirilen kanun teklifiyle, teklifin verildiği güne kadar kurulmuş 
olan bütün siyasî partilerin daha önce para alan en küçük parti kadar para yardımı alması öngörül
müş. Bakınız, bu arada, bir partiden bir partiye geçmek için hülgrubu olan siyasî parti kadar para 
alması le partileri kuruluyor. Şimdi bu partilere de daha önce para alan en küçük parti kadar para 
verilmesi gibi bir durum doğuyor. Yapılan tahmine göre -bu doğru ise- bir milletvekili seçimi 8 
milyar liraya çıkıyor. Böyle bir şeye hakkımız yok arkadaşlar. Yani, bu siyasî partilere para veril
sin, bu seçimde yardım edilsin; ama, buna bir ölçü koyalım. Yoksa şu anda kaç tane olduğunu bil
mediğimiz, seçimlere girme şansı olmayan hısım akrabaya kurdurulmuş partilerle kimseyi zengini 
etmeye de hakkımız yoktur. Bu bir yanlış maddedir. Bunu ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, diğer bir husus da afişlemeyle ilgili hükümdür. Bundan önceki ma
hallî seçimlere gidilirken Siyasî Partiler Kanununun zannedersem 63 üncü maddesine, afişlerle il
gili yasaklar getirilmiştir. Bu yasaklara uyulmamıştır. Bu yasakların hiçbirisi ne seçim kurulların
ca ne mahallî idarccilerce takip edilmemiş; hem şehirler kirletilmiş hem büyük masrafa sebep 
olunmuş hem de afişleme sebebiyle zaman zaman sokaklarda kavgaya sebep olunmuştur. Bunun 
da düzeltilmesi lazım geldiğini veya ek bir maddeyle ek bir hükümle daha çok zorlaştırılması la
zım geldiğini ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, teklifte televizyon için bir hüküm konmamıştır. Radyo Televizyon Üst 
Kuruluyla alakalı kanunda hüküm vardır; ama, bu hüküm, -biliyorsunuz- geçen defa tatbik edile
memiş, bir kez tatbiki büyük hadiselere sebep olmuştur. "Seçim dönemlerindeki yayınlar, kanunla 
Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde, Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenle
nir." Yani, bu yetkilerin kanunla kendisine verilmesi öngörülmüş; ama, bu kanun teklifinde bu hu
susta da bir hüküm yoktur. 

Üst Kurul, seçim dönemlerindeki yayınları, Yüksek Seçim Kurulu kararlan doğrultusunda de
netler. 

Biz, geçen defa bu kanunu getirirken, radyo, televizyonla ilgili hiçbir kanun, hiçbir hüküm 
yoktu. O zaman, Yüksek Seçim Kurulunun işi daha zordu; bugün, mutlak ki, daha kolay; ama, zan
nediyorum ki, bu kanun teklifi getirilirken bazı işaretler, bazı istikametler gösterilmesi zorunlulu
ğu da vardır. Bu kanun teklifinde, bu hususlarda da bir hüküm getirilmemiştir. 

Bu milletvekili ara seçimlerinin sonucu elbette ki, bir milletvekili seçimidir, ara seçimdir; ama, 
koalisyon olduğu gün, mevcut oy tabanıyla bugünkü oy tabanını; iktidar olduğu gün mevcut mil
letvekili sayısıyla bugünkü milletvekili sayısını kaybetmiş, "bulun 226'yı, düşürün beni" demekten 
başka hiçbir gücü, kuvveti kalmamış olan bu İktidarın, bu defa, bu seçimle de, halkın huzurunda 
artık iktidar olmadığının tescili cihetine gidilecektir. 

Kanunun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
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SHP Grubu adına, Sayın Erdal İnönü; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce 
Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Doğru Yol Partisi grup başkanvekilleri arkadaşlarımızın getirdikleri, 4 Aralık 1994 Günü Mil
letvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Anayasa Komisyonunda görüşülürken, 
ben de Anayasa Komisyonu üyesi olarak oradaydım. O görüşmelere dayanarak, Grubumuz adına 
görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önce, şu nokta üzerinde durmayı gerekli görüyorum: Biraz evvel konu
şan arkadaşlarımız da dolaylı olarak değindiler; ama, kendi partileri açısından ve koalisyon parti
lerinin, iktidarın bir zaafı gibi görmek istedikleri bir açıdan konuya yaklaştılar; o da, ara seçim ya
pıp yapmama konusu. 

Bir süredir yapılan tartışmalarda, kamuoyundaki değerlendirmelerde hep şöyle bir yaklaşım 
olduğunu fark ettim: Ara seçim yapmak; ancak, miletvekillerinin yüzde 5'i kadarı, yani 23 millet
vekilliği yeri boşalırsa o zaman ara seçim zorunlu hale gelecek. Oraya yaklaşıyoruz; o halde, ikti
dar partileri.karar alsın. Daha yaklaşmadık; o halde, yapacak bir şey yok. Böyle bir tartışma yapı
lıyor ve zaman zaman buraya çıkan arkadaşlarımız İktidarı eleştiriyorlardı; ne bekliyorsunuz; hay
di karar verin; neden korkuyorsunuz gibi sözler söyleniyordu. Bence, bunların hepsi bir yanlış an
lamadan kaynaklanıyordu. Kimsenin bu konuda, fena niyetli olduğunu söylemek istemiyorum; fa
kat, öyle bir hava oldu ki, herkes bu yanlış anlamaya girdi. Halbuki, hatırlarsınız, daha önce bu 
konu 1986 ara seçimi dolayısıyla konuşulmuştu. Beğenelim beğenmeyelim, şimdiki Anayasa, 78 
inci maddesinde ara seçim için, belirli bir şey söylüyor. İzin verirseniz bir kere daha okuyayım: 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir" diyor. Şu 
kadar boşalma olursa demiyor; yüzde 5 azalırsa gidilir demiyor "boşalma olması halinde ara seçi
me gidilir" diyor. "Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geç
medikçe ara seçime gidilemez" diyor. Başlangıcını belirtiyor; yani, beş yıllık seçim döneminin ya
rısı, ikibuçuk sene. 

Bir başka hüküm var: "Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçim yapılamaz" Beş yıl, altmış ay 
eder; o halde, seçimden kırksekiz ay geçtikten sonra; yani genel seçimlere bir yıl kala ara seçim ya
pamazsınız. Otuz ay sonunda başlıyor, kırksekiz ay geçince bitiyor.Yani ara seçimi yapabilmeniz 
için birbuçuk yıllık bir dönem var. Ara seçimi ne zaman yapacaksınız; onu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kararma bırakıyor. Ama, eğer bir tek üyelik boşalmışsa bile, bu boşalan tek üyelik için 
dahi ara seçim yapacaksınız; burada bir keyfilik yok. 

Başka bir husus var, "Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini buldu
ğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir." orada getirdiği, zaman kısıtla
ması. Eğer boşalan üyeliklerin sayısı, yüzde beşi bulmuşsa, 23 milletvekilliği boşalmışsa, bu üye
liklerin boşalmasından itibaren üç ay içinde ara seçimi yapmak zorunluluğu var. O olmadığı za
man, birbuçuk yıllık bir süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, uygun gördüğü bir zamanda 
ara seçim kararı alacak. Ne zaman uygun bulacak; bu tabiî Genel Kurulun kararına bağlı. Orada 
inisiyatif herkeste, yalnız iktidar partisinde değil, muhalefet partilerinde. 

Biraz evvel konuşan arkadaşımız, niye 4 Aralığa kadar beklediniz diye iktidarı eleştiriyordu; 
ama, daha evvel kendileri de, pekala, Anayasanın bu ilgili maddesine göre,"Haydi ara seçimi ya-
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palım" diyebilirlerdi. Nitekim, biz muhalefetteyken -hatırlıyorum- bunu söylemiştik ve o zamanki 
iktidar da,"pekâlâ, ara seçimi yapıyoruz" demişti ve 23 üyelik de boş değildi. Neyse... Bunları, bir 
yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için söylüyorum. Çünkü, Anayasayı değiştireceğiz inşallah, 
onun için uğraşıyoruz, ama henüz elimizde değişmemiş olan Anayasa metni var ve bu metnin de 
doğru yorumlanması elbet gereklidir; çünkü, birtakım siyasî tartışmaları, boş yere yapmış oluyo-
ruz.Halbuki, bunlara hiç gerek yok. Anayasa metni, zaten ara seçim yapılmasını öngörüyor. Dola
yısıyla, iktidar partilerinden birinin grup başkanvekillerinin hazırlayıp, huzurlarınıza sunmuş ol
dukları kanun teklifi gayet yerindedir.Bu teklifte, ara seçimin 4 Aralıkta yapılmasını öneriyorlar. 
Kendilerine teşekkür ediyorum. 

"4 Aralık tarihi geç" diyen arkadaşlarımız var; ama, bu teklif şimdi Yüce Meclise sunuldu. 
Teklif yeni sunulunca da, seçim hazırlığı için belirli bir süre ayırdığınızda, 4 Aralık, ara seçim ya
pılacak en erken zaman olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyo
rum, seçimin de hayırlı olmasını diliyorum ve seçime katılacak herkese başarılar diliyorum. 

Bu teklif Anayasa Komisyonunda görüşülürken birkaç nokta daha ortaya çıktı ve değişiklik 
önergeleri verildi ve kabul edildi. Biraz önce konuşan Refah Partili arkadaşım da bu konular üze
rinde durdu; ben de değineyim. 

Komisyon, 1 inci maddede -gerçi maddelere geçince konuşulacak; ama, kısaca söyleyeyim- 6 
Kasımda yapılacak yerel seçimin, 4 Aralığa alınmasına karar verdi; biz de bunu kabul ettik, hatta 
destekledik. •": 

Hazırlıklar yapılacak, aynı günde iki ayrı sandık konularak seçimleri yapmak, pratik açıdan 
uygun ve kolaylık getirecek bir usul olarak görünüyor. Yalnız, burada şuna dikkat etmek lazım -o 
bakımdan, konu üzerinde tekrar duruyorum- yapılan şey, genel olarak, yerel seçimlerle genel se
çimlerin; yani, yerel seçimlerle milletvekili seçimlerinin günlerini birleştirmek değildir; böyle bir 
genel ilkeyi kabul etmiş değiliz. Sadece, bu defaya mahsus olmak üzere, 6 Kasımda birkaç yerde 
yapılacak olan yerel seçimi, bir kolaylık sağlansın diye 4 Aralığa atıyoruz. Onun dışında, yerel se
çimler başkadır, milletvekili seçimleri başkadır; süreleri başkadır, mahiyetleri başkadır. Genel ola
rak birleştirmek diye bir şey söz konusu değildir. Kanaatimce, onu yapmak yanlıştır; ama, burada 
kolaylık sağlaması açısından, bu defaya mahsus olmak üzere böyle bir yola gittik. 

2 nci maddede güncelleştirme konusu var. Sandık seçmen listelerinin güncelleştirilmesi konu
sunda biraz ayrıntı eklendi ve metin, daha tutarlı, daha eksiksiz bir hale getirildi. 

Gelen teklifte,4 üncü maddede, seçim çevresi barajı, yüzde 25 olarak önerilmişti. Değerli ar
kadaşlarım, bizim Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak başından beri söylediğimiz, seçime katılma
yı kolaylaştırmak, dolayısıyla barajları hep azaltma doğrultusunda gayret sarf etmektir. 

Elbette, Seçim Yasası, bütün ilkeleriyle, uygulama şekilleriyle yeniden ele alındığı zaman, bu 
konular daha da etraflıca görüşülecek ve umuyoruz ki, her zaman değişmeyecek kesin bir şekle ge
tirilecektir; ama, şimdi, yüzde 25 çevre barajı bize çok göründüğü için, yüzde 20'ye indirilmesi 
doğrultusundaki teklife biz de oy verdik. Huzurunuza getirilen bu teklifte çevre barajı, yüzde 20'ye 
indirilmiş haldedir. 

6 ncı maddede, seçime katılan partilere Hazineden yardım yapılması meselesi ele alınmakta
dır. Daha önce şunu söyleyeyim: Bu maddenin ilk cümlesi "20 Eylül 1994 tarihinden önce kurul
muş olan bütün siyasî partiler, bu milletvekili ara seçimine katılabilirler" diyor. Bu, uygun gördü
ğümüz bir hüküm. Böylece, katılımı artırmış oluyoruz. Herhangi bir zorluk çıkarmadan, kurulan 
bütün partiler seçime, katılsın diyoruz. Bunun daha demokratik bir yaklaşım olduğuna şüphe yok
tur. 
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Yalnız, yeni kurulmuş partiler Hazineden yardım alamadılar. Getirilen bu teklifle, daha önce 
Hazineden yardım alan partilerle bu partiler arasında bir eşitsizlik olmaması için, mümkün olduğu 
ölçüde bir kolaylık sağlanıyor. Burada, daha önce seçime katılmış olan partilere, 27 Mart 1994 ta
rihinde yapılan mahallî idareler genel seçiminde bütçeden ödenen yardımın yüzde 20'si oranında 
ödeme yapılacağı; seçime ilk defa katılacak partiler için ise, 27 Mart 1994 Mahallî İdareler Genel 
Seçiminde en az yardım alan partinin aldığı yardımın yüzde 20'si oranında yardım yapılacağı da 
belirtiliyor. 

Bu arada, Sayın Oltan Sungurlu'nun söylediği mahzur bence yok; çünkü, bundan sonra kuru
lacak hülle partileri, seçime katılamazlar, "20 Eylül 1994 tarihinden önce kurulmuş bulunan bütün 
siyasî partiler, bu milletvekili ara seçimine katılırlar" diyoruz. Dolayısıyla bu tarihten sonra kuru
lacak partiler seçime katılamazlar. O bakımdan, seçime hangi siyasî partilerin katılacağı belli. 

Burada anlamadığım bir noktaya değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Bu paragrafın sonunda,"kalan meblağ diğer partilere ilgili kanun gereğince dağıtılır" deniyor. 
Benim görüşüme göre, bir meblağ kalmıyor. O bakımdan, sanıyorum bu kısmı çıkarmak gerekir. 
Bununla ilgili madde görüşülürken arkadaşlarım bu hususu herhalde açıklayacaklardır; ama, yine 
de buna değinmiş olayım. 

Komisyonda görebildiğim esas değişiklik önerileri sanıyorum bu kadardı. 
Seçime katılacak adaylara tekrar başarılar diliyorum. Ara secilerin ülkemize, milletimize ha

yırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.(SHP ve DYP sırlarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın İnönü. 

DYP Grubu Adına Sayın İhsan Saraçlar, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA İHSAN SARAÇLAR(Samsun)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 4 

Aralık 1994 Günü Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Tekli
fi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, sizleri saygıyla 
selamlıyorum. j 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan çok değerli grup temsilcisi arkadaşlarım, konu
yu bütün yönleriyle huzurunuza getirdiler. O itibarla, ben, teklifin detayları ve tümü hakkında her
hangi bir söz söylemek ihtiyacında değilim. Yalnız şu noktayı belirtmek istiyorum: Ara seçimlerin 
hangi şartlarda yapılması gerektiği Anayasada hükme bağlanmıştır. Anayasada hükme bağlanan bu 
hususu şöyle değerlendirmek lazım. Anayasada, "Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısı
nın yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir" denilmek
tedir. Yani, bu hükme göre, 23 milletvekilliği boşaldığında seçim yapılır tarzında bir zaruret yok
tur. Boşalan üye sayısı 23' ü bulduğunda zaten ara seçim yapma mecburiyeti doğar ve bizim inisi
yatifimizi aşar. O itibarla, daha önce bu seçimi yapmış olmanın, erken seçimden kaçmak anlamına 
geldiğini düşünmenin doğru olmadığı görüşündeyiz. Biz, yasanın emrini, Anayasanın emrini yeri
ne getiriyoruz. Ara seçimlerin yapılması zarureti vardır. O itibarla, ara seçimler 4 Aralık 1994 ta
rihinde yapılmalıdır. Dün Anayasa Komisyonundaki görüşmelerde, bütün siyasî parti temsilcileri 
bu konuda ittifak etmişlerdir. Şunu şükranla kaydetmek istiyorum ki, siyasî partilerimizin Anaya
sa Komisyonundaki bütün üyeleri ve temsilcileri teklifin tümü üzerinde hemen hemen ittifak etmiş
lerdir; sadece bir noktada ayrılık doğmuştur, o da, siyasî partilere Hazinece yardım yapılması hük
müdür. Bu rakamın 280 milyar liraya baliğ olacağı düşünülmektedir. Bunun gerekli olmadığı ka
naatindeyiz. Dün, bu konuda düşüncelerimizi komisyonda da arz ettik; şu anda, Hazineden 280 
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milyar lirayı siyasî partilerimize vermenin bir gereği yoktur. 5 Nisan kararları ortada; milletimiz bu 
kadar büyük bir tasarruf içindeyken, bunu, gerekli görmüyoruz. Bunu, yüksek bilgilerinize sunma
yı görev bildim. 

4 Aralık seçimlerimizin -inşallah bugün burada kararlaştırılacaktır- memleketimize, milletimi
ze hayırlı olmasını diliyorum ve değerli grup temsilcisi arkadaşlarımın şahsında, bütün arkadaşla
rımı -bu konudaki suhuletleri, dikkatleri dolayısıyla- tebrik ederek, saygılarımı sunarak, teşekkür 
ederek selamlıyorum. Sağ olunuz. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Saraçlar. 

Şahısları adına, Sayın İbrahim Kumaş. 

Sayın Kumaş, süreniz 10 dakikadır; süreye riayet etmenizi diliyorum. 

Buyurun. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamla

rım. 
Ara seçimlerin yapılması hakkındaki kanun teklifi üzerinde, benden önce, grupları adına ko

nuşan arkadaşlarım görüşlerini beyan ettiler; fakat, maalesef, "seçim; ama, nasıl seçim" sorusu ce
vapsız kaldı. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, senelerden beri, iktidara bir defa gelebilmiş partilerin, ik
tidardan düşmemek için, devlet imkân ve zenginliklerinden mahrum olmamak için, sözde istikrar 
uğrgna, millî iradenin oluşumunu ve belirlenmesini önleyerek iktidar imkânlarından mahrum kal
mama çabası içinde olduklarını görüyoruz. 

1946 yılından bu yana seçimler adil bir biçimde yapılmamıştır. Hele, 1983'ten sonra, ülke, son 
derece adil olmayan, dürüst olmayan bir seçim sistemiyle seçimlere girmiş ve Mecliste bu konu sü
rekli tartışılmıştır. Bugün de ara seçimlere aynı şartlarda giriyoruz. 

Dün, Anayasa Komisyonunda, ANAP'lı değerli bir üye, DYP ile ilgili olarak, 1991 seçimlerin
den önce DYP'li arkadaşların "biz bu seçimleri kazanırsak, altı ay sonra tekrar seçimlere gireriz; 
çünkü bu seçimler adil değil, dürüst değil" şeklinde beyanda bulunduğunu anlattı; 1991 seçimlerin
den önce, DYP'li arkadaşların, yapılmış olan seçimlerin adil olmadığını ve bu adaletsiz seçimler 
sonucunda iktidara geldiklerinde, ilk yapacakları işin adil bir seçim yasasıyla altı ay içerisinde se
çimlere gitmek olduğunu ifade ettiklerini söyledi. 

Hani birisi kumarda bir defa kazanmış "üttüm, daha oynamam" demiş. Başında da ifade etti
ğim gibi, maalesef, iktidara gelenler, bir defa seçildikten, bir defa kazandıktan sonra, başka nasıl 
kazanma imkânı varsa, ne kadar hile yolu varsa o hile yoluna girmektedirler. 

Dün komisyonda da ifade ettim; Anayasa değişikliği çalışmaları yapılırken, bir partili üyemiz, 
komisyonda "biz, seçimlere girerken, nasıl kazanacağız diye hesap yapıyorduk, birtakım seçim hi
leleri yapıyorduk; seçim bölgelerini ayırırken birinci bölgedeki bir ilçeyi ikinci bölgeye, ikinci böl
gedeki bir ilçeyi, beldeyi birinci bölgeye alarak, bölgelerde nasıl kazanabiliriz hesaplarını yaparak, 
bunların yerlerini değiştiriyorduk" diye itirafta bulundu. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- İsmini söyle; kim dedi? 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)-Burada ismini açıklamak istemiyorum;o partiden ayrılmış bir 

sayın üyemizdi. Şu anda, bir partinin grup başkanvekili olan değerli bir üyemiz de, o sayın üye için 
"evinin sırrını açıklayana güven olmaz" dedi. Yani, eskiden o partiye mensup olan arkadaşım, evi
nin sırrını ifşa etmiş oldu. 
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Bugün de ara seçimlere gidiyoruz. Bir defa, bu seçimlerde Türkiye barajı yüzde 10'dur ve bu 
uygulama hiçbir Batılı demokratik ülkede yoktur. Yeni getirilen kanun teklifinde çok ters bir man
tık var; "20 Eylülden önce kurulmuş olan partiler seçimlere katılabilir" ibaresi yer almış. Peki, ha
ni partilerin teşkilatlanması için barajlar vardı; siz bu barajları kaldırmışsınız. Bana göre teşkilat ba
rajı oy barajından daha önemli. Teşkilat barajına belli bir miktar koyalım; ama, oy barajına mâni 
olalım. 

Bu neden çıkarılmıştır; şu an, 20 Eylülden önce kurulmuş 21 tane parti var. Bu partilerin ço
ğunu tanıyorum; sadece levhası var. Aynı garabet,aynı yanlışlık 1986 ara seçimlerinde de yapılmış
tı. , 

Değerli milletvekilleri, 1986 ara seçimlerini hatırlayınız; siyaset yozlaştırılmış, çirkin ve çir-
kef hale getirilmişti, çünkü, ekranlara çıkan yeni kurulmuş partiler, partisinin ve parti genel merke
zinin adını bir kartona yazarak seçimlere katılıyordu ve bu şekilde Türk seçmeniyle dalga geçiyor
du. Bu yanlışlık önlenmelidir. 

Değerli milletvekilleri,dün Komisyonda, parti yardımıyla ilgili, bir madde metne ilave edildi; 
bu madde de anlaşılması mümkün olmayan bir madde. Şimdi, 1994 mahalli seçimlerinde partilerin 
almış olduğu yardımların toplamı 677 milyar liradır ve bu paranın dağıtımı partilerin oy oranına 
göre yapılmıştır. Burada 3 milletvekilliğine sahip ve teşkilat barajını geçmiş bulunan bir partimiz 
10 milyar 950 milyon lira alıyor, biz de Millet Partisi olarak burada 2 milletvekiliyle temsil edili
yoruz, seçim barajlarını aşmış, 60'a yakın ilde teşkilat kurmuş bir parti olarak hiçbir yardım alamı
yoruz! Bu da adaletsizliktir. Yani, partiler seçimlere katılırken, adalet neyi gerektiriyorsa bunu sağ
lamak mecburiyetindeyiz, futbol maçı düzenleniyor; bir takım 11 kişi, bir takım 5 kişiyle oynuyor 
mu; oynamıyor. Güreş müsabakası düzenliyoruz; yağlı güreş yaptırdığımız pehlivanlardan birisini 
yağlayıp birisini yağlamadan mı meydana~çıkarıyoruz! Böyle yapılırsa, buna spor lisanında ne de
niyor; şike deniyor, hile deniyor. Şu anda yapılan hiledir ve bu hileli, bu adil olmayan seçimlere se
sini çıkarmayan gruplar da, aynı hileye, aynı adaletsizliğe, aynı haksızlığa birlikte iştirak ediyorlar. 
Ben adaletten yanayım diyenler... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Böyle gelişigüzel suçlamanın manası var mı?!. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)-Konuyu tartışalım. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Neyi tartışalım? Fikrini söyle, düşünceni söyle in, bu şekilde ko-, 
nuşman doğru mu canım?!. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)-Sayın milletvekilleri, mahallî seçimlere katıldık; bu mahallî 
seçimlerde televizyonlara -devlet televizyonuna da- 4 tane parti çıkarıldı. Seçimlere katılan bir par
ti Türk halkı tarafından tanınmıyorsa, bilinmiyorsa, o partiye televizyonlar kapatılıyorsa, bir bakı
ma o 4 partiye torpil geçiliyor demektir. Yani, birtakım partiler devletin öz evlatları, birtakım par
tiler de üvey evlatları... Ayırım yapıyorsunuz. Buradan bütün gruplara sesleniyorum: Gelin, bütün 
partiler adil, eşit şartlarda -para yardımı falan istemiyoruz- Türkiye'nin konularını, meselelerini te
levizyonda alabildiğine tartışalım; Türk halkı da, hangi partinin, dertlerine, problemlerine deva ola
cağını orada görsün; ama, bugünkü durumda bunu görme imkânı yok. Var mı bu kanun teklifinde, 
partiler televizyonda ne konuşacak, nasıl konuşacak, nasıl anlatacak, kendisini nasıl tanıtacak ko
nusu? Yani, bir partinin programı, problemlere bakışı ve çözüm yollan gerçekten ülke meseleleri
ne çözüm getiriyorsa, bu partinin Türk Halkı tarafından tanınmamasına, bilinmemesine mâni olma
ya kimin hakkı var?!. • . . -
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AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)- Meydanlarda konuşacaksınız ya. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Hangi meydanda konuşacağız?!. Siz televizyon imkânlarını 
alabildiğine kullanın... DYP, geçen seçimlere 97 milyar lira devlet yardımı alarak girmiş, biz ise 5 
kuruş almadan girmişiz. Aynı noktadan başlayan bir koşu müsabakasında, "bir yarışmacı uçağa bi
necek, diğer yarışmacı koşarak yarışacak" deniyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Kumaş, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz, zamanımız çok kısıtlı. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- 40 kilometrelik bir koşu müsabakasında biz başlangıç nokta
sında duruyoruz, siz 35 inci kilometrede duruyorsunuz; ondan sonra da "hadi koşun, yansı kaza
nın" diyorsunuz... Böyle adaletsizlik olmaz. Bana göre, seçim kanunu Anayasadan da önemlidir; 
çünkü, millî irade seçim kanunlarıyla oluşuyor. Milyonlarca oyu çöp sepetine atan bir seçim yasa
sı olamaz. Milyonlarca oyu çöp sepetine attığınız için de milletin iradesi gerçek manasıyla Mecli
se yansımıyor, Meclise yansımayan bir iradeyle Anayasanın yapılması da bana göre yanlıştır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

Sayın Müftüoğlu, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU(Zonguldak)-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıla

rımla selamlıyorum. 
4 Aralık 1994 tarihinde yapılmak üzere ara seçim kararı alındı. Bu karan almaları nedeniyle 

iktidar partilerini, aynca, Komisyonda teklifi destekledikleri için diğer siyasî partilerimizi de kut
luyorum. 

Aslında, ara seçim kararı prosedürünün nasıl olması gerektiğini değerli üyeler de anlattılar. 
Ara seçim, 1 üye boşluğunda da yapılabilir; ama, 23 üye boşluğu durumunda anayasal bir zorunlu
luk haline geliyor. Yani, bunu, bir yerde siyasî iktidarların tercihi olarak da görebilirsiniz. Nitekim, 
1986 yılında, hatırlarsanız, 11 üyelik boş olduğu halde, Sayın Özal, siyasî konjonktürü kendi lehin
de görüp ara seçim kararı almıştı; ancak, o seçimlerden beklediği sonucu elde edememişti. Tabiî, 
demokrasinin "olmazsa olmaz" şartlarından biri muhakkak ki seçim; ancak, bu seçimlerin de den
geli ve zamanında olmasında büyük yarar var. 

Değerli arkadaşlanm, bakınız 1994 yılı, gerçekten, seçim yönünden fevkalade zengin bir yıl-" 
dır. 27 Martta, ülke genelinde yerel seçimleri yaptık, 6 Kasımda 16 beldede belediye başkanlığı ve 
belediye meclisi üyeliği seçimleri var ve 4 Aralıkta da 15 seçim bölgesini kapsayan bir ara seçim 
kararı aldık. 

Geriye doğru baktığımızda görürüz ki, 1983 yılından bugüne kadar -bir tek 1985 yılı hariç- her 
yıl ya bir milletvekili genel seçimi ya bir mahallî seçim ya bir referandum ya da bir ara seçim ya
şamışız ve bunun doğal sonucu olarak da, ekonomik istikrar sarsılmış, siyasî istikrar sarsılmıştır. 
Özellikle -hepimizin hafızalarındadır- 27 Mart 1989 tarihinde yapılan mahallî seçim sonuçları, o 
günün iktidarını fevkalade rahatsız etmiş ve sarsmıştı. 

Bunu şunun için söylüyorum: Ekonomik ve siyasî istikrarımızı korumak için bu seçim siste
mimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Bakınız, İktidar, 5 Nisanda birtakım tedbirler aldı. Bu tedbir
ler sonucunda, hepimiz ülkece belirli fedakârlıklara katlandık; ancak, bunun bir hafta öncesinde bir 
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mahallî seçim yapıldı, üç dört ay sonra kasım ayında yeniden bir seçim -tabiî 4 Aralık tarihine alın
mazsa- ardından da 4 Aralıkta bir seçim daha yapılacak. Şunu hepimiz kabul etmek durumundayız, 
samimiyetle itiraf ediyorum: Hangi siyasî iktidar olursa olsun -dün de, bugün de, yann da- nasıl bir 
seçim olursa olsun, ne kadar dar kapsamlı ya da geniş kapsamli bir seçim olursa olsun mutlak su
rette seçim ekonomisi gütmek durumundadır. Bunu saklamanın, inkâr etmenin mümkün olmadığı
nı siz de takdir edersiniz. Tabiî, bu tedbirlerin, bu tür davranışların maliyetini de milletimizle bir
likte hepimiz çekiyoruz. 

27 Mart 1994 tarihinde yapılan mahallî seçimlerde sadece Yüksek Seçim Kurulu 1,2 trilyon 
lira harcadı tespitlerime göre ve halen dâhi bu seçimlerde çalışan sandık başı görevlisi memur ar
kadaşlarımızın ödenmeyen ücretleri var.Bu seçim neye mal olacak; dün ve bugün basında çıkan ya
zılardan edindiğimiz bilgilere göre sadece bu ara seçim, sanıyorum, Yüksek Seçim Kuruluna 1,5 
trilyon liraya mal olacak. Bunun yanında, partilerimizin harcayacaaklarını düşününüz, adayların 
harcayacaklarını düşününüz... Bu durumdan ekonominin etkilenmemesi mümkün değil. Üstüne 
üstlük, bir de siyasî partilerimize Hazineden yardım yapılması söz konusu. Burada arkadaşlarımı
zın fikirlerine katılmamak mümkün değil. 20 Eylüle kadar kurulmuş olan siyasî partilere belirli 
oranlarda Hazine yardımı yapılacak. 

Sayın Kumaş dediler ki "20 tane parti var." Benim tespitlerime göre şu anda Türkiye'de tam 
56 tane parti var değerli arkadaşlarım. Bunların hepsinin seçime girmesi mümkün, girebilirler ve o 
zaman bunun Hazineye getireceği yükü takdirlerinize arz ediyorum, işte, bunların doğal sonucu 
olarak da ekonomik yönden büyük güçlüklere uğruyoruz. Sayın İhsan Saraçlar "Hazinenin yapaca
ğı yardım 280 milyar lira" dediler, yanlış anlamadıysam; bu civarda kalacağını sanmıyorum. Yük
sek Seçim Kurulu 1-1,5 trilyon lira harcayacak, Hazineden yarım trilyon liraya yakın bir para tek
rar siyasî partilere gidecek ve bir yılda üç seçim yapacaksınız! Buna hiçbir ekonomi dayanmaz de
ğerli arkadaşlarım. 

Onun için, şöyle bir öneri getirmek istiyorum: Daha önce de bu teklifimizi verdik.Sayın İnö
nü'nün fikirlerine büyük saygı duyuyorum; yerel yönetim seçimleriyle milletvekili seçimleri mu
hakkak ayrıdır, yerel yönetimlerin görevi değişiktir; ancak, ülkenin geleceğini, ülkenin ekonomisi
ni, ülkenin siyasî istikrarını göz önüne aldığımızda, eğer milletvekili genel seçimleri 1996 yılında 
yapılacaksa -ki, büyük bir ihtimalle öyle görünüyor- mahallî seçimleri de 1996 yılında beraber ya
pacak şekilde veya çok kısa aralıklarla yapacak şekilde bir sistem değişikliğine, bir anayasal deği
şikliğe gitmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bunun doğal sonucu, iyi sonucu şu olacaktır: Hangi parti siyasî 
iktidar olursa olsun, iktidara gelirse gelsin, önünde, en azından dört beş yıllık geniş bir zaman di
limi bulacaktır; seçim tehdidi altında olmadan, ekonomik tedbirlerini, siyasî tedbirlerini ve sosyal 
tedbirlerini alabileceği geniş bir zaman olacaktır; ama, siz, 1996'da bir seçim , birbuçuk yıl sonra 
bir daha seçim, 1998'de bir daha seçim, 1999'da bir daha seçim yaparsanız; yani, bugünden geriye 
doğru yaşadığımız seçim olaylarında olduğu gibi, 1995'te veya 1996'da iktidara gelecek bir siyasî 
güce aynı şekilde davranırsanız, aynı yöntem devam ederse, işte, bugün olduğu gibi, alacağınız bir
takım ekonomik önlemler de bir anda yerle bir olur. 

Onun için, ne yapmak lazım; işte, bu mahallî seçimlerle milletvekili genel seçimlerini birleş
tirmek veya belirli kısa aralıklarla yapmak, artı, yeni belediye kurulmasına son vermek lazım. 

Biz bir kanun çıkardık -işte, bu 6 Kasım seçimleri de onun içindir- ve bu yeni kurulacak bele
diyelerin seçimlerini yılda iki kez yapmayı öngördük. Bundan sonra da bu belediye kurulmaları de
vam ettiği takdirde her yıl yine karşımıza ufak veya büyük çapta bir seçim gelecektir. 
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Bu ara seçimleri düzenleyen yasanın yürürlükten kaldırılmasına karar vermek artı, yeni bele
diyelerin kurulmasına -ki, daha iki gün önce Zonguldak Gelik'te bir belediye daha kurulmasına ka
rar verildi; benim seçim bölgem, kurulsun-ülkenin bu ekonomik sıkıntılarım aşabilmesi için, belir
li bir süre, geçici bir süre son vermek, seçimleri bir araya toplamak ve seçilecek iktidarlara da, ga
yet rahatlıkla tedbirlerini, yönetimlerini getirebilecekleri bir süreç tanımak zorundayız. Bu konuda
ki Anayasa değişikliği teklifimizi, 172 arkadaşımızın imzasıyla, Meclis Başkanlığına takdim ettik. 

Değerli arkadaşlarım, konu bugünün mevzuu değil; ama, bugünden, zihinlerinizin bir kenarı
na yazmanızı diliyorum. Genel seçim kararına yakın bir zaman içinde, bu konunun tekrar ele alı
nıp uzun boylu tartışılmasının ve bu sistem değişikliğinin yapılmasının gerçekten yararlı olacağına 
inanıyorum. 

Ara seçimlerin, memleketimize, siyasî partilerimize ve katılacak adaylarımıza hayırlı olması
nı diliyor, saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, izin verir misiniz... 
BAŞKAN- İçişleri Bakanı Sayın Menteşe, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ana
yasanın 78 inci maddesi gereğince, 4 Aralık 1994 tarihinde yurdumuzda milletvekili ara seçimleri 
yapılacaktır. Komisyonun aldığı karar gereğince, 6 Kasımda yapılacak yerel seçimler bu seçimler
le birleştirilmiş bulunmaktadır; bu seçim, ara seçimle birlikte yapılacaktır. 

Ben, uzun uzun, Anayasanın 78 inci maddesinin zarureti üzerinde konuşmayacağım. Daha 
doğrusu, biraz evvel, Sayın İnönü bu konuda açıklamalarda bulundu; kendilerine aynen iştirak et
tiğimi bu kürsüden beyan ediyorum. 

Değerii arkadaşlarım, benim bir itirazım var. İtirazım, dün, kanun teklifine Komisyonda ilave 
yapılmak, yeni bir 6 ncı madde getirilmek suretiyle, seçimlere katılacak siyasî partilere maddî yar
dım sağlanmasınadır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Allah razı olsun. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE ( Devamla )-Siz "Allah razı olsun" diyorsunuz Sa

yın Yalova; ama, ben buna geçekten itiraz ediyorum. Çünkü, nedense, dün, Anavatan Partili değer
li milletvekili arkadaşlarım geldiler, hararetle, bunu desteklediler. Devlet tasarruf ediyor, belediye
ler tasarrufa zorlanıyor, kamu kuruluşları tasarrufa zorlanıyor, hatta memurların yemek parası da
hi, zaruretler neticesinde, kesiliyor, geliniz biz de yardımcı olalım. 

, Siyasî partilerimiz, bütçenin kabulünden sonra bir pay aldıkları gibi, geçen defa yerel seçim
ler nedeniyle de önemli pay aldılar. Şimdi, siyasî partilerimiz, ara seçimler için, gene devlet bütçe
sine göz dikmiş bulunmaktadırlar. Hani, siyasî partilerimiz de biraz tasarruf yapsalar olmaz mı; 
bayrak asmada biraz daha tasarruf etsinler, kağıttan biraz tasarruf etsinler, masraflarından tasarruf 
etsinler. 

Şadan Tuzcu arkadaşım geldi, hararetle, bu parayı istedi ve ben, kendisine, gel biraz daha ta
sarruf edelim diye tavsiyede bulundum.Bcn de parti yöneticiliği yaptım; senelerce genel sekreter
lik yaptım; biz, bir seçime giderken para bulamıyorduk, âdeta, senet kırdırmak suretiyle arkadaşla
rımızdan borç alıyorduk. Biz, bu zorlukları çektik . Şimdi ise, hep larj çalışmaya alıştık. 

EKREM PAKDEMİRLİ ( Manisa)- Sayın Bakan, kanun var, uygulayın efendim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sayın Pakdemirli, devri iktidarınızdan 
itibaren partiler biraz larj çalışmaya başladı, ben bunu gördüm, görüyorum ve âdeta o hastalık âde
ta sizden bize sirayet etti, hepimiz de aynı şekilde biraz daha larj çalışmaya başladık. 

Ben, bütün partili arkadaşlarıma sesleniyorum, bütün parti yöneticilerine sesleniyorum: Geli
niz, biraz tasarruf edelim; durum bunu icap ettiriyor. Biz, milletvekili olarak, bakan olarak maaş
larımızı dahi feda ettik. Devlet, hamdolsun, milletvekiline, seyahatlerinde, devamlı , yolluk veri
yor. Geliniz, seçimlerde, milletevekili arkadaşlarımız, seyahat etmek için partilerden para alacakla
rı yerde bu yolluklarını kullansınlar ve o surette seçim propagandalarını yapsınlar... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Yani, holdinglere mi gidilsin? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Ne o holding ne bu holding, ben bilhas

sa tasarruftan bahsediyorum değerli arkadaşım Cengiz Bey. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Para almayan parti de holdinglere gidecek Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bu hüküm, partilere yardım yapılması 

hükmü başlangıçta gerçekten iyi maksatlarla konulmuş; partiler oraya buraya gitmesin istenmiş; 
ama, bunu görüyorum, hepiniz de görüyorsunuz, partilerde büyük israf var. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-İktidar partileri de yapıyor... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Fazla bir şey istemiyoruz. Siyasî parti

ler daha yeni aldı; şimdi 20 tane parti seçime girecek, bunlar gene para alacak. Bakınız, geçen se
fer DEP'in aldığı paraların -seçimlere girmemiştir, zannediyorum bu miktar 43 milyar liradır- ne
reye gittiğini bilmek mümkün değil; bugün, kasalarında para yok; ne yaptılar bu parayı?!. 

AHMET KABİL (Rize)- PKK'ya gitti! 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Onun için, değerli arkadaşlarım, geliniz, bu 

sevdadan vazgeçelim, tasarruf edelim. Herhalde, bu, çok halisane bir temennidir; hepimiz yapalım. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-İktidarla muhalefet farklı mı, Sayın Bakan? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Zararı yok, fazla lüks gitmeyelim... 
Onun için, değerli arkadaşım, değerli hemşerim, dün geldiniz bü önergeyi verdiniz; öyle zan

nediyorum ki, Anavatan Partisindeki diğer arkadaşlarımızın da vicdanlarına sığmıyor. Memurumu
za tasarruf ettiriyoruz; ben, Bakanlığıma bağlı dairelerden üçüncü hamur kâğıt kullanılmasını bil
hassa istiyorum. Dün geldiniz Komisyonda bu maddeyi ilave ettirdiniz... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Ortağmızla beraber yaptık. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- SHP de size iştirak etti, maalesef iştirak 

etti, ona bir şey demiyorum. . 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Ona demiyorsunuz, bize diyorsunuz... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Hepsine sesleniyorum; ama, önder oldu 

Sayın Yalova, önder oldu... Anavatan Partisi önder oldu... Şadan Tuzcu arkadaşım, genel muhasip 
olarak oraya geldi, oturdu, "ille bu çıkacak" dedi. "Geliniz, bundan vazgeçiniz" dedim. Onun için, 
geliniz, sizi millete şikâyet etmeyelim. Daha, vatandaşın yolunu yapamıyoruz, daha, geçen seçim
lerde görev yapan memurların ödeneklerini verememişiz... 

Açıkça söylüyorum size: Geliniz, bu sevdadan vazgeçelim, kendi kıt imkânlarımızla bu seçi
mi idrak edelim, fazla masraf etmeyelim. Görüyorsunuz, birtakım seçim tacirleri türüyor; seçim ol
sa da biraz pay alsak diye bekleşiyorlar, bunlara imkân vermeyelim; tasarruf edelim. 
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Hepinize derin saygılarımı sunuyorum değerli arkadaşlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

BAŞKAN- Sayın Cevat Ayhan, konuşmak istiyor musunuz efendim? 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Ben şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Ayhan "son söz milletvekilinindir" usulüne göre.önceden söz iste
miştir. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul)- Sataşma nedeniyle söz istiyorum. 

BAŞKAN- Sataşma yok size. Gitmediniz mi komisyona, para istemediniz mi? 

ŞADAN TUZCU (İstanbul)- Sayın Başkan, müsaade edin. Sayın Bakan, İsmimi vererek "ko
misyona geldi..." dedi. 

BAŞKAN- Hayır efendim, sataşma görmüyorum ben orada. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sataşmada bulunmak benim tabiatıma ay
kırıdır. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul)- Açıklama yapma hakkı istiyorum. Sayın Bakan, "komisyonda 
söz aldı, orada ağırlığını koydu" dedi. Sağ olsun, teveccüh buyurdu; 

BAŞKAN- Bu kadar ağırlığınız varsa memnun olmanız lazım. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul)- Allah razı olsun, teveccüh gösterdi; ama, olayı bir de ben anlata
yım. 

BAŞKAN- Ağırlığınızın olmadığını mı iddia ediyorsunuz? 

ŞADAN TUZCU (İstanbul)- Sen hissedersin!.. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan ara se

çimlerle ilgili 703 sıra sayılı kanun teklifi hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, gönlüm, bu teklifin sadece bir madde olarak gelmesini ve ara seçimler 
şu tarihte yapılacaktır demesini isterdi. 

Bunu ne için söylüyorum... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- O zaman, kanun teklifi olmazdı üstadım. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Üstadım, kanun teklifi olurdu; siz hukukçusunuz... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sadece önerge olurdu. 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Hayır, kanun teklifi de olurdu. 

Benim muradım şudur: Bu teklif, ara seçimlerin tarihini belirlemeli; ama, ara seçimler, genel 
seçim düzeni içinde yapılmalı. Şimdi, biz, bu kanun teklifinde birçok değişiklikler görüyoruz. Bur 

rada, 2839 Milletvekili Seçimi Kanununa istisnai hükümler getiren maddeler görüyoruz. Sayın Sa
raçlar, benim itiraz ettiğim bunlardır. Neden itiraz ettiğimi de arz edeceğim. 

1. Tercihi kaldırmışsınız. 
2. Barajları -bu seçime mahsus olmak üzere- değiştirmişsiniz. 
3. Seçime girebilecek partilerle ilgili olan 6 ncı maddeye, 20 Eylül 1994 tarihini baz alıp.ku-

rulmuş bütün partiler -hüllesi, müllesi ne varsa hepsi-.girer diye bir hüküm getirmişsiniz. 
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4. Teklifin 9 uncu maddesinde de, adayların iki katı olarak gösterilme hükmünü kaldırmışsı
nız, ne kadar aday sayısı varsa, o kadar aday gösterilecektir hükmünü getirmişsiniz. 

Benim arz etmek istediğim husus şudur: Seçim kanunları, Anayasadan sonra gelen en mühim 
kanunlardır. Niye; millet iradesinin, devletin yönetimine yansıtılmasını sağlayan temel bir kanun
dur. Geçmişteki Anavatan İktidarı zamanında, bizim çok tenkit ettiğimiz husus -ki, sizlerin de ten
kit ettiği husustu- her seçim için ayrı kanun çıkarılması idi; yani, her seçim için, özel birtakım mad
delerin getirilmesi idi. Burada tafsilatına girmeyeceğim; barajlar, seçim çevreleri, bölmeler, birleş
tirmeler vesaire vesaire... Hatırlarsanız, 1986 yılında da 11 milletvekilliği için bir ara seçim yapıl
mıştı. O seçimde yine benzeri hükümler getirilmiş, 20'ye yakın parti seçime girmiş, jaguarlısı ja-
guarsızı abuk sabuk, hedefi, programı belli olmayan, üç kişilik, beş kişilik nevzuhur birtakım aile 
partileri de seçime sokulmuştu. O seçim propogandasında, her partiye birer dakikalık konuşma 
hakkı verildiği için, bir sürü o nevzuhur partiler milletin kafasını karıştırmaktan başka bir işe yara
mamıştı.Bunlar gayrî ciddî usullerdir. 

Seçim kanunları temel hükümler içerir. Eğer, meri olan seçim kanununda, birtakım aksaklık
lar varsa, o aksaklıkları, bu seçim vesilesiyle buraya getirirsiniz; tartışırız, kanunlaştırırız. Bunun 
dışındaki şikâyetleri de getirirsiniz -üç yıllık iktidarsınız.bu şikâyetleri getirmeniz lazımdı- onları 
da gideririz, her seçim için, menfaatımıza olan, olmayan birtakım hususlarda, nevzuhur birtakım 
maddelerle, geçici hükümlerle, seçim ciddiyetini ihlal eden , seçimlerin, millî iradenin teşekkülü 
bakımından haiz olduğu ehemmiyeti zedeleyen davranış içine girmezdik. Maalesef, bunu yapma
dık ve burada da bunları görüyoruz. Ben, bunu, altını çizerek ifade etmek istedim. 

Bunun yanında, bu teklif burada görüşülürken bazı hususların da getirilmesini arzu ederdik; 
ancak, tabiî, bu teklife -usul bakımından, yeni maddeler dere edilemeyeceği için, burada önerge ile 
yeni madde ekleme imkânı yok. 

Seçimlerin işleyişi bakımdan -27 Mart 1994 seçimlerini esas aldığımız zaman- gördüğüm ge
nel aksaklıklar şunlardır: Hatırlarsanız burada, 28 Aralık 1993'te, 3959 sayılı Kanunu çıkardık ve 
bu Kanunla, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ba
zı maddelerini tadil ettik, bazı ilaveler yaptık; ama, maalesef ben, o seçimde, bu yaptığımız tadila
ta ait hususların uygulanmadığını gördüm. 

Sayın Sungurlu da, benden evvel, burada bir vesileyle ifade buyurdular; bakın, o kanunda ge
tirilen bazı hükümler vardı ve ben, bir kanun müzakeresinde, bir vesileyle, burada, seçimden son
ra konuyu arz ettiğimde, Devlet Bakanı Muhterem Daçe "biz o kanunu çıkarırken bütün gruplar ko
misyonda müttefikti" buyurdular; ben de "müttefik olmak, bütün partilerin komisyonda ittifak ha
linde bir kanunu çıkarması, eğer o kanunun işleme kabiliyeti yoksa, uygulama kabiliyeti yoksa, onu 
canlı ve müessir bir kanun haline getirmez ve istenen maksada da ulaşılamaz" dedim. , 

Bakınız, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun.nedir: 
28 Aralık 1993'te çıkarılan 3959 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, propaganda ile ilgili hususları dü
zenlemektedir. Burada denmektedir ki: "Propaganda için afiş ve duvar ilanları ile her boyda parti 
flamaları, propaganda bayrakları ve benzerleri şehir, kasaba ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca 
gösterilecek yerlere asılır." Bu, 298 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin tadiliyle ortaya çıkmış olan 
bir hükümdür ve buraların dışında herhangi bir yere afiş, flama vesaire asmayı yasaklayan 61 inci 
madde getirilmiş bulunmaktadır. O i kanunun 4 üncü maddesiyle, 298 sayılı Kanunun 60 inci mad-

. desi tadil edilmiş ve yine o kanunun, yani, 3959 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, 298 sayılı ka
nunun 151 inci maddesi tadil edilmiş, birtakım cezaî hükümler getirilmiştir. Burada "buna aykırı 
hareket edenler için altı aydan bir yıla kadar hapis cezası, 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar 
para cezası uygulanır" denmiştir. 
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Seçim çevremde, bu hükümlerin uygulanması için, parti teşkilatımı yakın takip ettim ve hiç
bir yere afiş astırmadım. Seçimlere takriben bir birbuçuk ay kala, diğer partilerin, her tarafı afişle 
donattığını görünce, partimizin ilçe teşkilatı ile birlikte, İlçe Seçim Kuruluna, bu maddelere atıfta 
bulunarak "kanun vazıı afişlerin belli yerlere asılması hükmünü getirmiştir, bu yerler nerelerdir? 
Asmış olanların afişlerinin kaldırılması gerekmektedir" diye, hatırlatıcı bir yazı yazdık. Bilahara, 
tekit eden bir yazı daha yazdık. Seçim Kurulu harekete geçti ilçe merkezinde -Adapazarını kaste
diyorum- vilayete yazdı; ama maalesef, ne afişler kalktı ne de afişler için yer gösterildi. 

Şimdi, değerli hâkimlerimizi ve başka hiç kimseyi suçlamak istemiyorum; ama, İlçe Seçim 
Kuruluyla görüştüğümüz zaman, "beyefendi, biz bunu vilayete yazdık" dedi. Vilayete, bu kanuna 
aykırı olarak asılan afişlerin kaldırılması için yazılmış bu yazıya rağmen maalesef, vilayet (valilik) 
tarafından gereği yapılmamıştır. Bu, sadece Sakarya'da değil, Türkiye'nin 76 ilinde ve 1 000'e ya
kın ilçesinde olan olaydır; çok az sayıda ilçede bu disiplin ve düzen uygulanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, ben, bu hususta, önümüzdeki seçimde ne uygulanacak, onu görmek istiyorum. Yani, 
Adalet Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından, bu Meclisin çıkarmış olduğu kanunların mües
sir bir şekilde uygulanması için bunu hatırlatmak istedim. 

Muhterem arkadaşlar, yine, zannederim Sayın Müftüoğlu ifade ettiler, geçtiğimiz seçimlerde, 
sandık kurullarında görev yapan arkadaşlarımızın harcırahları bugüne kadar, maalesef, ödenme
miştir. Bir hizmetin karşılığı olan bedelin ödenmesi gerekir; Hükümetin dikkatini çekiyorum. 

Yine, sandık kurullarının, seçim neticelerine ait zabıtları, siyasî parti temsilcilerine, seçime ka
tılanlara vermemeleri veya verememeleri -bu hususta hüküm eksikliği varsa, hükmün eksikliğin
den veya başka eksiklikten- birtakım kargaşalıklara sebep olmakta; ayrıca, sandıklardan gelen se
çim neticelerinin ilçe seçim kurullarında birleştirilmesi sırasında, ya personel kifayetsizliğinden ve
ya fazla sayıda sandığın bir ilçe seçim kuruluna yüklenmesinden dolayı, hepimizin müşahede etti
ği gibi... 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Son cümlemi söylüyorum. t 

...birtakım kargaşalıklar olmaktadır ve maalesef, çöplüklerde oy pusulaları, zarflar vesaire gör
mekteyiz; bu da, vatandaşın, dürüst bir seçim yapılıp yapılmadığı konusunda, birtakım endişeleri 
taşımasına sebep olmaktadır. 

Başka hususlar da var; onları da müsaadenizle müteakip maddelerde arz edeceğim. 

Seçimlerin güvenliği için, seçimlerin sağlığı için, bu tedbirlerin de bu kanun teklifinde getiril
mesi gerekirdi. Eğer şimdi getirilmediyse, üç yıllık iktidar döneminde giderilemeyen bu eksiklik
lerin çok kısa zamanda giderilip, milletin, salimen ve salâhen seçime gidip, netice alacak bir düze
ne kavuşturulması gerekir. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edeni er... Etmeyeni er... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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4 Aralık 1994 Günü Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimi Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. - Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İsparta, İstanbul, Mar
din, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde boşalmış olan yirmiiki milletvekilliği ile bu ve diğer iller
de seçimin başlangıç tarihine kadar boşalacak milletvekillikleri için 4 Aralık 1994 günü ara seçim 
yapılır. 

6 Kasım 1994 tarihinde yapılacak mahallî idareler ara seçiminin oy verme günü de 4 Aralık 
1994'tür. 

Bu milletvekili ara seçiminin başlangıç tarihi ve seçimlerle ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim 
Kurulunca oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..ANAP Grubu adına Sayın Oltan Sungurlu; buyurun. 

Süreniz 10 dakika, Sayın Oltan Sungurlu. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Muhterem milletvekilleri, biraz önce kanun teklifinin geneli üzerinde yapılan konuşmalarda şu 
atasözü aklımıza geldi: "Allah, o şahsa kaşınacak tırnak vermesin."Allah, bu iktidara da kaşınacak 
tırnak vermesin!.. 

Bakınız, elimizdeki kanun teklifi Anayasa Komisyonundan geçmiş. Teklifteki muhalefet şer
hi yalnız Vehbi Dinçerler'e ait. Demek ki, bütün siyasî partiler bu teklifte ittifak etmişler; Doğru 
Yol Partisi de, SHP de, Refah Partisi de, Anavatan Partisi de... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Bizim de muhalefet şerhimiz vardı. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)- Parayla ilgili hususta muhalefetiniz var mı 
efendim? ' 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Genelinde .var, genelinde ... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)-Parayla ilgili hususta kimsenin muhalefeti yok. 
Buna rağmen, Sayın içişleri Bakanımız, -sanki şikâyet etmiyormuş gibi- buradaki konuşmasının 
başından sonuna kadar "ANAP'ı şikâyet edeceğiz... ANAP para istiyor... -hatta, Meclisin ve millet
vekillerinin itibarına taalluk edecek şekilde- Siz para alıyorsunuz, yolluk alıyorsunuz, bu harcama
ları cebinizden yapın" demek suretiyle, burada, ANAP Grubu üzerinde, haksız, yersiz bir terör es
tirdi. Şimdi, o önerge tekrar huzurunuzda ve orada, hiçbir Doğru Yol Partili milletvekilinin muha
lefet şerhi yok, hiçbir SHP'li milletvekilinin muhalefet şerhi yok. 

Ben, Sayın içişleri Bakanının söylediği bu sözleri, o milletvekili arkadaşlara geri çevirmiyo
rum, onlar adına, kendisine geri çeviriyorum. Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- RP Grubu adına Bahaddin Elçi konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Refah Partisi grubu adına buyurun Sayın Elçi. 

RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇÎ (Bayburt)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mil
letvekili ve mahallî idareler ara seçiminin, 4 Aralıkta yapılmasına ilişkin kanun teklifi üzerinde 
Grubumuzun görüşlerini sunmak istiyorum, bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Bilindiği gibi, demokrasilerde, partiler, siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Seçimlerin 
düzenli, hür, adil, dürüst ve güvenli bir şekilde yapılması gerekmektedir; ama, sistemin bu özellik
ler ve bu vasıflarda olduğunu söylememiz elbette ki mümkün değildir. Umut eder ve dileriz ki, ül
kemiz çok yakında bu vasıflara sahip bir seçim sistemine kavuşur. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, önümüzdeki teklifin 1 inci maddesinde, Anayasa Komis
yonunca bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik elbette ki olumludur ve güzel bir değişikliktir. Bu 
teklifle, 1991 yılında yapılan milletvekili genel seçiminden sonra, 13 ilde, çeşitli nedenlerle boşal
mış olan 22 milletvekilliği için ara seçim yapılacaktır. Bunun gibi, yine, o tarihe kadar milletve
killiği boşalacak muhtemel illerin de bu seçime katılması düşünülmektedir. 

Ayrıca, 6 Kasımda 16 beldede belediye başkanlığı seçimi yapılacaktı. Bu teklifle, 6 Kasımda 
yapılacak mahallî ara seçimleri de, yine, isabetli bir şekilde, 4 Aralığa kaydırılmaktadır. 

Bu teklifi olumlu bulduğumuzu belirtiyor, yapılacak seçimin, ülkemize hayırlara vesile olma
sını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Elçi. 

Şahsı adına, Sayın Yusuf Bozkurt Özal; buyurun efendim. 

Sayın Cevat Ayhan, Sayın Özal'dan sonra size söz vereceğim. 

Sayın Özal, süreniz 5 dakikadır. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya)- Değerli milletvekilleri, bu maddede, ara seçimlerin 4 

Aralık 1994'te yapılması hükme bağlanıyor ve, seçimlerin başlangıç tarihine kadar boşalacak mil
letvekillikleri için de seçim yapılacağından bahsediliyor. 

Seçim hazırlığı, Yüksek Seçim Kurulunun zorlu ve çok çalışmasını gerektirir. Her bölgede -
burada da görüldüğü gibi- seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesi lazım; çünkü, son yapılan nü
fus sayımından ve hatta seçimlerden bu yana birtakım hareketler olmuştur. 

Burada, seçimlerin başlangıç tarihi olarak gösterilen tarihten, diyelim ki bir gün evvel, herhan
gi bir ilde, bir arkadaşımız, Allah göstermesin, vefat ederse, Yüksek Seçim Kurulu, bu ilde seçim 
düzenleyecek kadar zaman bulamayabilir ve muhtemelen bulamayacaktır. Bu bakımdan, bizim bu
rada tavsiyemiz; eğer, Genel Kurul makul bulursa, buna "seçimin başlangıç tarihine kadar" değil; 
"Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği bir tarihe kadar" demek lazım. Bunu böyle benimsersek, 
Yüksek Seçim Kurulu "şu tarihten sonra, ben, artık, boşalacak milletvekillikleri için hazırlık yapa
cak zamana sahip değilim" anlamında kendisi bir tarih ilan edebilir. Bu yapılmadığı takdirde, bu
rada kanun hükmü yerine getirilemeyebilir. Zaten, Yüksek Seçim Kurulu, açık açık "eğer, çok er
ken bir tarihte yapılmasını isterseniz biz yapamayız" demiştir. Bu bakımdan, bu hükmün iyi niyet
le konulduğunu biliyorum; ancak, bu hükmün geçerli olabilmesi için, teknik yönden "başlangıç ta
rihine kadar" değil; "Yüksek Seçim Kurulunun tespit ettiği bir tarihe kadar" demekte fayda vardır 
diye düşünüyorum. 

Saygılarımı sunuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Ben, Komisyondan bir şey öğrenmek, isti yorum: Burada, bu illerin isimlerini sayıyoruz. Yal

nız, benim Ankara'da Anayasa Mahkemesinde, Sayın Melih Gökçek'le ilgili açtığım bir dava var. 
O davada, Anayasa Mahkemesi "bir milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden dü-
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sürülmesi.için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği kararda, üye tamsayısının salt çoğunluğu 
şarttır."diyor. Olayda da, bu milletvekilinin milletvekilliğinin düştüğüne dair Yüksek Seçim Kuru
lu kararı olmadığına göre, istemi, incelemeden reddediyor ve gerekçede de bu husus açık açık be
lirtiliyor. Ben kendileriyle de konuştum. 

Şimdi, burada, Ankara'yı belirtiyorsunuz; ancak, Anayasa Mahkemesi karan yayımladıktan 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hususu getirip, oyladığı zaman, bu boşalma olmazsa ne 
olacak efendim? Onu bir öğrenmek istiyorum Komisyondan. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Böyle bir soru sorma hakkınız yar mı Komisyondan? 
BAŞKAN- Var efendim... Niye yok... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Siz Meclisi yönetin efendim. 

BAŞKAN-Efendim rica ediyorum... 

Bakınız geçmişte bir kanun çıktı buradan, diyorlar ki, "siz Başkansınız, bu kohuda açıklama 
yapmadınız." 

Sayın Bulut, sizden emir alacak değilim. Ben, Komisyona bir şey soruyorum, siz ne karışıyor
sunuz. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Muhabbet etme hakkınız yok. Siz Meclisi yönetin... 

BAŞKAN-Ben muhabbet etmiyorum; ben burada ciddî bir şey soruyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Hayır efendim, soru soramazsınız. 
BAŞKAN-Efendim, soruyu, maddeye açıklık getirmek için sordum ve ben,. size değil, Ko

misyona sordum. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-O zaman, önerge ver. 
BAŞKAN- Efendim, gerçi, maddede, "boşalmış olan milletvekillikleri..." deniyor. Tabiî, Yük

sek Seçim Kurulu, seçimin başlangıç tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine soracak. "Hangi 
illerde milletvekilliği boşalmıştır" diye bir ibare var; bununla da yoruma gitmek mümkün; ama, bu , 
illeri saymasak da, "seçimin başlangıç tarihinde milletvekilliği boşalmış illerde milletvekili seçimi 
4 Aralıkta yapılır" şeklinde bir ibare gelse daha uygun olmaz mı? 

Evet, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)-Saym Başkanım, bu konu 

üzerinde tezekkürde bulunduktan sonra size bilgi vermeyi uygun görüyorum. 
BAŞKAN-Peki efendim. 
Buyurun Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 703 sıra sayılı Ara Seçim 
Kanun Teklifinin 1 inci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlar, burada, bu maddeyle, 6 Kasım 1994 tarihinde yapılacak mahallî idareler 
ara seçiminin oy verme gününün, 4 Aralıkta yapılacak olan milletvekili ara seçimiyle birleştirilme
si hükmü getirilmiş bulunmaktadır. Ben, aslında, bu birleştirmeyi yersiz buluyorum. Ara seçim, 
milletvekili için yapılacaktır; bu ise, mahallî idareler seçimidir. 

Sayın Müftüoğlu geneli üzerinde konuşurken, sık seçimlerin, hükümetlerin iktisadî politikala
rını sarstığını ve iktisadî dengeleri bozduğunu ifade ettiler. Bakın, seçmen de, "ah, her yıl seçim ol
sa da şu köylerimizin yolu yapılsa, şu içme sularımız getirilse, şu hizmetlerimiz yapılsa" diye bol 
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seçim için dua etmektedir. Bilhassa köyleri, küçük kasabaları söylüyorum. Zira, 6 Kasımda yapı
lacak olan bu seçim, yeni kurulmuş olan, nüfusu 2 000 civarında olan küçük kasabalarla ilgili bir 
seçimdir. Nihayet sekiz on yerde seçim olacaktır; dolayısıyla, bunu birleştirmenin gereği yoktu. 

Ayrıca, hatırlarsanız, bu iktidarın 1992'de çıkardığı bir kanunla, mahallî idareler ara seçimle
rinin -ister boşalma nedeniyle, ister yeniden kurulan belediyeler nedeniyle olsun- yılda iki defa, ha
ziran ve kasım ayında yapılması hükmü getirilmişti. İktidar Grubundan olan Sayın Müftüoğlu'nun, 
yanlış anlamadıysam, bu kanunun da iptal edilmesi, kaldırılması ve daha uzun süreli seçim yapıl
ması istikametinde teklifleri oldu. 

Değerli arkadaşlar, seçimler -milletvekili ara seçimini kastetmiyorum- mahallî idarelerle ilgi
li sık yapılan bu seçimler, yeni kurulan belediyeler nedeniyle oluyor, Peki, belediye neden kurulu
yor diye sorarsak kendimize; belediye, devlet bütçesinden köylere yardım yapılmadığı için, köy 
bütçelerine destek verilmediği için; altyapı bakımından yol, su ve diğer birtakım -mezarlıklarının, 
camiinin, okulunun, tarla yollarının imarı vesaire- ihtiyaçları için köy bütçesine hükümetten bir 
destek gitmediğinden; maalesef, nüfusu 2 bine ulaşan köyler "aman bir an evvel belediye olalım" 
diyorlar. Belediye olunca ne oluyor; -bugünkü rakamlarla söylüyorum- her ay, nüfus başına 70-80 
bin lira civarında para gidiyor. Yani, nüfusu 2 bine ulaştığında, her ay, nüfus başına 70-80 bin lira 
para demek, o köy belediyesinin bütçesine en azından 150-160 milyon lira civarında yardım de
mektir. 

Köy Hizmetlerinden sorumlu Muhterem Devlet Bakanımız, burada bir vesileyle açıkladılar; 
köylere giden hizmet yok. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütçesi 24 trilyon lira, carî mas
rafları 19 trilyon lira, köylere giden hizmet ise 5 trilyon lira. Seçim çevrelerindeki -bir diğer arka
daşımız, bugün gündem dışı konuşmada ifade ettiler- aşağı yukarı* 150-200 bin kilometre köy yo
lunun sadece yüzde 15-18'i asfalt; diğerleri yazın toz, kışın çamur. 

Eğer, biz, burada, köylerle ilgili bir kanun tasarısı getirir de, yine bütçenin vergi gelirlerinden 
makul bir payın, köy bütçelerine -altyapı için, yolu, suyu, karayolu, mezarlığı, okulu, camii için-
aktarılmasını sağlayacak bir düzen koyabilirsek, o zaman, köy muhtarları, ilçe başkanlarının, il baş
kanlarının, milletvekillerinin kapısında nöbet tutmaktan kurtulur; kaymakamlık seviyesinde, yerin
den yönetim ve bir denetimle, belli bir gelirle hizmetlerini yapar ve belediye olma talepleri de ol
maz. 

Ben bu hususu burada anlatayım dedim. Bu istikamette -köyleri gezerken aldığım notları, yap
tığım tespitleri birleştirip- İktidar grupları da lütfederlerse, köylerin bu malî kaynağa kavuşturul
ması hususunu mutlaka çözüme kavuşturmak lazım. 1980 yılından sonra belediyelere getirilen bu 
düzen, bütün partizanlığa rağmen istikrarlı bir gelir getirmiştir. Köyler için de bu imkânı getirmek 
lazımdır. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
1 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) -Bir cümle söylememe müsaade eder misiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Efendim, evvela, Sayın Cevat Ayhan Beyefendiye teşekkür 

ediyorum, bütün dileklerine katılıyorum; sağ olsunlar. İnşallah bir an evvel bunlar gerçekleşir, Tür
kiye daha müreffeh bir ülke haline gelir. 

- 3 2 5 -



T.B.M.M. B : 12 2 8 . 9 . 1 9 9 4 O : 1 

Burada, Sayın Özal'm açıklamasındaki bir noktayı dile getirmek istiyorum. Maddede, "başlan
gıç tarihi" ibaresi kullanılmış. O bakımdan... . 

BAŞKAN- "Seçimin başlangıç tarihi" diyor efendim.., Onu zaten Yüksek Seçim Kurulu tayin 
ediyor; yani, orada bir problem yok... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Tamam efendim, ben de onu belirtmek istemiştim zaten. 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... linçi madde 

kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu seçimlerde 27 Mart 1994 günü yapılan Mahallî İdareler Genel Seçiminde 

kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme, sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması ve listede ismi bulunmayanlar
dan, askerlik hizmetinden terhis olanların terhis evrakıyla, memur olarak tayin olanların da tayin 
evrakıyla askı gününden önce ilgili seçim kuruluna müracaatı suretiyle olur. Bu suretle oluşan lis
teler başka bir ilan vesair işleme tabi tutulmadan çoğaltılarak sandık seçmen listesi olarak kullanı
lır. Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Cengiz Bulut, Refah Partisi 
Grubu adına Sayın Hüsamettin Korkutata, şahsı adına Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarımız; tabiî, önce bu seçimin, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Büyük Allahımdan, Cenabı 
Allahımdan, Güzel Allahımdan niyaz ediyorum. 

Türkiye sıkıntıda diyoruz; ama, bol bol da seçim yapıyoruz... 1983'te genel seçim, 1984'te ma
hallî seçim, 1985'te bir ara seçim, 1986'da tekrar ara seçim ve referandum, 1987'de genel seçim, 
1989'da mahallî seçim, 1991'de genel seçim, 1994'te mahallî seçim, şimdi, yine seçim... İki senede 
bir seçim... Keşke bunu her sene yapsak... Kazanan vatandaş oluyor; ama, bütçe ne hale geliyor?!. 

Bu bütçe, Doğru Yol Partisinin bütçesi değil veya İktidarın bütçesi değil, Türkiye'nin bütçesi. 
Bunu biz de düşünürüz, biz de üzülürüz. Bu konuda... 

BAŞKAN- Sayın Bulut, madde üzerinde konuşun, lütfen... Aksi halde, bundan sonra konuş
manıza müsaade etmeyeceğim. Maddede ne yazılıysa, onu konuşacaksınız. 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Sayın Başkan, maddeye geliyorum; tabiî, bu işin girişi... 
BAŞKAN- Konu, seçmen listelerinin güncelleştirilmesi; onu söyleyin. 
CENGİZ BULUT (Devamla)- Sayın Başkan, kafamı karmakarışık ettiniz; tam cümlemi bağ

layacaktım... İşin girişi bu. 
BAŞKAN- Lütfen, maddeye bağlı olarak konuşun. 
CENGİZ BULUT (Devamla)- Maddeyle ilgili bu. 
Şimdi... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Başkan, hatibe müdahale etmeyin! 

BAŞKAN- Efendim, maddeyle ilgili konuşmaya davet ediyorum... Ne demek?!. Başkan bura
da niye oturuyor?.. İçtüzükte diyor ki, konuyla ilgili konuşulur. Konuyla ilgili konuşmadığınız za
man, konuşmanızı keserim bundan sonra.,, 
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NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Konuşuyor beyefendi... 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Hatibi şaşırtıyorsunuz Sayın Başkan... 

NABİ POYRAZ (Ordu)- Ne kadar dürüst oldun be!.. 

BAŞKAN- Lütfen, maddeyle ilgili konuşun. 

NABİ POYRAZ (Ordu)- Kâhya kesildin başımıza!.. 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Şimdi, tabiî, biraz evvel, Sayın Başkanın, yanlış, usule aykırı 
olarak Komisyon Başkanına soru sormasına benim itirazım, kendilerinin canını sıktı. Aslında, içti
hatta böyle bir olay yoktur. 

BAŞKAN- Efendim, benim canım sıkılmaz... Lütfen, maddeye bağlı olarak konuşun. 
CENGİZ BULUT (Devamla)- Aslında, bu, usulde yoktur, böyle bir usul yoktur. 
BAŞKAN- İçtüzüğü okuyun, öyle çıkın kürsüye. 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Buradan konuşacaksın, buradan itiraz edeceksin, buradan soru 
soracaksın... Aslında, bu, usulde yoktur; ama, Sayın Başkanı, bizim uyandırmamız, ikaz etmemiz 
canını sıktığı için o da bize müdahale ediyor, "maddeyle ilgili konuş" diyor. 

Değerli kardeşlerim, bu bol seçim Türkiye'yi sıkıntıya götürüyor. İktidarda kim olursa olsun, 
Türkiye bizim, Türkiye hepimizin, bu bütçe, hepimizin; çocuklarımızın, yavrularımızın, geleceği
mizin, torunlarımızın bütçesi. Bu Türkiye, torunlarımızın Türkiye'si; onlara güzel bir Türkiye bı
rakmamız lazım. 

Şimdi, Değerli Bakanımdan ehemmiyetle rica edeceğim bir husus var. Türkiye, 1946'da şaibe
li bir seçim yaşamıştır. Türkiye, 1946'nın ayıbını hâlâ taşıyamamaktadır. 1946'da, Demokrat Parti
nin oylan yakılmış, Demokrat Partinin sandıkları yakılmış, Demokrat Partinin -Silahlı Kuvvetler
le, başka güçlerle- seçim kazanması engellenmiştir. 

İBRAHİM TEZ (Ankara)- Nereden biliyorsun?.. 
CENGİZ BULUT (Devamla)- Türkiye'de, 1994 mahallî idareler seçimleri de yine, bütün siya

sî partilerin itiraz ettiği bir seçim oldu. Burada yine oylar çalındı, yine sandıklar yakıldı... Elin gâ
vurunun aya gittiği bir dönemde, biz, bir sandığın oylarını on günde sayamadık. 

Bu maddede ısrarla rica ettiğim -Sayın Bakanımız burada yok; ama, inşallah ilgili arkadaşla
rımız buradadır; bakıyorum, kimse de dinlemiyor; ama, biz yine söyleyelim- burada, hükümete dü
şen, iktidara düşen şudur: Devlete sahip çıkın, seçmen listelerini ve askıda kalma sürelerini doğru 
yapın. 27 Mart seçimlerini herhangi bir partiyi korumak için söylemedim; mevcut bütün partiler 
mağdur olduklarını söylediler, bütün partiler... Kazanan da ağladı, kaybeden de ağladı... Türkiye, 
bir sandığın oylarını on günde sayamadı, on gün...Yüzlerce itiraz... Çağı yakalayan Türkiye, Avru
palıyım diyen Türkiye; ama, bir sandığına sahip çıkamayan, bir listesini asamayan Türkiye ve yüz 
binlerce oy kullanamayan seçmen vatandaş... 

Bence bu, bizim ayıbımız, bunu söylemek istiyorum. Biraz evvel dediğim gibi, burada, bütün 
partiler mağdur oldu, kazanan partiler de ağladı, kaybeden partiler de ağladı. İşte değerli devleti
miz -devlet diyorum- bu işe sahip çıksın, Hükümet bu işin üzerine eğilsin. 

Bugün, 200 oyluk veya 300 oyluk bir sandığın sayılması iki Uç saattir -ben zamanında sandık 
başkanlığı yaptım- ama, bugün, Türkiye artık bir sandığının oylarım sayamıyor; bugün artık Tür
kiye, seçmenini belirleyemiyor... Bu çok acı bir olaydır. 
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İşte, ben bunun için söz aldım. Özellikle, önce seçmen listelerini doğru dürüst yapalım; tam 
yazalım, eksiksiz yazalım. En çok şikâyet, bu konudadır. Yarın seçim bölgelerine gideceğiz ve yi
ne vatandaşların, seçmen listeleri konusunda, seçmen kütükleri konusunda itirazları olacak, bağır
maları olacak, konuşmaları olacak. Yarın görevliler göndereceğiz, oylar sayılacak, yine beş gün, 
bir hafta, on gün oylar gelmeyecek, sandıklar gelmeyecek ve yine televizyonlarda -bence demok
rasinin ayıbı- yakılmış oylar, çalınmış oylar, kaybedilmiş sandıklarla ilgili haberler izleyeceğiz. Bu, 
20 nci Yüzyılda ayıp bir şeydir. TÜRKSAT'ı uzaya gönderdik; ama beş oyu sayamıyoruz... Beş ta
ne oyu sayamıyoruz:.. 

Bu önümüzdeki seçimde, devletimiz sandığa sahip çıksın, seçmen kütüklerine sahip çıksın; 
sandıklar çalınmasın, reyler yakılmasın; demokrasiye sahip çıkalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

Sayın milletvekilleri, içtüzükte der ki kürsüye çıkan milletvekili konuyla ilgili konuşur. Konu 
ne, seçmen listelerinin güncelleştirilmesi... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Sayın Başkan, konuyla ilgili konuştum... 

NABİ POYRAZ (Ordu)- Sen kürsüye çıktığında, ne zaman konuyla ilgili konuştun?! 
BAŞKAN- Lütfen!.. Ben, size söz vermedim; buyurun!.. Oturur musunuz. 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Ama, konuyla ilgili konuştum. 

BAŞKAN- Ben, milletvekillerinden, özellikle parti grup başkanvekillerinden rica ediyorum; 
kürsüye çıkan milletvekili arkadaşlarımız konuyla ilgili konuşsunlar. Burası seçim meydanı değil 
ki, hanya için çıkıp da Konya'dan bahsedilsin... 

NABİ POYRAZ (Ordu)- Aşağı inince başka, yukarı çıkınca başka... 
BAŞKAN- Kürsüye çıkıp da bu kürsünün hakkını vermek de bizim vicdan görevimiz, hepimi

zin vicdan görevi...y 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, daha önceki konuşmalarını hatırla. 
BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına.Sayın Korkutata; buyurun. 
Süreniz 10 dakika efendim. 

RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 703 sıra sayılı Ara Seçim Kanunu teklifi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmeye çalışacağım. Bü vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bu ara seçimin partilerimize, memleketimize, milletimize de hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 2 nci maddedeki seçmen listelerinin güncelleştirilmesi meselesi, bana gö
re seçimin en önemli meselelerinden birisidir. Bu, birçok seçimde, en büyük sorun olarak karşımı
za çıkmıştır. Zira, vatandaş, listelerin nereye asıldığını bilmiyor.listeleri görmüyor ve birçok insan 
da seçmen kütüğünde isminin olduğunu sanıyor, listeleri incelemeye gitmiyor. Son anda, oy ver
mek için nüfus cüzdanını alıyor, gidiyor; fakat, oyunu vermek istediği halde veremiyor, sandık ba
şından dönüyor. Onun için, bu güncelleştirmenin çok iyi yapılması lazımdır. 

Aslında, bu ara seçim için daha bir hayli zamanımız var. Diğer seçimlere de örnek olsun diye 
ifade ediyorum, seçim yapılacak illerde -bana göre çok kısa bir zaman içinde, on gün içinde, ki, 
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şimdi bu çok kolaydır- kütüklerin tamamını bilgisayara geçirmek mümkündür. Şuraya buraya, par
tilere Hazineden fazla para vereceğinize -bana göre küçük partilerden çok büyük partilerden kesin
ti yaparak- önce bu illere birer bilgisayar sistemi kurun, bütün seçmen kütüklerini bu bilgisayarla
ra geçirin ve mükerrer oyu da böylelikle önleyelim. Çünkü, mükerrer oy Önlenmediği zaman, bir 
bakıyorsunuz, yenilen parti, saha çamurdur, şudur budur diyor; çöplüklerde, şurada burada başka 
şeyler aramaya başlıyor... Bunların olmaması için, işin, önceden çok sağlama alınması lazımdır. Bu 
illerde yapılmak istenirse, bu, basit bir iştir, zor bir iş de değildir. 

Maddede, "Güncelleştirme, sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması ve listede ismi bu
lunmayanlardan, askerlik hizmetinden terhis olanların terhis evrakıyla, memur olarak tayin olanla
rın da tayin evrakıyla askı gününden önce ilgili seçim kuruluna müracaatı suretiyle olur" denilmek
tedir. 

Şimdi, bu arada bilhassa doğu ve güneydoğuda müthiş bir nüfus hareketi var ve bu müthiş nü
fus hareketinde, birçok insan, gerçekten, gidip kendisini listeye kaydettirecek durumda dahi değil. 
Böyle ciddî sıkıntılar var. On ailenin, onbeş ailenin, bir evde, bir avluda olduğu yerler var; bunlar 
da vatandaştır, oylarını kullanacaklardır. Burada, sanki onlardan hiç bahsedilmiyor gibi bir hava 
var. Ben, bunun böyle olmadığını biliyorum; fakat, bu konuda, hiç olmazsa, bir arada bulunan ai
lelerin beyanı veyahut da alınacak ikametgâh ilmühaberleriyle bunların seçmen kütüklerine kayde
dilmesi -belki düşünülüyor; ama, burada zikredilmiyor- gerekir diye düşünüyorum. 

Bunun yanında, bence, bilhassa köylerdeki -zaten küçük köyler hemen hemen ortadan kalk
mıştır, büyük köylerin çoğu daha da büyümüş, raerkezileşmiştir- vatandaşları; yani, listelere yazıl
mayan, başka köylerden oraya gelen vatandaşların tek tek seçim kuruluna kadar gidip kendini yaz
dırması, hemen hemen imkânsızdır. Bunu, o bölge insanının çoğu bilir. Bu güncelleştirme, eskiden 
oradaki muhtar tarafından yapılıyordu; muhtar köyün bir listesini çıkarıyordu, şunlar şunlar kütük
te var, şunlar şunlar yok diyordu ve o listeleri seçim kuruluna veriyordu. • 

Burada, bu konuda herhangi bir hüküm yok. Bunun böyle olmasında çok ciddî fayda var. Ak
si takdirde, seçmen kütüklerinin doğru olabileceğini sanmıyorum. Böyle yaparsak; yani, buradaki 
vatandaşımızın tamamını -şekil ne olursa'olsun- meşru yollardan yazdınrsak; seçim bir gölgeden 
kurtulmuş olur. Aksi takdirde, herkes, seçimler üzerinde bir gölge estirmeye çalışır. 

Ayrıca, yine, bu bölgedeki vatandaşların ekseriyeti, başka yerlere de gitmiştir, başka illere de 
gitmiştir. Şimdi, oralarda da seçmen kartları var, şu var, bu var; yani, bundan, belki bizden çok baş
kalarının zararı olacak. 

Eğer, bilgisayar kurulursa, böyle bir şey de yarın söz konusu olmayacak. Bir başkası tarafın
dan söylendiği zaman da -o çöplük meseleleri gibi ve diğer meseleler gibi dallandırılırsa- işte, biz 
sizi buradan ikaz etmiştik diyeceğiz. 

Sayın Başkanım tabiî haklı olarak "her milletvekili madde üzerinde konuşsun" diyor; ama, ba
zen kendisi de Başkanlık yetkilerinin dışına çıkıyor ve bunu hiç nazara almıyor. Sayın Başkan hem-
şerimdir, kendisini severim, ama bilhassa Melih Gökçek meselesi kendisine dert olmuş; bu bakım
dan, kendisine, "fazla dert etme, bu dertten gidersen, sonra sana' yazık olur, ben de üzülürüm" di
yorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
Benim istediğim, Anayasanın, bu memlekette, uygulanabilir bir hukuk kuralı olmasıdır. 
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HÜSAMETTİN K O R K U T A T A (Bingöl)- Sen Melih'i istiyorsun, Anayasayı değil. 

BAŞKAN- Anayasa ya vardır ya yoktur; varsa uygulayacağız... 

ALÎ OĞUZ (İstanbul)- İşinize gelince vardır, işinize gelmeyince yoktur. 

BAŞKAN- Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 703 sı

ra sayılı ara seçimlerle ilgili kanun teklifinin 2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 
2 nci madde, seçmen listelerinin güncelleştirilmesiyle ilgili bir maddedir. Bu maddede söyle

mek istediğim husus, geçirdiğimiz seçimlerde tespit ettiğimiz aksaklıkları ve seçmen kütüklerinin 
hazırlanmasıyla ilgili bir konuyu, bu vesileyle burada dile getirme meyanında arz etmektir. 

Yüksek Seçim Kurulumuz, şüphesiz, il ve ilçe seçim kurullarından gelen seçimlerdeki uygu
lamalarla ilgili aksaklıkları bir araya topluyordur, toplaması da normal bir hadisedir. Gönül ister ki, 
bu aksaklıklar ve Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal eden bu talepler, kanun tasarısı veya tek
lifleri halinde Genel Kurula gelsin ve düzeltilsin. Bunlar düzeltilmediği zaman; seçimlerin yapıl
ması, bir taraftan millet iradesinin yeniden teşekkülüne imkân hazırlarken, diğer taraftan da birta
kım aksaklıklar ile -27 Mart seçimlerinden sonra olduğu gibi- tatsız tartışmalara ve kırgınlıklara se
bep olmaktadır. 

Şimdi, seçmen listeleriyle ilgili arz etmek istediğim birinci husus şu: Seçmen listeleri sırasın
da, maalesef, bilhassa küçük yerler için ve ara seçimler için, taşıma seçmen kullanıyorlar partiler. 
Kim yapıyor, hangi parti yapıyor, hangi aday yapıyor; ama, bu oluyor. Tabiî, bunu isim isim söy
lemek pratikte mümkün değil. Yani, o seçime münhasır olmak üzere, ikametgâh belgesi alıp, o böl
geye taşıyıp, seçimde oy kullandırma yoluna gidiyorlar. Bunu önleyici düzenlemelerin getirilmesi 
lazım. 

İkincisi, seçmen listeleri, bilhassa köylerde veya mahallelerde askıya çıktıktan sonra -bizzat 
şahidi olduğumuz olaylar oldu, adalete intikal eden olaylar oldu- bazı muhtarlar, seçmen listeleri 
üzerinde, kendi iltizam ettikleri partinin lehine oynama temayülünde olmakta; bazı seçmenler için, 
kendisi, falan ilin falan ilçesinin falan köyünde seçmendir; ama, üç beş aylık bir iş için, köyünün 
dışındadır veya bu seçmen köyümüzden ayrılmıştır diye, listeler üzerinde tahrifat yapmaktadırlar. 
Tabiî, ilçe seçim kurulunun da bunu bilmesi mümkün değil. Ancak, o köydeki parti temsilcileri, 
kendi listelerini yakın takip ederlerse, listeler askıdan indirildikten, itiraz süresi geçtikten sonra 
bunları yakalayabilmekte ve ilçe seçim kuruluna ve ilgili yerlere intikal ettirmekte, bunlarla ilgili 
hukukî işlem o zaman başlamaktadır; ancak, bu yolların da tıkanabilmesi için, kesinleşen seçmen 
listelerinin, mutlaka, o seçmen listesinin ait olduğu sandık bölgesindeki parti müşahitlerine bir nüs
hasının verilmesi ve bu şekilde bir otokontrol imkânının sağlanması gerekir. Halen bu uygulama 
yoktur. Zabıtlara geçsin ve önümüzdeki dönemde seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerde 
dikkate alınsın diye bu hususu arz etmek istedim. 

Hepinize hürmet ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Ayhan. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2 nci maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin, aşağıdaki şekilde tadi
lini arz ve teklif ederiz. 

Güncelleştirme, sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması ve listede ismi bulunmayanlar
dan, askerlik hizmetinden terhis olanların terhis evrakıyla, memur olarak tayin olanların tayin ev
rakıyla ve diğer kişilerin, muhtarlıklardan alacakları ikametgâh belgeleriyle, askı gününden önce il
gili seçim kuruluna müracaatı suretiyle olur. 

Şevket Kazan Abdüllatif Şener Kemalettin Göktaş 
Kocaeli Sivas Trabzon 

Şinasi Yavuz Bahaddin Elçi 
Erzurum Bayburt 

BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Yeterli sayımız olmadığı 

için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Katılmıyoruz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Sayın Kazan, buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz, 

ara seçimlerin 4 Aralıkta yapılmasına mütedair kanun teklifinin 2 inci maddesi üzerinde, grup söz
cümüz Sayın Korkutata, grup görüşlerimizi dile getirmiş ve bu meyanda, maddenin ikinci fıkrasın
daki güncelleştirme konusu üzerinde durarak, buradaki bir eksikliğe işaret etmiştir. İşaret edilen ek
siklik, fevkalade mühimdir. 

Diyarbakır ilinde seçim yapılacak, Şırnak'ta seçim yapılacak.Siirt'te seçim yapılacak; dolayı
sıyla bütün bu illerde, o ilin seçmenleri oy kullanacak; Diyarbakır'da Diyarbakır ilinin, Şırnak'ta 
Şırnak ilinin, Siirt'te Siirt ilinin seçmenleri oy kullanacak. 

Malumunuz olduğu üzere terör olayları nedeniyle, ilçelerin ve illerin seçmen tablolarında fev
kalade büyük değişiklikler olmuş durumda. Diyarbakır'ın normal nüfusu 400 bin iken, bugün, Di
yarbakır'da nüfus 1,5 milyonu aşmıştır. "' • • , 

Devlet Bakanı Sayın Salih Sümer'le birlikte, bugün bir açık oturumdaydık: Bismil'in nüfusu 
normal olarak 40 bin iken, şu anda Bismil'in nüfusu gelmiş, 100 bine dayanmıştır. Lice'nin nüfusu 
11 bin iken, yine terör dolayısıyla bugün 800'e düşmüştür; halen Lice'de 800 kişi yaşamaktadır. 

Bu, sadece Diyarbakır'da görülen bir tablodur. 
Bu güncelleştirme meselesinde, göç zorunluluğundan dolayı ilçelerden Diyarbakır'a gelen ve

ya mezralardan ilçeye gelen insanlar -bu ilin seçmeni olduğuna göre- oy kullanmayacaklar mı? On
ların oy kullanmaması halinde,seçime iştirak oranı ne olacak? 

Burada, sadece güncelleştirme açısından, askerlik hizmetinden terhis olanların terhis evrakıy
la ve bir de memur olarak tayin planların tayin evrakıyla, askı gününden önce, ilgili seçim kurulu
na müracaatından bahsediliyor. 
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Peki göçenler ne olacak?.. Onlar seçmen değil mi?.. Onlara müracaat hakki tanınmıyor. Eğer, 
Sayın Komisyon Başkanı, bu teklif metninin onlara da müracaat hakkım tanıdığını ifade ederlerse, 
biz o zaman önergemizi geri alacağız; ama ben, bu maddeyi bir hukuk mantığı içerisinde okudu
ğum, değerlendirdiğim zaman, bu müracaat hakkının, sadece, tayin olunan memurlara, bir de as
kerlik hizmetinden terhis olanlara tanındığını görüyorum. Bunun dışında kalanlara bir müracaat 
hakkı tanınmıyor; ama, bu insanlar Diyarbakır'ın, Siirt'in veya Şırnak'ın seçmenidir; özellikle, gü
neydoğudaki illerin seçmenidir ve bu güncelleştirme açısından da fevkalade büyük önemi haizdir. 
Oy kullanacak olan insanların oy kullanma iradesinin aşağı yukarı dörtte üçünü elinden alıyorsu
nuz. Bu, millî irade açısından fevkalade sakim bir durumdur. Bunu, ehemmiyetsiz bir durum ola
rak düşünemeyiz. 

O nedenledir ki, mahalle muhtarlarından veya köy muhtarlarından ikamet belgesi alındığı, ge
tirildiği, ibraz edildiği takdirde, bu durumda olanların da seçim kuruluna müracaatlannm kabulü 
gerektiği zaruretine işaret için bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. Bu önerge, millî irade, temsilî de
mokrasi adına verilmiş bir önergedir. Millî iradeye ve temsilî demokrasiye olan inancımı ifade edi
yor ve Yüce Meclisin bu önerge lehinde oy kullanılmasını saygılarımla istirham ediyorum. (RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın Kazan'ın izah ettiği konu doğru. Sayın Komisyon buna katılıyorsa, lütfen belirtsin. Çün

kü, sizin getirdiğiniz metinde, güncelleşen sandıklarda yalnız askerler ile yer değiştiren memurla
rın isimlerinin yer alacağı yazılı ve bunun dışında... 

NABÎ POYRAZ (Ordu)- Doğrudur... Doğrudur... 
BAŞKAN-Efendim, bir dakika... izah edelim, anlaşılsın. 

Bunun dışında yer değiştirenlerin, bu güncelleşen listelerde hiçbir suretle yer almayacağı biçi
minde bir mana çıkıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)-Evet efendim. 
BAŞKAN- Yani, sizin amacınız bu mudur? Yani, yer değiştirmesine rağmen, memur ve asker 

dışında hiçbir suretle yeni bir seçmen kaydolmasın; öyle mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERlF ERCAN (Edirne)- Sayın Başkanım... (ANAP 
ve RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Komisyon izah etsin... Rica ediyorum... Bir dakika... 
ŞADAN TUZCU (İstanbul)- Size bir seans yapalım Sayın Başkan... (ANAP ve RP sıraların

dan gürültüler) 
NABİ POYRAZ (Ordu)-Doğrudur... Doğrudur... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Maksat budur. 

NABİ POYRAZ (Ordu)- Senin ona ne yetkin var?! 
BAŞKAN- Arkadaşlar, burada, doğru olan şeyi izah ediyoruz... 
NABİ POYRAZ (Ordu)-işine öyle geliyor değil mi?.. 
BAŞKAN-Sizin aklınız eriyor mu?!. Rica ediyorum yani... 
NABİ POYRAZ (Ordu)-Senin.mi akim eriyor?!. 

BAŞKAN- İzah eder misiniz efendim? 

- 3 3 2 -



T.B.M.M. B : 12 2 8 . 9 .1994 O : 1 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Sayın Başkanım, Komis
yon olarak bir yorum getirmek yetkisine sahip değiliz. Madde Komisyonda tezekkür edilmiş, bu 
şekilde bir esasa bağlanmıştır. Başka türlü anlaşılmaması gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN- Efendim, yani, sandık listelerinin güncelleştirilmesi demek, o sandık listesinde yer 

almadığı halde, o seçimden önce o seçim bölgesine giden kişilerin, o seçmen listesinde yer alma
sıdır. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul)-Maddeyi siz mi yazıyorsunuz Sayın Başkan; siz Hükümet misi
niz, Komisyon musunuz, Başkan mısınız?!. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen... Bakın, burada doğruyu tespit etmek için uğraşıyoruz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Efendim, bendeniz önergemi izah ederken, "eğer, Komisyon 

metnindeki madde, benim önergemi içeriyorsa, önergemi geri alacağım" dedim... 

BAŞKAN- Efendim, zatı âliniz gayet iyi izah ettiniz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Komisyon bunun cevabını vermek mecburiyetindedir. 

BAŞKAN- Ben de onu sordum efendim... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Arz edeyim efendim. 
Komisyon olarak yorum yapma hakkımız yok. Önergeye katılıp katılmadığımız hususu soru

tuyorsa, yeterli çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN-Peki efendim. 
Komisyon, yeterli çoğunluğu olmadığı için önergeye katılmıyor, Sayın Hükümet ise önergeye 

katılmıyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)-Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu milletvekili ara seçiminde oy pusulalarında adaylar için tercih işareti kullanıl

maz. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Şahsı adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün Türkiye'de 
tercih sisteminden vazgeçilmesi, her nedense, bir usul haline getiriliyor. Tahmin ediyorum, önü
müzdeki dönemlerde bu gerçekleştirilecek; ama, tercih sistemi, halkın gerçek manada yaptığı bir 
önseçimdir. Tercih sistemi, hani hepimizin korktuğu, her gün kölesi olduğumuz delegelerin aday 
belirlemesi sisteminden kurtulma şeklidir; bir de, merkezde, liderlerin önünde asker gibi davran
maktan kurtulma sistemidir. 
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Tercih sistemine güvenen, halka gider, kahveye gider, sokağa gider, pazara gider, halkla iç içe 
olur; tercihin faydaları bunlardır. Bu sistemde milletvekili adayı, kendisini tanıtmak zorundadır; 
ayrıca, belirli sayıda birkaç delegeye, birkaç partiliye veya yalnız genel merkezde belirli insanlara 
şirin görünme durumunda değildir. , 

Tercih sistemi, biraz evvel bahsettiğim gibi, bir milletvekili adayının kendini öğretmene, işçi
ye, emekliye, memura, köylüye, kısacası halka anlatabileceği tek sistemdir; aynı zamanda bizi hal
ka gönderen tek sistemdir. Bundan kim korkar; bundan, biraz evvel bahsettiğim gibi -halka gitme
yi zûladdedenler demeyeyim de- biraz da rehavet içinde olan insanlar korkar; ama, tercih sistemin
de halka gidilir, halkın içinde gezilir, onlarla beraber olunur. 

Teklife göre, ara seçim yapılacak illerde yalnız birer milletvekili seçileceği için tercih siste
minden vazgeçiliyor; fakat, şu anda görülen o ki, Türkiye'de bundan sonra yapılacak seçimlerde 
de tercih sistemi kaldırılacak. 

Ben tercih sistemini savunuyorum. Gelin, halkın huzuruna çıkalım; gelin, milletin huzuruna 
çıkalım; kahve kahve dolaşarak halkla beraber olalım; bizi millet seçsin millet! Bizi, genel merkez 
veya birkaç delege seçmesin, millet tercih etsin; seçsin Gerçek demokrasi budur, parti içi demok
rasi de budur, genel manada demokrasi de budur. Gelin millete gidelim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. - Bu milletvekili ara seçiminde iki ve daha fazla milletvekili çıkarılacak seçim 
çevrelerinde 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında be
lirtilen seçim çevresi barajı % 20'dir. Bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların % 20'sinden 
azını alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. Hiçbir siyasî parti ve 
bağımsız aday bu oranı aşâmamışsa, milletvekillikleri, partilere ve bağımsız adaylara geçerli oyla
rın 1, 2, 3'e bölünmesi suretiyle dağıtılır. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul)- Bu madde üzerinde yorum yapmayacak mısınız?! 

BAŞKAN-Ben gayet iyi biliyorum, merak etme! 

Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Lütfü Esengün'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Esengün. 

Süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü maddesi üzerinde Gru
bumuzun görüşlerini açıklayacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifi, normalde bugünlerde yapılması lazım gelmesine rağ
men, zamanı geçirilmiş bir ara seçimin yapılması için ancak verilebilmiş bir kanun teklifidir. 
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Anayasa Mahkemesi DEFİ kapattığı tarihte, tahmin ediyorum, Millet Meclisinde 22 milletve
killiği boşalmıştı. O tarihte karar alarak, kanun çıkararak -öyle, Aralığın 4'ünde, bizim Erzurum'da 
"zemheri" dediğimiz soğuk kış günlerinin geldiği günlerde değil- havanın daha müsait olduğu bu 
günlerde ara seçim yapmalıydık. 

Şimdi seçim gecikti. Zararı yok seçimi 4 Aralıkta yapalım; ama, seçimin gecikmesiyle birlik
te getirilen ara seçim teklifi de alelacele hazırlanmış ve kamuoyunun baskısından bir an evvel kur
tulmak için, özellikle de erken seçimden kaçmak için getirilmiş bir yasa teklifi. Bakınız, bu teklif, 
o kadar acemice ve acelece hazırlanmış ki, dün de komisyonda görüşülmüş ve sanki içinden çıkıl
maz bir hale getirilmiş. 

Sayın DYP Grup Başkanvekillerinin verdiği teklifte, -biraz evvel münakaşası yapılan husus
ta, "güncelleştirme, sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması ve -haklı olarak- listede ismi bu
lunmayanların listeye ilavesi suretiyle olur" deniliyor. Normali budur ve hakkaniyete, millî irade
ye saygılı davranış da budur; ama, dün komisyonda ne yapılmış; "listede ismi bulunmayanlar" iba
resi kaldırılmış ve bunun yerine, sadece, "terhis olan askerler ve tayin edilen memurlar sandık seç
men listelerine ilave edilir" denmiş. Köyleri yakılmış yıkılmış, terör dolayısıyla evinden barkından 
olmuş, şehir merkezlerine yerleşmiş olan binlerce, onbinlerce insan, bu seçimde oy kullanamaya
cak. Bunun vebalini, biraz evvel bizim verdiğimiz önergeye ret oyu veren bütün arkadaşlarımız çe
kecektir. Yazıktır, günahtır! Bunlar da bu vatanın insanlarıdır, bunların da seçim hakkına, seçme 
iradelerine saygılı davranmak zorundayız. 

4 üncü maddede, daha evvel getirilen teklifte bölge barajı yüzde 25 olmasına rağmen, dün ya
pılan Anayasa Komisyonu çalışmalarında bu yüzde 20'ye indirilmiş. Burada, "2839 sayılı Kanunun 
34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında bahsedilen baraj yüzde 20' dir" diyor. Halbuki, o kanunun o 
fıkrasında yüzdeyle ifade edilen bir baraj mevcut değil; sadece, "milletvekili sayısına bölünür"di-
yor. Dolayısıyla oradan bir yüzde 25 rakamı çıkarılıyor. Şimdi getirilen teklifte ise, sanki orada bir 
yüzde 25 veya başka bir yüzde rakamı varmış da, o, yüzde 20'ye indiriliyor gibi bir yaklaşım var. 
bu da kanun tekniği açısından sakıncalıdır, yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu sıkıntıları niye yaşıyoruz; bakınız, 1982 Anayasasında, özellikle 12 
Eylül öncesi döneme tepki olsun diye birsürü tedbirler düşünülmüş, birsürü yasaklar getirilmişine 
hikmetse, seçimle ilgili herhangi bir yasak, herhangi bir kural getirilmemiş. Niye getirilmemiş; o 
Anayasayı yapanlar da biliyorlardı ki, her seçime yeni bir seçim kanunuyla girmek iyidir. Niye iyi
dir; çünkü Refah Partisi gibi, 12 Eylül öncesi Millî Selamet Partisinin yerine sonradan kurulması 
muhtemel bir partinin başarısının önüne ancak günübirlik kanunlarla geçeriz. 

Bakınız, elirride, yapılan kanun değişiklikleri var: 298 sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 1961 yılında yayımlanmış, 1979 yılına kadar, 12 Eylüle kadar 
tam dokuz defa değişiklik görmüş ve 12 Eylülden sonra, 1983'te, 1986'da ve 1987'de, özellikle 
Anavatan Partisi -bu işte gayet mahirdir, biliyoruz- her seçim arifesinde, o günün şartlarında, mem
leketin menfaati değil, partinin menfaati neyi icap ettiriyorsa o değişiklikleri yapmış. Müteaddit de
ğişiklikler yapılmış; onbir tane değişiklik bu kanunda var. 

1983'te yürürlüğe giren Milletvekili Seçimi Kanununda, 1986 ve 1987 tarihlerinde dört defa, 
1991'deki genel seçim öncesinde bir defa olmak üzere tam beş defa değişiklik yapılmış. 

Siyasî Partiler Kanununda ise, 1983'te yürürlüğe girmesine rağmen, tam 15 defa değişiklik ya
pılmış. 
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Bu değişikliklerin yapılmasının anasebebi, iktidarda olan, elinde çoğunluğu bulunduran parti
nin, yapılacak seçimde başarı sağlamasını temindir. Bu da haksızlıklarını tescil etmektedir. 

Biz, Anayasa Komisyonunda olsun, anayasa değişikliğine ilişkin kurulan komisyonda olsun 
görüşlerimizi defalarca söyledik; bu memlekette seçim nasıl yapılacaksa, hiç olmazsa temel kural
lar Anayasaya yazılsın; çoğunluğu eline geçiren iktidar veya siyasî partiler, kendi menfaatları açı
sından yeni yeni düzenlemeler yapmasın; her seçim için ayrı bir kanun düşünülmesin, yapılmasın; 
ama, bu tekliflerimiz, hâlâ, bugüne kadar kabul görmüş değil. Temenni ediyoruz, inşallah, Anaya
sada yapacağımız - bu sene yapmayı başarabilirsek-şu yeni değişikliklerde, şu seçim kanunlarıy
la, seçim mevzuatıyla ilgili temel kuralları getirip Anayasaya koyalım. 

Efendim, bir seçimde işime böyle gelirse, seçmen kütüklerini şöyle tanzim ederim, seçim ba
rajını şöyle yaparım denilirse, bu olmaz. Bu, kendimize saygısızlıktır, millî iradeye saygısızlıktır; 
bunu temel kaidelere, değişmez kurallara bağlamak, sonuçta hepimizin menfaatınadır. Gördük ki, 
geçmişte iktidar olup, eline fırsat geçtiği sürece kendi menfaati için değişiklik yapmış olan Anava
tan Partisi, bugün muhalefet sıralarında oturuyor. 

Şimdi, 4 Aralık seçimi için bu teklifi getiren Doğru Yol Partisi de yakın zamanda yine muha
lefet sıralarında yerini alacak; yarın biz geçeceğiz oraya; ama, size buradan söz veriyorum; biz, eli
mize bu fırsat geçtiğinde, kendi menfaatimizin icap ettirdiğini değil, gerçekten milletimizin, millî 
iradenin Meclise tam olarak yansıması için nasıl bir kanun lazım geliyorsa onu yapacağız ve bu se
çim kanunu tartışmalarını da inşallah bitireceğiz.(RP sıralarından alkışlar.) 

CENGlZ ALTINKAYA (Aydın)- Seçim yapmayacaksınız herhalde!.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Seçim yapacağız, seçimin de en adilini yapacağız inşallah. 
"Efendim, kontenjanmış, barajmış; oyların yüzdel9.5'ini alan parti geride kalır, yüzde 30'unu 

alan parti milletvekilliklerinin tamamını götürür" gibi bir düşünceyle oyların yüzde 33'ünü alıp da 
Meclisin üçte ikisini ele geçirmeyeceğiz! Sizin yaptığınız haksızlığı biz yapmayacağız; buradan si
ze söz veriyorum, teminat veriyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifi alelacele hazırlanmıştır dedik. Gerçekten, memura, iş
çiye para bulamayan Hükümet, 20 Eylüle kadar kurulmuş olan bütün partilerin seçime girmesi için 
teklif getiriyor. Anayasa Komisyonunda dün yapılan görüşmelerde -biraz evvel Sayın Sungurlu, bu 
konuda Refah Partisinin muhalefeti olmadığını söyledi; zabıtlarda aynen var-Komisyona partimizi 
temsileh katılan Sayın Ali Oğuz' un bu konuda muhalefeti var, muhalefet şerhi yok; ama, kanuna 
muhalif olduğuna dair muhalefet sözü ve imzası var. 

Memura zam yapmayacaksınız, işçinin toplu iş sözleşmesiyle hak ettiği parayı vermeyeceksi
niz, pancar fiyatını hâlâ açıklamayacaksınız; ama, ne idüğü belirsiz birtakım partileri -maalesef, bu 
sözü kullanmak zorunda kalıyorum. Biraz evvel Sayın Müftüoğlu ifade etti; 56 parti varmış -56 
partiyi seçime sokacaksınız. Bunun altındaki temel neden de, Refah Partisinin özellikle güneydo
ğuda elde etmesi muhakkak olan başarısını engellemek; ama, 56 değil, ne kadar parti girerse gir
sin bu seçimin galibi, bu seçimin birinci partisi Refah Partisi olacaktır; bunu herkes kabul ediyor. 

56 parti seçime girecek, 56 partiye de... 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)-56 değil, 26. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Sayın Müftüoğlu 56 dedi. Sayısını kimse bilmiyor; 26 da ola

bilir, 30 da olabilir, 40 da olabilir. Siyasî partilerin hepsi seçime girecek ve bir dilekçe verip "ben 
de bu seçime katılacağım" diyen bir siyasî partiye, tutup, Hazineden, tüyü bitmemiş yetimin hak
kından yardım yapacağız. Böyle teklifin sonucu bu olur. 

- 3 3 6 - -



T.B.M.M. B : 12 2 8 . 9 .1994 O : 1 

Muhterem arkadaşlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen efendim, son cümlenizi söyler misiniz... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Hemen arz edeyim: Anayasa değişikliğinde, şu seçim mev
zuatını değişmez kurallara bağlamak ve her seçim için, böyle, günün şartlarının kendi partimizin 
menfaatına el verdiği şekilde kurallar koymak yerine, gerçekten adil bir seçim sistemini oturtmak 
yolunda hepinizden gayret bekliyorum. 

Saygılarımı arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Esengün. 

Sayın İbrahim Kumaş... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Grup adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN- Sayın arkadaşlar, rica ediyorum, gruplar önceden söz istesinler efendim. Söz iste

yen var mı dediğimizde, kimse tenezzül buyurup da söz istemiyor; ondan sonra, şahısları adına söz 
isteyenleri çağırıyoruz... Rica ediyorum, bundan sonra, zamanında söz isteyin. 

ANAP Grubu adına, Sayın Mehmet Keçeciler; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; aslında görüşmekte bulunduğumuz bu 4 üncü maddede getirilen teklifte yüzde 25'lik bir se
çim çevresi barajı öngörülmüştü. Halbuki, 3 milletvekili çıkaracak -mesela Diyarbakır ve Mardin, 
normalde 5'lik, 6'lık seçim çevresidir- seçim çevrelerinde normal baraj zaten yüzde 20'dir. Şimdi 
bu barajı yüzde 25'e çıkaran teklifi, yine teklif sahipleri, Anayasa Komisyonundaki görüşmeler sı
rasında bir önergeyle Anayasa Komisyonuna getirdiler ve Anayasa Komisyonun oybirliğiyle ver
diği bir kararla da bu şekilde uygun görüldü. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale)- Biz vermedik... Şimdi görüştüğümüz, 4 üncü madde... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Siz verdiniz efendim, Sayın Ceyhun verdi; ondan bah
sediyorum, 4 üncü madde odur zaten. 

Böyle bir teklif, zaten mevcut seçim hukukumuzun tabiî sonucuna uygundur. Yani, Diyarba
kır'da normal bir seçim yapılsaydı, mahallî baraj yüzde 20 idi. 

"Efendim, bu seçim sisteminin tamamını değiştirelim." Değiştirelim, o ayrı bir konu; ama, bir 
ara seçim yaparken de, normal bir seçim yaparken hangi kaidelere uyarsanız, o kaidelere uygun şe
kilde bu maddeleri düzenlemek de mantikîdir ve normaldir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi asıl üzerinde durmak istediğim konu, Refah Partisi Sayın Sözcü
sünün burada Anavatan Partisi dönemine ait ifadeleridir. Burada kendileri, Seçimlerin Temel Hü-. 
kümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununda sekiz sene içerisinde dört defa değişiklik yaptığımızı ifa
de ettiler ve sanki Anavatan Partisi kendisini iktidara getirmek için, seçim hilesi yapmak için bu 
değişiklikleri yapmış gibi ifade ettiler. Bu değişikliklerin ana hatlarını ifade edeyim. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununda yaptığımız değişikliklerden bir 
tanesi, televizyonla propaganda içindi. Anavatan Partisi iktidara geldiği zaman Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununda televizyonla propagandaya ait maddeler yoktu; onu, 
biz koymak mecburiyetindeydik; çünkü, televizyon Anavatan Partisi döneminde gelişti, büyüdü, 
Türkiye'nin gündemine girdi ve siyasetçilerin de kullanabileceği bir hale geldi. Açın kanuna bakın; 
kanun önünüzde. 
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SİNASİ YAVUZ (Erzurum)- Televizyon, ahlakı da bozdu. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Bu konuda yaptığımız bir diğer değişiklik, yurt dışından 

gelen vatandaşlarımızın gümrüklerde oy vermelerini temin maksadıyla yapıldı. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Keçeciler, lütfen, maddeyle ilgili konuşunuz. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Evet, o maddeyle ilgili konuşuyorum efendim. 

BAŞKAN- Burada "baraj" kelimesi dışında bir şey yok ki. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Grubumuza sataşma yapıldı Sayın Başkan. Bunlara ce

vap vermeliyiz; zabıtları düzeltmeliyiz. 

BAŞKAN- Efendim, o zaman, sataşmadan dolayı söz alırsınız; ama, burada "baraj" kelimesi 
üzerinde duracaksınız. . 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-Elbette; ama... 
BAŞKAN-Sayın Keçeciler, siz deneyimli bir parlamentersiniz. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Sayın Başkan, bu konular, benden evvel bu madde üze
rinde söz alan konuşmacı tarafından bu kürsüde ifade edildi. 

BAŞKAN-Ama, kötü, örnek olmaz ki canım! 
ENGİN GÜNER (İstanbul)- Maddeyle ilgili konuşuyor. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Ben onlara cevap veriyorum; o benim hakkım. O zaman, 

burada, o konuşmacıyı konuşturmayacaktınız. Ben ona cevap vermek durumundayım, öyle şey olur 
mu?! Bu bizim hakkımız. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi iktidara gelinceye kadar, bu memleketin dışarıda yaşa
yan 2,5 milyon vatandaşı vardı. 

SİNASİ YAVUZ (Erzurum)- Diyarbakır'da yaşayan 1,5 milyon insanı düşünmüyorsunuz! 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- O vatandaşlarımızın oy verme hakkı düşünülmemiş. O 
hakkı tam manasıyla verelim istedik. Orada, konsolosluklarda oy vermek suretiyle, mektupla oy 
vermek suretiyle bu hakkı verelim istedik; ama, anayasa engeli çıktı karşımıza. Anayasa "yargı gö
zetimi olmadan seçim olmaz" diyor, öbür ülkeler de "yargıcınızı içeriye sokmayız" diyor. Ne ya
pacaksınız?! Hiç değilse, bir açılım olarak, ilk tatbikat olarak, gümrüklerde oy verme hakkı vere
lim de, şeklen de olsa, oradaki insanlarımız bir oy hakkına sahip olsunlar dedik 

Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları, yaşadıkları ülkelerde, on sene, yirmi sene yaşadığı hal
de oy veremeyen, Türkiye'de de oy hakkı olmayan insanlar durumundaydılar. Onu sağlamak için 
seçim kanununu değiştirdiysek, Anavatan Partisini itham etmeye hakkınız var mı?! Anavatan Par
tisi doğru olanı yapmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ne yapmışız; seçim çevresinde bir değişiklik yapmışız. Nasıl yapmışız; Konsey Hükümetinin 
çıkardığı kanun diyor ki; "hiçbir ilçe, seçim çevresi olarak bölünemez." Bir bakıyoruz ki, Bakırköy 
İlçesi fevkalade büyümüş, ve Hakkâri'de 50 bin nüfusa bir milletvekili düşerken, Bakırköy'de 200-
250 bin nüfusa -seçmene- bir milletvekili düşer duruma gelmiş. Bu durumu düzeltebilmek için se
çim çevresinde değişiklik yaptık. Bu, sadece, Bakırköy İlçesinin ihtiyacını karşılamak maksadıyla 
ve sadece demokratik düşüncelerle yapıldı. 
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Ne yapmışız; tercihli seçim sistemini getirmişiz. Biraz evvel bir arkadaşımızın bu kürsüden 
ifade etti gibi, "Tercihli seçim sistemini getirirken, millet, seçtiği milletvekilini doğrudan doğruya 
kendisi seçsin, siyasî partilerin genel merkezinin sultasıyla milletvekili seçilmesin, vatandaş reyi
ne hâkim olsun, milletvekilini kendisi tercih etsin istemişiz ve bu değişiklikleri, katiyen, ama kati
yen ana esaslar çerçevesi içerisinde yapmışız. Konsey döneminde konulan o yüzde 10'luk barajlar, 
mahallî barajlar bizim eserimiz değil. Onlar, o dönemde konuldu. Sesiniz neredeydi?! O zaman 
söyleseydiniz! 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- O zaman biz Parlamentoda yoktuk. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Biz o barajları değiştirmedik, şimdi de aynen devam edi

yor. Türkiye'de, üç yıldan beri başka bir İktidar var, o barajları değiştirebildi mi; hayır. Memleke
tin ihtiyacı ne ise, biz onu yaptık beyler... Yoksa, seçim kanunlarını değiştirerek iktidarda kalmak 
mümkün olsaydı, biz bugün iktidardan düşmezdik. Demek ki, ifadeleriniz yanlıştır -Anavatan Par
tisi düşmanlığıyla burada ifade etmişsiniz- bir dönemi karalarken, dikkatli olacaksınız. 

SİNASİ YAVUZ (Erzurum)- Anavatan Partisi, şimdi televizyona bile bakamaz durumda. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Anavatan Partisi sekiz yıllık iktidarı döneminde, bu 
memleketi, bir noktadan almış daha ileri noktalara götürmüştür. Anavatan Partisi dönemi, Türki
ye'nin kalkınmasında, altın harflerle yazılacak bir dönemdir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Sayın milletvekilleri, kürsüye çıkan her milletvekili, seçim meydanlarında nutuk atar gibi ko

nuşursa, bu kürsünün nizamı bozulur. (ANAP sıralarımdan gürültüler) 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Ona sen karar veremezsin! 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, senin geçmişte yaptığın konuşmaları da biliyoruz! 
BAŞKAN- Efendim, bağırmaya gerek yok! Mecliste mi oturuyorsunuz, dağ başında mı oturu

yorsunuz?! (ANAP sıralarından gürültüler) 
Buyurun Sayın Kumaş. 
Sayın Kumaş, lütfen, maddeye bağlı olarak kdnusşun efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat)- Sayın Başkan, değerli miletvekilleri; benden önce Anavatan 

Partisi Grubu adına konuşan Sayın Keçeciler, konuşmasında, "biz her şeyi adaletli yaptık, seçim 
çevresi barajları değişmedi" dedi. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sen, madde üzerinde konuş. 

BAŞKAN- Sizin grup sözcünüz madde üzerinde konuştu mu ki, Sayın Kumaş da konuşsun! 
NABİ POYRAZ (Ordu)- Sus be! Konuşma, bir dinle!.. 
BAŞKAN- Sayın Poyraz, seni dinleyecek değilim, senin emrinde de değilim! 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Sayın milletvekilleri, barajları koyanlar, barajlarda boğul

muştur. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Refah Partisine bir sorun bakalım!.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Bugün DYP ve SHP -veya iktidara kim gelirse gelsin- kendi 

lehine yapmış olduğu kanunlarla, yani adaletsiz kanunlarla seçime gitmek istemektedir. Adaletsiz
liğin sonu hüsrandır, sonu felakettir; adaletsizlikle hiçbir şey olmaz. 
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Değerli milletvekilleri, vicdanlarınıza sunuyorum, şu adalet midir: Türkiye genelinde 3 mil
yonluk bir seçim barajı olacak, 2 milyon 999 bin oy alacaksınız ve bunu çöp sepetine atacaksınız!.. 
Bu, yanlıştır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)- O kanunu biz çıkarmadık. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Kanunu kim çıkarırsa; çıkarsın yanlıştır. Bunu savunanlar da, 

buna karşı gelmeyenler de aynı yanlışlığı devam ettiriyorlar. 

Bir misal vereyim: 1991 seçimlerinde Tokat'ta benim seçimlere katıldığım Parti 85 bin oy al
dı, Anavatan Partisi de 58 bin oy aldı; benim partim, 28 bin oya karşılık milletvekili çıkardı, 58 bin 
oy alan parti ise milletvekili çıkaramadı. Bu adalet midir? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Ettiğini buldu. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Anayasada, partilerle ilgili olarak "partiler, demokrasinin 

vazgeçilmez unsurlarıdır"deniyor; ama, siz, partilerin önüne ülke barajını getirip koyuyorsunuz. 
Bu seçimlere bağımsız olarak katılan bir adayın önünde bir baraj var mı; var; ama, Türkiye genel 
barajı yok. Orada diyelim ki, (A) partisi, falanca ildeki oyun yüzde 50'sini, yüzde 99'unu da alsa, 
ülke genelinde barajı aşamadığı için yüzde 1 alan bağımsız aday meclise gelecek... Bu, hak mı, ada
let mi? Bu yanlış değil mi? 

Bir defa gelin şu ülke barajını sıfırlayalım. Bugün, Batı Avrupa ülkelerinde, Almanya'da -üs
telik iki zıt ülke, iki Almanya birleştiği halde- yüzde 5'lik ülke barajı vardır. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Demek ki var! 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Var; ama, iki zıt ülke birleştiği halde baraj var. 

Bugün, Batılı ülkelerin çoğunda baraj yoktur. Başta bu ülke barajını kaldıralım. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-O barajda boğulacaklar, merak etme. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Değerli milletvekilleri, burada bu seçimlere katılacak parti

lerin sayısıyla ilgili değişik rakamlar telaffuz edildi, ben sayısını aldım -gerçek rakamı Seçim Ku
rulundan almıştım- 21 'dir. 

BAŞKAN- O konu, 6 ncı maddede Sayın Kumaş; onu, 6 ncı madde görüşülürken ifâde eder
seniz memnun olurum. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Evet, onu da ifade edeceğim 
Gelin, bu adaletsiz seçim sistemini hep birlikte değiştirelim. Eğer hepimizde bunu değiştirme 

iradesi varsa, bunu genel seçimlerde değil, bu seçimde değiştirelim. 
Ben hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - Bu ara seçimler için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanacak masraf programına 

ve harcamalarına yetecek miktarda bütçe aktarmaları ile ödeme yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Korkutata. 
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Süreniz 10 dakikadır. 

Madde ile ilgili konuşmanızı rica ediyorum. 

RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Onu Allah bilir. 

BÜLENT AT ASA YAN (Kocaeli)- Madde üzerindeki konuşmayı Allah mı bilir, sen mi bilir
sin?! 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)- Allah bilir dedim, zoruna mı gitti?! 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- Hayır, Kamer biliyor da onun için!.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)-Bana laf atmayın oradan... 
BAŞKAN- Bu Meclisi ben yönetiyorum, ben biliyorum; tamam mı?! 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)-Bak, kim biliyormuş?! 
HÜSAMETTİN KORKUTA (Devamla)-O da bilir. 
BAŞKAN- Allah'ın bu işle ne ilgisi var?! 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 5 inci madde 
üzerinde sadece birkaç söz söyleyeceğim. 

27 Mart seçimlerinde görev yapanlara verilmesi gereken ödenekler hâlâ verilmemiş. Millet sa
nıyor ki -biz milletvekili olduk ya- bu ödenekleri biz ödeyeceğiz. Bölgedeki birçok memur bizim 
yakamıza yapışıyor, henüz bu hakkımızı ödemediniz" diye. Şimdi, "oraya yeniden para gönderece
ğiz" diyorsunuz, Allah bilir onu ne yaparsınız?! Zaten, bu Hükümet, maalesef, hiçbir konuda sözü
nü tutmuyor, borcunu ödemiyor. 

Değerli arkadaşlar, şimdi adaletsizlik başladı. Ben, adaletsizliğin en büyüğünü bugün bu Mec
liste gördüm. Biz diyoruz ki, zaten, bölgedeki vatandaş mustarip, perişan, oradan buradan gelmiş, 
birçok haksızlığa uğramış; PKK tarafından haksızlığa uğramış, devlet tarafından haksızlığa uğramış, 
eski hasmı -aralarında düşmanlık olan hasmı- tarafından haksızlığa uğramış, göç etmek mecburiye
tinde kalmış, perişan olmuş; gelmiş bir ile, bir yere sığınmış, onun bunun evinde sığıntı halinde. Ya
ni, taş yürekli bir insana bile söylesen yüreği dayanmaz, insanın yüreği dayanmıyor. Şimdi biz, bu 
vatandaşa kardeşim, sen otur, oyunu kullanma diyoruz; ama, Edirne'den Diyarbakır'a gelen, Erzu
rum'dan Diyarbakır'a gelen, Karadenizden Diyarbakır'a gelen vatandaşa da diyoruz ki, kardeşim, sen 
gel, buyur, oyunu kullan; sen buradaki insanı tayin et; ama, bu bölgenin insanı, bu bölgenin evladı 
bu işi yapmasın... Niye, gerekçe ne, bunun gerekçesi ne? Yani, bunun adı ikilik değil, ayrılık değil, 
bölücülük değil de nedir? Vatandaşı resmen bölüyorsunuz. Bir vatandaşa verdiğiniz hakkı, "gidip 
kendi temsilcisinizi seçin" dediğiniz insana verdiğiniz hakkı bir başka insana vermiyorsanız, bunun 
adını koymak ve bu vatandaşın karşısına çıkmak mümkün değildir. Eğer, bundan bir fayda mülaha
za ediliyorsa; ki, Sayın Keçeciler, biraz önce, "Avrupa'da şu kadar insan var, bunların oy hakkı ne 
olacak?" dedi; ama, biraz sonra da, doğudaki insanların oy hakkı olmasın diye parmak kaldırdı. Böy
le böyle ikiyüzlülük olmaz. Her şeyi mert ve açık olarak söylemek lazım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Keçeciler doğudakiler oy kullanmasın demedi ki. 

AHMET KABİL (Rize)- Kim söylemiş bunu ? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Bizim korkumuz, sahtekârlık yapılması. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)- Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz 

gibi olun; yani, bu gibi konuları mülahaza ederek fayda düşünenler, -inanın Allah'a- bunun altında 
kalır. 
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BAŞKAN- Sayın Korkutata, lütfen, maddeyle ilgili konuşur musunuz. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Seçim propagandası yapıyorsun. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)- Ben, ne söylediğimi biliyorum, sen de gel bura
da söyle. Git, orada, vatandaşa söyle. Burada onu söylemek kolaydır. Burada rahat koltukta oturup 
konuşmak kolaydır. Git, o vatandaşın karşısında konuş. Hepiniz reddettiniz, burada kimse kabul et
medi; kimse, onun bunun üzerine atmasın. Yarın gidip, o meydanlarda -eğer o bölgeye gelebilirse
niz- bunu tek tek yüzünüze söyleyeceğim. Böyle şey olmaz. Bu adaletsizliğin giderilmesi için, ya
pılacak bir şey varsa; hak adına, adalet adına bunun yapılmasını bu Meclisten istiyorum. İstiyorum 
ki, o vatandaşın kendisine güveni gelsin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Anayasa Mahkemesine dava açarsınız. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)-Lütfen, bana laf atma oradan. 

BAŞKAN- Sayın Korkutata, lütfen, ağırbaşlılık içinde ve maddeyle ilgili konuşursanız mem
nun olurum. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA(Devamla)- Konuşuyorum; ama, bırakmıyorlar ki... 
Değerli arkadaşlar, samimî söylüyorum; o bölgenin huzuru, güveni için, bu Hüsamettin bin de

fa canını vermeye hazırdır; ama, bu, o bölgeye bir şey katmıyor; huzursuzluk katıyor. Bu, vatanda
şın kafasına bir istifham getiriyor. Gelin, bu istifhamı vatandaşın kafasına sokmayalım. Onun en ta
biî hakkı;. Demokrasilerde en tabiî hak, sayın bakanlarımızın, sayın Cumhurbaşkanlarımızın, Baş
bakanlarımızın o bölgede, her yerde ve her zaman söylediği gibi, en kutsal hak, oy hakkıdır. Şim
di, bu en kutsal hakkı sana vermiyoruz diyoruz... Yeni tayin olmuş, seçmen kütüklerinin hazırlan
masına üç gün kala Diyarbakır'a, Şırnak'a, Mardin'e gelmiş vatandaşa, al kardeşim, sen gel oyunu 
kullan, sen muhterem bir vatandaşsın, sen değerli bir vatandaşsın, dün de gelmiş olsan senin oy 
hakkını kesinlikle elinden almıyorum; ama, orada altıyedı aydır, yani, ilk yazımdan bugüne kadar 
gelip oturan vatandaşa, kardeşim, sen, oy kullanamazsın diyoruz... Yani, bu devlet, onları kaydet
mekten âciz midir? Eğer, âcizse; yetki verin, salahiyet verin, ben orada adam görevlendireyim; ta
ahhüt ediyorum,- tamamını yazdırırım, evimi de satar buna veririm; yeter ki, vatandaş hakkına ka
vuşsun. 

Hakkın ve adaletin tecellisi için böyle konuştum.şayet sizleri sıktıysam, yanlış yaptıysam he
pinizden özür diliyorum. 

Bu duygularla.Yüce Meclise saygılar sunuyorum..(RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. - 20 Eylül 1994 tarihinden önce kurulmuş bulunan bütün siyasî partiler bu mil
letvekili ara seçimine katılabilirler. . 

Bu milletvekili ara seçimine katılan siyasî partilere 27 Mart 1994 tarihinde yapılan mahallî 
idareler genel seçiminde bütçeden ödenen yardımın % 20'si oranında ödeme yapılır. Bu meblağ, 
seçime ilk defa katılan partiler için 27 Mart 1994 mahallî idareler genel seçiminde en az yardım 
alan partinin aldığı yardımın % 20'si oranında nakden verilir. Kalan meblağ diğer partilere ilgili 
kanun gereğince dağıtılır. 
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BAŞKAN- Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Bahaddin Elçi; buyurun. 

RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan kanun teklifin 6 ncı maddesi üzerinde görüşlerimi sunmak istiyorum. 

Bu maddeyle, 20 Eylül 1994 tarihinden önce kurulmuş olan bütün partilerin 4 Aralıkta yapı
lacak seçime girmesi hedeflenmektedir. Biraz önce konuşan değerli arkadaşlarımın da ifade ettik
leri gibi, Türkiye1 de ne kadar siyasî parti var, bunun sayısını kesinlikle bilemiyoruz; ama, hangi 
sebepler böylesine cömertçe bir anlayışa itmektedir; bunun üzerinde durmak gerekiyor. Bize öyle 
geliyor ki, bütün bu hesaplar, bütün bu düzenlemeler, Refah Partisinin yükselişini önlemek için
dir, bütün bu gayretler buna matuftur; ama, sonuç yine değişmeyecektir. Daha önceden genel ba
rajlar, il barajları millî görüşün önünü kesmek için konulmuştu; bugün ise, yine millî görüşün önü
nü kesmek için daha önce konulmuş olan barajların hepsi açılıyor, hepsi yüksektilmek isteniyor; 
ama, bütün bu çabalar nafiledir. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Millî görüşü bir açıkla. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Millî görüş nedir; şu adil düzeni bir anlat bakalım. 

BAŞKAN- Müdahale etmeyin arkadaşlar, lütfen... 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- Artık, bütün politikalar Refah Partisi korkusu üzerine belirlen
mektedir; bu, son derece yanlıştır. Dikkat edilirse, bu maddeyle de karşımızda bir cepheleşme sağ
lanmak ve kurulmak istenmektedir ki, bu, bölücülüktür, bu, çok tehlikeli bir olaydır. Refah Parti
sinin karşısına, yeni kurulmuş partileri veya diğerlerinin tümünü bir araya getirmek ve bazı mih
rakları da harekete geçirmek suretiyle, Refah Partisinin önünü kesmek gibi bir çaba, bir kaygı var 
burada. Bu, son derece tehlikelidir; bu, cepheleşme ve kamplaşma endişesine dayanmaktadır; bu
na hakkınız yoktur. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Onu siz yapmadınız mı? 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- Evet, karşımızda, fiilen, seçim ittifakı oluşturulmak islenmek
tedir. 

NABİ POYRAZ (Ordu)-Ne fark eder ki... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- Bunu gözardı etmiyoruz. Şimdi bizim karşımızdakilerin tümü 

arasında bu ittifak var. Onun için, biz, 1 inci madde üzerinde görüşlerimizi sunarken, altını çizerek 
şunları vurgulamıştık: Demokrasilerde partiler, siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır; ama, de
mokrasilerin olmazsa olmaz şartlarından birisi de düzenli, dürüst, adil ve hür seçimlerin yapılabil
mesidir. Şimdi soruyorum: Allahaşkına, şu teklifin, şu maddenin içinde dürüst bir anlayış var mı
dır, dürüstçe bir yaklaşım var mıdır, eşit bir yaklaşım var mıdır? O bölge insanlarının iradelerinin 
o sandıktan çıkmasına engel olacaksınız... Bunun neresinde eşitlik var, neresinde dürüstlük var, ne
resinde adalet var? 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale)- Hangi madde üzerinde konuşuyor Sayın Başkan? 
BAŞKAN- Efendim, arkadaşımız biraz kapalı konuştuğu için maddeyle irtibatını kurmak bi

raz zorlaşıyor. . 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- O takdir bana aittir efendim. 

BAŞKAN- Hayır, ben de dinliyorum efendim. 
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BAHADDÎN ELÇİ (Devamla)- Evet, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yaşama hakkı tehlike
de ve böylece güneydoğulu insanımızın oy kullanma hakkı da tehlikeye girmektedir. 

BAŞKAN- Sayın Elçi, bu madde siyasî partilere para yardımıyla ilgili... Madde üzerinde ko
nuşmanızı rica ediyorum. 

BAHADDÎN ELÇÎ (Devamla)- Evet, yine bu maddeyle bu milletvekili ara seçimlerine katı
lan partilere yine cömertçe davranılmaktadır ve artık tasarruf tedbirleri, vesaire sözleri, hepsi gö-
zârdı edilmektedir. Refahın önünü kesmek için, bütün partilerin seçimlere girmesine imkân vere
cek şekilde maddi destek imkânı da getirilmek istenmektedir. ' 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Herhalde siz para istemiyorsuzun, öyle anlaşılıyor. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- Biz, bu fıkranın maddeden çıkarılmasına ilişkin önergemizi 
sunduk; umarım ki bu kabul görür. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale)- Bu maddeyi tümüyle kaldıralım. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla)- Evet, adil ve dürüst bir yönetim, bir seçim dileğimle hepinize 
saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
SHP Grubu adına, Sayın Ercan Karakaş; buyurun efendim. 
Sayın Karakaş, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu 

maddeye ilişkin görüşlerimizi bildirmek için söz almış bulunuyorum. 

Tabiî, seçim sisteminin bir bütün olarak yenilenmesi daha adaletli, daha demokratik hale gel
mesi, birçok partinin özlemi, isteği; aynı şey Hükümet Programında da yer almaktadır. Ara seçim
lerden sonra, seçim sisteminin ele alınıp daha demokratik, daha adil hale getirilmesi için mutlaka 
çalışmalar yapılacaktır ve yapılmalıdır da. O aşamaya geldiğimizde, bizim de SHP Grubu olarak 
barajlar, seçme ve seçilme yaşı konularında elbette önerilerimiz var. 

Ben, şimdi, 6 ncı madde üzerinde durmak istiyorum. 6 ncı maddede, 20 Eylül 1994 tarihine 
kadar kurulan bütün siyasî partilere, bu ara seçime katılma olanağı veriliyor. Biz, bunu doğru bu
luyoruz; çünkü, sosyal demokrat bir parti olarak katılım ne kadar artarsa, bu bizi o kadar sevindi
riyor. Toplumdaki siyasî eğilimlerin ve halk iradesinin aslına uygun bir biçimde parlamentoya yan
sıması, demokrasinin gelişmesi açısından son derece önemlidir. O nedenle, mevcut partilerin tümü
nün bu seçimlere katılmasını doğru buluyoruz. 

6 ncı maddeye "20 Eylül 1994 tarihinden önce" ibaresi konulmuştur -aslında istismar da edi
lemez- ve bu tarihten önce kurulmuş 24 veya 21 siyasî parti olduğu söyleniyor. Neden böyle oldu
ğunu tam olarak bilemiyoruz. Son altı yedi ayda Anayasa Mahkemesi birkaç siyasî partiyi kapattı 
ve ülkemizde halen, maalesef, mevcut Anayasa göre, siyasî partiler kapatılıyor. Bu da bir eksiklik, 
bu da bir yanlışlık; ama, 21 parti olduğunu varsayarsak, bunların 13'ü zaten Parlamentoda temsil 
edilmektedir. Bu maddeden ötürü "şimdi ara seçim var, acele parti kuralım, biz de Hazine yardımı 
alalım, seçimlere katılalım" diye düşünenler olsa bile, bunun olanağı yoktur. Geçmişteki durum 
farklıydı; o zaman bir tarih yoktu; seçimlerin başlangıç tarihine kadar parti kuranlar -davul parti
si, jaguar partisi- yardım alabildiler; ama, önceden belli bir felsefeye, ideolojiye bağlı olarak kurul
muş birçok küçük parti de var. Örneğin, geçenlerde kurulmuş olan bir Liberal Parti ve başka sol 
partiler var. Bunlar kurulmuş; ama, kuran insanlar bu ara seçim için kurmamışlar bu partileri; ül-
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kede kendi ideolojilerini, felsefelerini anlatmak ve topluma yaymak için kurmuşlar. Dolayısıyla bu 
maddenin istismar edilmesi ve özellikle maddî yönden avantaj sağlamak için yeni partiler kurulma
sı söz konusu değildir. 

Çoğulculuğu içimize sindirmemiz gerekir. Birçok Avrupa ülkesinde kırk elli parti seçimlere 
giriyor; hatta demokrasiye yeni geçen Doğu Avrupa ülkelerinde de bu durum yaşanıyor. Önemli 
olan, siyasî yelpazedeki yapay bölünmüşlükleri ortadan kaldırmaktır; ama, 12 Eylülün getirdiği ya
pay siyasal zemin devam ettiği için belki, bu, bir türlü gerçekleşememektedir. 

Malî yardım konusuna gelince. Bu teklifi veren arkadaşlarımız, tabiî ki, 20 Eylüle kadar kuru
lan partilerin katılmasından bir amaç ummuşlardır, yani, "katılım olsun, çoğulculuk olsun, toplum
daki bütün düşünceler serbestçe yarışsın" demişlerdir. Eğer öyleyse -ki, ben öyle olduğuna inanı
yorum- o zaman, bu partilerin tümünün eşit propaganda olanaklarına, eşit yarış olanaklarına sahip 
olması gerekir doğal olarak. Yani, partileri serbest bırakacaksınız, yarışsınlar diyeceksiniz; varsa
yalım, propaganda olanakları ve eşit yarış olanaklan olmayacak... O zaman, bence, bunu önermek 
doğru olmaz. Hem çok sayıda parti katılabilsin hem de bunlar eşit propaganda ve eşit yarış olana
ğına sahip olsun diyoruz biz. Tabiî, eşit yarış olanağı için malî durum da bir rol oynar. 

Siyasî partiler, insanların gönüllü olarak belli bir felsefe etrafında bir araya gelmesiyle oluşur; 
bu doğru. Bence, ülkemizde eksik olan bir şey var: Bu partilerimizi aidat yaşatmıyor ya da üyele
rin bağışlan yaşatmıyor, partiler başka türlü yaşıyor. Doğal olanı, partilerin, kendisine gönül ver
miş insanların aidatlanyla yaşamasıdır. Batı'da böyledir. Esas olarak sağ partiler böyle yaşar, sol 
partiler böyle yaşar. Oradaki partilerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'i üyelerinden gelir ve düzen
li olarak gelir. Böyle bir üye anlayışı var. Orada partilere yardım sadece seçimlerde yapılır; çünkü, 
partilerin eşit şartlarda yarışması istenir. Bu doğaldır. Onun için, yardımlar da zaten oy başına ya
pılır; orana göre ya da milletvekili sayısına göre yapılmaz. Çünkü, adaletli olması için, her parti -
küçük-büyük- ne kadar oy aldıysa, eşit yarışabilmesi için bir yardım alır, buna hak kazanır. 

O nedenle, biz diyoruz ki, burada zaten normal ve Türkiye'nin her yerinde yapılan seçimlerde 
Öngörülen yardım öngörülmüyor. Mevcut seçmenin yüzde 16'sını aşan bir bölümü bu seçimlere ka
tılacak, yardım da yüzde 20 olarak düşünülmüş, rakam yuvarlatılmış. Dolayısıyla, bir fazla talep 
yok. O nedenle, yeni katılan partilere yapılacak yardım da o kadar çok büyük bir yardım değil. Ge
çen seçimlerde en az yardımı alan partimiz 10 milyar lira yardım almış, bunun yüzde 10'u yeni ka
tılan partilere verilecek. Onların sayısı örneğin 10 olursa o da parti başına ne düşer, birkaç yüz mil
yon para düşer; ama, bu bir iyi niyet gösterisidir ve partilerin hepsinin kabul edildiğini gösteren bir 
tutumdur. O nedenle, bundan, vazgeçilmemeli. 

Biz, Grup olarak, Anayasa Komisyonunda da üzerinde büyük ölçüde uzlaşılan bu maddenin 
doğru olduğunu söylüyoruz. İleride, Seçim Yasası tekrar ele alındığında, barajlar, malî yardımlar 
ve diğer konularda da daha esaslı, daha kalıcı ve ülke koşullarına uygun çözümleri bulmalıyız. 

Sayın Başkan, izninizle, son olarak, Sayın Keçeciler'in söylediği bir hususa değinmek istiyo
rum. Yurtdışında ikibuçuk milyon insanımız var, doğru. Bunlann yaklaşık bir milyon küsuru seç
men; ama, Anavatan Partisinin getirdiği sistemle, ilk seçimlerde 48 bin, ikinci seçimlerde ise 50 bin 
veya 51 bin küsur kişi oy kullanmış. Bu sorunu çözmüyor. 

Anayasa Komisyonunda, bu konuda Anayasa değişikliği yapılabileceği hususunda da hepimiz 
hemfikiriz, Anayasanın ilgili maddesini formüle ettik, yazdık. Ayrıca, bizim Meclis komisyonla-
nnda bekleyen bir yasa teklifimiz de var. Buradan bir çağrı yapıyorum, yurtdışındaki seçmenleri
mizin tamamının oy kullanabilmesi için, geliniz, Anayasa Komisyonunun diğer maddelerdeki ça-
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lışmasını beklemeden, üzerinde zaten uzlaştığımız bu Anayasa maddesini değişiklik teklifini he
men gelecek hafta buraya sevk edelim, bununla ilgili yasa teklifi de hazır. Bundan sonraki muhte
mel bir seçimde yurtdışındaki işçilerimiz de oy kullanabilsinler. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Sayın Karakaş, ayrıca, maddeye bağlı konuştuğunuz için çok de teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim. 
Sayın Maruflu, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli miletvekilleri; görüşülmekte olan 703 

sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu madde üzerinde ki
şisel görüşlerimi açıklamak istiyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu madde 20 Eylülden önce kurulan tüm siyasî partilerin bu seçimlere 
iştirak etmesini öngörüyor. Bilindiği gibi, demokrasilerde, siyasî partiler, sistemin ayrılmaz parça
sıdır. Bu nedenle, bu maddenin bu şekilde düzenlenmesi fevkalade yerindedir. 

Bugün, Türkiye'de pek çok siyasî parti var. Televizyonlarda, basında görüyoruz; hepsi de id
dialı. Bunların en güzel netice alacağı yer, milletin karşısıdır. Ben, mümkün olduğu takdirde, bü
tün siyasî partilerin bu seçimlere iştirak edip boylarının ölçüsünü almalarını diliyorum. 

İkinci olarak; Türkiye, çok hassas bir dönemde bu seçimlere giriyor. Türkiye'nin ekonomik so
runları var, terör sorunları var. Bir düşünce olarak, Türkiye'de yapılacak olan bu seçimlerde, parti
lerimizin, memleketin bölünmez bütünlüğü ve din istismarına yönelik propaganda yapmamalarını 
diliyorum; çünkü, bazı partilerimiz, özellikle din istismartyla seçim kazanma yoluna giden partiler
dir. Bunları yapmak, fevkalade tehlikelidir, kimsenin inançlarına kimsenin gölge düşürmesine ge
rek yoktur, lüzum yoktur. Eğer fikri varsa, fikir düzeyindeki görüşleri vatandaşa ifade ederek rey 
alma yoluna gidilmelidir. 

Değinmek istediğim diğer bir konu şudur: Ben, maddeyi okurken, bütün siyasî partilerin ara 
seçime girmesini öngörüyor demiştim. Şimdi, son zamanlarda, gazetede, basında meşhur edilmeye 
çalışılan, "Yeni Demokrasi Hareketi" adında, bir sosyete çocuğunun başında bulunduğu bir hare
ket var. 

Bu çocuk, abuk sabuk konuşmalarla dikkat çekiyor. Yüzde 45 rey alacakmış ve iktidara gele
cekmiş. "Atatürk'ü ve Özal'ı aşalım" diyofi Güneydoğudaki etnik olaylarla ilgili, şöyle olsun böy
le olsun diyor, vesaire... Gerçi, Kayscri'de bir ders almış; sen buraya Türkiye'yi bölmek için mi 
gönderildin denilerek, kapı dışarı edilmiş; bir dayak yemediği kalmış. Kayserililere buradan takdir
lerimi arz ediyorum. 

Ben arzu ederdim ki bu da girsin seçimlere ve boylarının ölçüsünü alsın, bakalım bu işler öy
le kolay mı oluyor... 

Kendi kuruluşunu idare edemeyen, kendi işçilerine kapıkulu muamelesi eden bu sosyetik ar
kadaşın, bu şekilde, bir ders almasını temenni ederdim; ama, ne yazık ki giremiyor. 

Ben, burada, Refah Partili arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Refah Partisinin önünü kes
meye bu Meclisin niyeti yok. Demokrasilerde, halkın iradesinin tam olarak yansıması esastır; ama, 
Refah Partisi, zaten, altı aydır, özellikle büyük şehirlerde yerel yönetimi üstlenmiş durumdadır ve 
yapılan icraat, Refah Partisinin, zaten, kendi kendisinin önünü kesme durumunda olduğunu göster
mektedir; başka bir şey yapmaya lüzum yoktur. Esasen bu, seçimlerde de ortaya çıkacaktır. 
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Hepinize saygılar sunuyorum.( ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Şahsı adına ikinci konuşmacı Sayın Cengiz Bulut, buyurun efendim. 

Sayın Bulut, konuşma süreniz 5 dakikadır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; seçimi, demokra
siyi, israfla, pahalılıkla izah ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu seçimde bir masraf olacak, bu seçimde bir gider olacak, par
tiler para harcayacak, su gibi para gidecek; ama, ben burada soruyorum, partiler bu parayı nereden 
bulacak? -Bu parayı ya devlet verecek ya da holdingler verecek; partiler ya devlete dayanacak ya 
da holdinglere dayanacak. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Hani konuşmayacaktın sen?! 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Başka şeyler konuşulunca, konuşmak zorunda kaldım. 
Şimdi, gelin, biz, milletin vekili olalım. Bu milletin gözü, bizim maaşımızda değil; bu mille

tin gözü, bizim harcamalarımızda değil. Aslında, okyanusta bir kum tanesi bile değiliz; ama, gelin 
onun vekili olalım, gelin milletin parasıyla siyaset yapalım, gelin milletin verdiği maaşla politika 
yapalım; holdinglere muhtaç olmasın bu siyasî partiler; holdinglere, zenginlere, para babalarına 
muhtaç olmasın bu vekiller. 

Bu seçim masraflarını milletvekilleri ceplerinden karşılayamayacaklarına göre, paranın, birisi 
tarafından verilmesi lazım, bu masrafın birisi tarafından karşılanması lazım. Bu parayı devlet ver
mezse, bu parayı veren, bizden bedelini isteyecek; kim kazanırsa kazansın, bedelini isteyecek. Ben 
devletimin milletvekiliyim, vekiliyim. 

Sağ olun.(DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili iki önerge var; okutuyorum: . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 703 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı maddesinin, ikinci fıkrasınının mad

de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Nevzat Ercan İhsan Saraçlar Halil Başol 

Sakarya Samsun Tekirdağ 

Turhan Tayan Ahmet Sezai Özbek Sabri Güner 
Bursa Kırklareli Kars 

Osman Nuri Özbek 
Konya 

Gerekçe: 
Türkiyenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, alınan ekonomik ve tasarruf tedbirleri muva

cehesinde 4 Aralık 1994 ara seçimlerinde, seçime katılacak siyasî partilere hazine yardımı yapıl
maması uygun görülmüştür. 
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BAŞKAN- İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasımn metinden çıkanlmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Ankan 
Sivas 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri her iki önerge aynı mahiyettedir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-İki önergenin birleştirilmesini istiyoruz. 
BAŞKAN- Birleştireceğiz efendim. İki önerge de aynı mahiyette, olduğu için birlikte işleme 

koyacağız. 

İki önergeyi birleştirdim; bir tanesini tekrar okutuyorum efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 703 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif edeçiz. 

Nevzat Ercan (Sakarya) ve arkadaşları 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)-Karar yetersayısı... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Yetersayımız olmadığı için 

katılamıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Komisyon yetersayısı olmadığı için önergeye katılmıyor, Hükümet.önergcyc katı

lıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
MEHMET CAVÎT KAVAK (İstanbul)- Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN- Tamam, karar yetersayısını arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, bir husus hakkında sualim 

var. 
BAŞKAN- Evet, efendim, buyurun, sualinizi sorun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, bu madde üzerinde yapılan 

müzakerelerde, kimlerin ittifak içinde olduğunu, koalisyonun kimler arasında olduğunu ispat etmek 
için özel taktik kullanarak, ittifakın kimlerin arasında olduğunu ispat ettik. Refah Partisi ile Doğru 
Yol Partisi İttifakı açıkça meydana çıktı. 
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BAŞKAN- Sayın Sungurlu, bu, soru olmadı. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, sualim şu: Maddenin son fık
rasında deniyor ki: "kalan meblağ..." 

BAŞKAN- Efendim, ikinci fıkra madde metninden çıkarıldı. 

Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, ibret olsun diye söylüyorum, vaktiyle aşı
rı ithamlarla bazı kimseler, bu Mecliste bulunduğu halde, bölücü örgütten olduğunu söyleyenlerin, 
şimdi, bunların temsilcileri diye adlandırdıkları kimselere Hazineden para yardımı yapmak istiyor
lar. Ben de bunu milletin takdirine sunuyorum. 

BAŞKAN- Tabiî, millet zaten takdir eder efendim. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, sataşma var efendim. 
BAŞKAN- Efendim, açıkça isminizi söylemedi. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, açıkça hakaret var. Sayın 

Başkan, biz bu önergede oy kullanmadık, kimsenin lehinde oy vermedik. Hiçbir kimseye de para 
verilsin diye teklif vermedik.Burada kiminle kimin ittifak içerisinde olduğu delilleriyle bellidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN-Peki, efendim. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 26 ncı maddesinin c fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"c) Siyasî parti sütunları arasında yarım (0,5) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık 

bırakılır." 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. - Bu milletvekili ara seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasında yer alacak 

siyasî parti ve bağımsız adayların çekilecek kura esasına göre yerleştiriliş biçimi gerektiğinde 
Yüksek Seçim Kurulunca ayrıca belirlenir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Mütekaip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. - Bu milletvekili ara seçiminde, seçimlerle ilgili kanunların ve diğer kanunların 

seçimlerle ilgili maddelerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Şahsı adına, Sayın Dinçerler; buyurun efendim. 
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M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bendeniz Anayasa Ko
misyonu üyesiyim; bu maddeye muhalefet şerhim var, o bakımdan da söz hakkım var. Bir teknik 
konuyu, bilginize, zapta geçsin diye arz ediyorum; Anayasa Komisyonu tam zabıt tuttu, orada var; 
yalnız, Genel Kurulda da bilinsin istiyorum. 

Şimdi, aralık ayında, Yüce Meclis, yerel seçimler için bir kanun çıkardı. O zaman radyo ve te
levizyonlarla ilgili Anayasa değişikliği yapılmamış, kanun çıkmamış idi. Özel televizyon ve radyo
ların, TRT gibi, kamu hizmeti yapan bir kuruluş olduğu ve onların da 27 Mart mahallî seçimlerin
de, siyasî partilere propaganda için zaman ayırmaları gerektiği hakkında, kanuna çok açık hüküm 
konuldu. Burada vaktinizi almak istemiyorum; dün çok tartıştık- Bu hükme rağmen, 27 Mart se
çimlerinde özel televizyonlardan ve radyolardan, siyasî partilerin hiçbirine bir dakikalık vakit ay
rılmadı. Kanun var ortada Ve kanun Yüksek Seçim Kurulunu görevli kılıyor. Yüksek Seçim Kuru
lu, kanuna aykırılıktan dolayı, özel televizyonlardan bir tanesinin faaliyetini birkaç gün için tatil et
ti. Sayın Başbakan ve parti liderleri "ne oluyor, nereden çıktı bu" diye kıyameti kopardılar. Bir yer
den çıkmamıştı; Yüce Meclisten çıkmıştı ve kanunun o maddesi, maalesef, işlemez hale geldi; ken
di yaptığımız kanuna sahip çıkamadık. 

Şimdi, bu, sadece mahallî seçimler için yapılmış bir düzenlemeydi. O düzenleme yok şu an
da. 298 sayılı Kanunun özel radyo ve televizyonlardaki propagandayla iligili bölümlerinde, özel te
levizyonlar için özel hüküm yok; Radyo-televizyonların kurulmasıyla ilgili kanun -dün, Komisyon
da Yüksek Seçim Kurulu Sayın Başkanının ifade ettiğine göre- bu Kurula özel düzenleme yetkisi 
vermiş. Yalnız, bildiğimiz kadarıyla da bu Kurul, seçimlerde, özel radyo ve televizyonların görev
leri veya yükümlülükleriyle ilgili bir düzenleme yapmamış; ciddî bir boşluk var. Eğer, Yüce Mec
lis diyorsa ki, boşluk kalsın; o zaman, şuna razı olmanız lazım: Yasa, "şu saatten önce Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumu, sonuçları yayımlayamaz" diyor; ama, özel televizyonlar diyebilir ki; "ben 
bundan varesteyim, âriyim, beni ilgilendirmiyor." Devletin televizyonunun görevleri, yükümlülük
leri kanunla sınırlanmış; ama, özel televizyonlar için boşluk var. Dolasıyla, seçimin emniyetiyle il
gili sorunlar ortaya çıkacak. Bunun doldurulması için dün teklifte bulunduk, maalesef, kabul edil
medi; şu anda da kabul edileceğini zannetmediğim için, bir öneride bulunmuyorum, sadece, kendi 
yaptığımız düzenlemelerde bile bile boşluk bıraktığımızı ıttılaınıza arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

Yalnız 10 uncu maddeye geçmeden önce, üç tane önerge var; ikisi Sayın Abdüllatif Şener ve 
arkadaşlarına, diğeri Sayın Şinasi Yavuz ve arkadaşlarına ait. 

Bunlar, 298 sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda de
ğişiklik yapılmasını istiyor. Tabiî, bu, yeni bir kanun teklifi biçimindedir. Bundan önceki uygula
malarımızda, bir kanun tasarı veya teklifi görüşülürken, yeni bir kanun teklifi mahiyetinde bir öner
ge verildiğinde, eğer komisyon sıralarında çoğunluk olursa ve komisyon buna katılırsa, bu tip öner
geleri işleme koyuyorduk. Şimdi, komisyon sırasında çoğunluk olmadığı için ve başka bir kanun
da değişiklik getiren yeni bir teklif olduğu için, bu önergeleri işleme koymuyorum efendim. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10.- Bu milletvekili ara seçiminde siyasî partilerin tespit edecekleri aday sayısında 
2839 sayılı Kanunun 12 nci maddesi son cümlesi uygulanmaz. Siyasî partiler seçim çevresinin çı
karacağı milletvekili sayısı kadar aday gösterirler. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
RP Grubu adına, Sayın Esengün; buyurun. 

RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinize saygılar sunuyorum. 

Madde ile, "2839 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin son cümlesi bu seçimler için uygulanmaz" 
hükmü getiriliyor. Son cümlede şu var: "Şu kadar ki, bu partilerin katıldıkları her seçim çevresinin 
o bölgede varsa kontenjan çıktıktan sonra çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı kadar aday gös
termeleri şarttır." 

Teklifin biraz evvel görüştüğümüz 3 üncü maddesinde tercihi kaldırdığımıza göre, tercih için 
getirilmiş bulunun iki misli aday gösterme şartını da bu fıkrayla kaldırıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, tercih sistemi, seçim mevzuatımıza, 1991 seçimlerinden önce girdi. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Anayasada var zaten. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Biraz önce, Sayın Keçeciler, seçim hukukunda, seçim mev
zuatında yaptıkları değişiklikleri zikrederken... 

BAŞKAN- Sayın Esengün, rica ediyorum, başka bir gruba sataşma mahiyetinde konuşmasa-
nız, maddeyle ilgili konuşsanız... Rica ediyorum. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Sataşma babında değil, kimseyi incitmek için de değil; sade
ce, görüşlerimi açıklamak için ve hüsnüniyetle konuşuyorum Sayın Başkan. Kimseyi incitmek, 
kimseye buradan sataşmak gibi bir niyetim yok. 

BAŞKAN- Hayır, maddeyle ilgili konuşsanız daha iyi olur. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Bu, 1991 yılında .tabiatıyla, o gün iktidarda olan bir partiyi, 

ve öbür partilerin milletvekillerini erken seçime razı etmek için düşünülmüş bir sistemdi ve bir ba
kıma da bütün milletvekillerine gücünü göstermek için verilmiş bir fırsattı; ama, zannediyorum, 
bütün siyasî partiler bu işten bir bakıma pişman oldular ki, bu ara seçimde tercih sistemi kullanıl
mayacak, dolayısıyla da iki misli aday gösterme gibi bir kural da bu seçim için söz konusu olma
yacak. 

Yine, ANAP İktidarı zamanında, siyasî partilere televizyondan propaganda imkânının getiril
diği söylendi. Gerçekten güzel; gerçekten, siyasî partilerin, her türlü iletişim araçlarını kullanarak 
propagandalarını yapmaları lazım; ama, o gün bu gün tatbikatta bir haksızlık devam edip gidiyor. 

O zaman ne getirildi; televizyondan bütün siyasî partiler yararlansın; ama -son on günlük pro
paganda müddetinde- iktidar partisi her gün şu kadar dakika, anamuhalefet partisi dört gün şu ka
dar dakika, Parlamentoda grubu bulunan partiler haftada bir gün veya iki gün şu kadar dakika. Par
lamentoda grubu bulunmayan partilere ise, devletin televizyonundan hiçbir suretle propaganda im
kânı verilmedi. Bizim tenkit ettiğimiz, bu nokta; bizim tenkit ettiğimiz, yapılan bu haksızlıklar, 
adaletsizlikler. Yoksa, tabiatıyla, seçimde televizyondan istifade etmek gayet güzel; ama, adil olur
sa. Bizim her konuda aradığımız ana ilke adalettir, adil düzendir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Keşke olsa. 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Üç senede değiştirebildik. 

BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyelim. 

Buyurun efendim, devam edin. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Sayın Ercan, yalnız, bu seçim kanunu bizim istediğimiz bir 
kanun, bu seçim bizim istediğimiz bir seçim; gerçekten, bu teklifi getirdiğiniz için teşekkür ediyo-
ruz.Biz erken seçim olsun istiyorduk; ama, ara seçim de olur. Bu da demokrasi adına, ülkemezde-
ki siyasî gelişmeler adına sevinilecek bir konudur; ama -üzülerek ifade edeyim- sizin teklifiniz ol
masına rağmen, biraz evvel kendi teklifinize sahip çıkmadınız. Güncelleştirmeyle ilgili verdiğimiz 
önergenin reddi gerçekten üzüntü vericidir. Bu, demokrasi adına, millî irade adına, Parlamentomuz 
adına bizleri üzen bir uygulama oldu. 

Biraz evvel Sayın Hüsamettin Korkutata'nın ifade ettiği gibi, tayin edilen memur oy kullansın, 
askerden terhis olan genç oy kullansın, gayet güzel, normal; ama, köyünden şehre gelmiş, bir baş
ka ilden bir başka ile zorunlu olarak göç etmiş insana oy hakkı vermemek bu kanunun bir lekesi 
olarak kalacaktır ve buna oy vermiş olan DYP'li, SHP'li, ANAP'lı milletvekilleri bu sorumluluktan 
kurtulamayacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Esengün. 
Başka söz iseteyen?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. - Bu milletvekili ara seçiminde bağımsız milletvekili adaylarının yatırmış olduk

ları teminatlar Hazineye irat kaydolunur. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bir ek madde ilavesine ilişkin önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 703 sıra sayılı "4 Aralık 1994 Günü Milletvekili ve Mahallî İdareler 

Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifine" aşağıdaki maddenin 12 nci madde olarak 
eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ülkü Güney Mahmut Oltan Sungurlu Mehmet Keçeciler 
Bayburt Gümüşhane Konya 

Süha Tanık Cavit Kavak Melika Tugay Haşefe 
İzmir İstanbul İstanbul 

"Madde 12.- Seçmen kütüğüne kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu 
halde, seçimlere meşru mazeretleri olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu tarafından 250 000 
TL para cezasıyla cezalandırılır." 

BAŞKAN- Bu önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Yetersayımız olmadığı için 
katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye, yetersayısı olmadığı için katılamıyor; Sayın Hükümet 
katılıyor. 

Efendim, mevcut kanunlarımızda böyle bir ceza hükmü yok mu acaba? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, usul açısından arz etmek is
tiyorum. izin verir misiniz? 

BAŞKAN-Buyurun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Anakanunda 50 bin liralık bir ceza hükmü 
var. Bu, geçici bir kanun olduğu için, bu da geçici bir madde gibidir; fakat, kanunun tamamı geçi
ci olduğu için, önergeyi bu şekilde vermek zorunda kaldık. 

BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim. 

Önergeye, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılamıyor; Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Önergede belirtilen bu hüküm, teklife, 12 nci madde olarak ilave edilmiştir. 
Efendim, geçici madde ilavesine dair iki önerge daha vardır; fakat, biraz önce Sayın Sungur

lu'nun da ifade ettiği gibi, zaten bu geçici bir kanun. Geçici bir kanuna geçici bir madde ilavesi 
mantığa biraz ters düşer... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, çok önemli bunlar ama... 

BAŞKAN- Önergeleri okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Ara Seçimlere İlişkin 703 sıra sayılı Yasa teklifine geçici bir madde ek
lenmesini arz ederiz. 

Cengiz Altınkaya Engiri'Güner Selçuk Maruflu 
Aydın İstanbul İstanbul 

Nevşat Özer Şükrü Yürür Nabi Poyraz 
Muğla Ordu Ordu 

Geçici Madde: Bu seçimlerde propaganda amacıyla, bayrak, flama vb. malzemeler kesin ola
rak kullanılamaz; cadde, sokak, mahallelere aşılamaz. 

Siyasî parti teşkilat binaları, seçim irtibat binalarının önleri ve miting yapılan meydanlar, sa
dece miting süresi için, bu hükmün dışındadır. 

Gerekçe: Tüm siyasî partiler bu tür malzemeler için yüksek meblağda paralar harcamaktadır
lar. Bu, ülke kaynaklarının israfıdır. Ayrıca, bu tür malzemelerin asılması çevresel kirliliğe yol aç
maktadır; ortadan kaldırılmasında ek masraflar gerekmektedir. 

BAŞKAN- Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Sayın Başkanım, görüşül
mekte olan kanun zaten geçici mahiyette bir kanundur. 
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BAŞKAN-Bu geçici madde de değil. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Efendim, siz de ifade bu
yurdunuz; eğer, kabul edilirse geçici madde olarak değil de asıl madde olarak..... 

BAŞKAN- Geçici madde olarak kabul etmeyeceğiz zaten. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Yetersayımız olmadığı için 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Katılıyoruz efendim. 

ÖĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Bu, bir müstakil madde niteliğinde olduğu için işleme 
konulmaması lazım. Daha önceki uygulamalarınız... 

BAŞKAN- Siz bir başka kanunda değişiklik istiyordunuz.Bu kanun geçici olduğu için... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Olmaz!.. 
BAŞKAN- Bu, yalnız bu seçimde, başka bir seçimde değil, bu ara seçimde... 
CEV AT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, biz maddeye karşı değiliz; ama, usul bakımından 

yeni bir madde koyuyorsunuz. 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, bu, başka bir kanunda değişiklik getirmiyor; bu, sadece, bu seçimin 
yapılmasına ilişkin... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)- Bir şey sorabilir miyim... Daha önce bu madde konulmuştu. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)-Var zaten. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)- Seçim kurulları, her seçim döneminde, siyasî partilerin toplantı yer
lerini tayin ediyorlardı. Bunlar genellikle küçük mahallerdir. Bir partinin genel başkanı geldiği va
kit, toplantı yapacağınız zaman, seçim kurulu, bu maddeye dayanarak, buralarda hazırlık yapmayı, 
miting hazırlığı yapmayı engelliyor. 

BAŞKAN-Efendim, önergede istisna o... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)-İstisna değil. 

BAŞKAN-Var burada. ;ı 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)- Efendim, bayrak vesaire denildiği zaman, bunlar belli yerleri tayin 
ediyorlar; tayin ettikleri yerler küçük yerler, büyük mitinglerde bu işi yapmak mümkün olmuyor. 

BAŞKAN- Efendim, paı tilerin miting alanları konusunda bu önerge geçerli değil. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)-Efendim, yaşadık bunları. 
CEV AT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, ben biraz evvelki konuşmamda arz ettim, hatır

larsınız; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanunun 58 inci ve 60 mcı maddelerin
de bu husus düzenlenmiştir. Devamlı hükümler var; bunlara göre... 

BAŞKAN- Efendim, bu bir açıklık getiriyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Hiçbir açıklık getirmiyor. 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici mad

de olarak kanuna eklenmesi kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Öteki önerge geri alınmıştır. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum efendim: 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Kanunsuzluk olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Efendim, bu, geçici madde değil tabiî, geçici bir kanun olduğu için temel madde 

olarak, 13 üncü madde olarak kanunda yer almıştır. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, kanunsuzluk olacak, yine yapılacak... 

Geçirdiğimiz kanun tatbik edilebildi mi; her yer bayraklarla donatıldı. Niye Meclisi küçük düşüre
cek işler yapıyorsunuz? 

BAŞKAN-Buyurun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Yine yapılacak... 
BAŞKAN- Efendim, seçimin temel hükümlerine riayetsizlikten dolayı ceza akdedecek tabiî. 
Efendim, 12 nci maddeyi 14 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 14.- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oyalarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. 
Oy kupalarının sıralar arasında gezdirilmek suretiyle oylama yapılması hususunu oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası olmayan sayın milletvekili, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, seçim 

çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oyunu kullanabilir efendim. 
Kupalar gezdirilsin. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN- Salonda olup da oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kupaları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Turhan Tayan, Sam

sun Milletvekili İhsan Saraçlar ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 4 Aralık 1994 Günü Mil
letvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin açık oylamasına 191 sayın milletvekili 
katılmış; 189 kabul, 2 geçersiz oy çıkmıştır. Bu suretle teklif Yasalaşmıştır; memleketimize, mil
letimize hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Sayın Başkan, şahsınızda, 
Divana, şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. 

BAŞKAN- Biz de Komisyona teşekkür ediyoruz efendim. Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıy
la görüşmek için, 29 Eylül 1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.58 

;• © — 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Muş'ta bulunan ilkokullara ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/4833) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 

1. Muş'ta eğitim yapan ilkokul sayısı kaçtır? 
2. 1993-1994 ders yılında bu okulların kaçı açık kaçı kapalı kalmıştır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 28.9.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2387 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 5.9.1994 tarih ve Kan.Kar.Dai.Bşk. 7/4833-

10678/40566 sayılı yazısı 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'm "Muş'ta bulunan ilkokullara ilişkin" yazılı soru 

önergesi incelenmiştir. 
1. Muş ilinde 1993-1994 öğretim yılı ilkokul sayısı 464'dür. 
2. Bu. okulların 169'unda öğretim yapılmış ve 295'i kapalı kalmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

— ® • 

- 3 5 6 -



T.B.M.M. B : 1 2 28 . 9 .1994 0 : 1 

4 Aralık 1994 Günü Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimi Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifine verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Timurçin Savaş 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oy 

Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 
(Kabul Edenler) 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Sami Sözat 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 

Kanunlaşmıştır. 
450 
191 

189 

-

-
2 

237 

22 

Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Hüsamettin Örüç 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 

. Arslan Adnan Türkoğlu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Oktay Öztürk 
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Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdtilkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Osman Ceylan 
Tansu Çiller 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Ercan Karakaş 

. Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Saffet Topaktaş 
KARS 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Servet Turgut 

Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Nevşat Özer 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
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ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

(Geçersiz Oylar) 

İSTANBUL 
Mehmet Cavit Kavak 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 

Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
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DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M.Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Ali Uyar 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
M. îstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Algan Hacaloğlu 
Fevzi İşbaşaran 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 

Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
KONYA 
Necmettin Erbakari 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
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KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akm Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA İv A. \J V f U i l 

Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı (İ.A.) 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Osman Seyfı 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ADANA : 1 
ADIYAMAN : 2 
ANKARA : 1 
BATMAN : 1 

B : 1 2 2 8 . 9 

ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 
DİYARBAKIR : 4 
İSPARTA : 1 

• İSTANBUL : 2 

1994 O 

TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Al tiner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Necdet Yazıcı 

MARDİN : 3 
MUŞ :1 
SİİRT : 2 
ŞIRNAK : 2 
VAN : 1 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 'ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

•1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 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 BrbaJkan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması gere
ken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları', ve'kapasitelerinin. 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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

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

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

• . • _ 2 — . 
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10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

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

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

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 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) 

16. — 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, 
içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 

19. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa 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 i. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya: 

rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

2 1 . — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 aırkadaşının, 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 I, Melih Gökçek ve 15 arkadaşımın, korunmaya muh
taç çocukların soranlarını 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 M'illetveîfcili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

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 (8/1-1) 

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, içtüzüğün 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 Anayasanm 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 İlişkin 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 incis 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 sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

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 iıici, İçtüzüğün 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 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca 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 iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

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

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 9cS inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

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

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

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 maddelen uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

44. __ istanbul M i„«« vekil i 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. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

46. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
Özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzücün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6y) 

47. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
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 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

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, İçtüzüğün 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 iddialarını 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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 İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

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 MiHetvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskılan araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,: İçtüzüğün 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) 

63 a — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hol 
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. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu ve 12 arkadaşının, uygula
nan teşvik politikaları ve btı kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmaisı 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, içtüzüğün 
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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

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

68. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Brgüder 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. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

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

77. — 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 ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) • • • . " • • • ' • 

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 uyannca 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 İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12,6) 

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

83. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıhnç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla ^Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 
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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 î03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

86. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarım 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 Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarım 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 öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

89. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, istanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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 Mf Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/*38) 

92. — Malatya Milletvekili/ Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
' mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş

turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

93. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıiınç 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, İçtüzüğün 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 Altmova 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 Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis, araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

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 araştmnası 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. Haitip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

102. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Sımak Cizre-Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

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, İçtüzüğün 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 İlişkin 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 Mecİis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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113. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın. 98 inci, İçtüzüğün, 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

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 inci, 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, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 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 konusunda 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

12İ. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 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 vf 
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. — tzmir 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,t 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) 

125. — 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) 

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

128. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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 lîazine'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, iç
tüzüğün 102 ye 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir-Çelik fabrikalarının 
zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken, tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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-, 

— 16 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

mn 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 vo 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 Fabrikasının 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 siyasî 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 amaçlan dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 indi, 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 Irak'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. — istanbul 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 103 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 iddialarım 
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 île 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 bîr genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50) 

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

155. — ıBartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve İU^ 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) 

157. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili 
Eyüp Aşık'ın Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basımın 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 (8/51) 

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. — İstanbul 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 Başkanvekilleri 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 Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54) 

166. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin. Önergesi (10/207) 

167. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca' 'bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşımı
nın sorunlarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 
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* 1 . — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi (6/306) 

*2. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkmda'Id Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü som önergesi (6/307) 

*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

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

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından 
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'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) 

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

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

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

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

(*) 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) 

e14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

15. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkalmış'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 Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

17. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'run Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye iliş'kin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

*18. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağhk 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 som 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 Gürhan Çelebİcan'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

24. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebİcan'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 
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25. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Anlcara Gümrükler 
Müdüılüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şalısın 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 İskân Bakanından 
sözlü sofu 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) • 

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

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

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

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

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

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankıaya'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. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

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

38. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 
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39, _ Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü som önergesi (6/537) 

40. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge-
sU6/540) 

*41. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

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

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

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

45. — 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) 

46j — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

47/— 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) 

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

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

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1; 

51. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 
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52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernotoil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

55. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

56.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

57. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*58. — Kayseri Milletvekili Salih Kâpusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

60. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

61. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*62.— 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) 

63. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

64. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

65. — 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) 
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66. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sonlula
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

67_ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizı 
met tazminatı ödenmesine dlişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

68. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*69. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*70. — 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) 

71, — 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) 

*72. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredüere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

75. — 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) 

76. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lma ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk, iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

— 25 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

78. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
iha'elere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

79. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

80. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/617) 

81. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Arıkara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

82. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

83. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

84. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

85. — İstanbul Milletvekili. Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin. Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*86„ — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/623) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

88. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

*89. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki 11 İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
ran olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

90. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*9Î\ — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/8İ6) (1) 
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92. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

93. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

94. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

95. — istanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) * 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

102. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

103. — 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) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
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105. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

106, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

107a — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

108. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

109. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

110.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

"'111. — Giresun Milletvekili Rasirn Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan fjözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

112. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerge/i (6/834) (1) 

113. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

114., — Nevşehir Mületvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

115. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

"416i — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

117. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 
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118, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

119- — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

120. — 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) 

121. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

123. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

125. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

126. —- 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) 

127. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınm işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesr 
(6/672) 

129. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 
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I"3CV — 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) 

131, — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

132; — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

133. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, bir yakınının KKTG vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

134. _ Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

136. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

137.—• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*139. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

140. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

141. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

142.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

143. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın /ılındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

144. — 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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145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

147. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/691) 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban-
kas,ı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

152. — 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) 

153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

*154. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 

155. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün,' işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

~ *156. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

157. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

*158. —• Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 
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160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yalanına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

162. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

163. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaku'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

*164. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

165. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

166. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

167. — 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) 

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

169. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İsikân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

170.— 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) 

171. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştınlması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

172. — Kahramanmaraş , Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/742) 
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174. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

175i — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesıi (6/744) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

177. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkam ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

179. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına itişikin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

182. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

183. r— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

184. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

185. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

187. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlıı Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü sora önergesi (6/756) 

— 33 — (12 nci Birleşim) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

189. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
alman bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

190. r~ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

.191. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
îmergesi (6/760) ... ' .-

192. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

193.; ~ Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

194. — 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) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

196. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

197. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

198. ™ istanbul 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) 

199. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

200. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'm, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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201. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

202. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

205. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

206. — istanbul Milletvekili Halit. Dumankaya'mn, Yem Sanayi T.A.Ş. ' Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'riın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

208. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü som önergesi (6/848) (1) 

209. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

210. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

211. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

"212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/784) 

213. — fznıir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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214. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nım, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

215. — Artvin Milletvekili Süleyman •Hatinoğlu'nım, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

216. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nım, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

217. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

218. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

219. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

220. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele-
imanlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

221. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

222. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

223. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emiakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

224. — 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) 

225. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nım, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

226. — 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) • > • 

227. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nıın Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 
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228.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi (6/912) (1) 

229. — Denizli Milletvekili Hasan Korkımazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

230. — 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) 

231. — 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) 

232. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

233. •— 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) 

234. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

235. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklloğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

236. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

237. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

238. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

239. —Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 
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240. — 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) 

241. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

242. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Brdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

243. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

244. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeeiler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

245. — Muğla Milletvekili Nevşat özerin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

246. — İzmir Milletvekili Cengiz Bülut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) , 

247. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

248. — İstanbul Milletvekili Gürol Soyiu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

249. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora önergesi (6/1074) (1) 

250. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

251. — 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) 

252. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu somlara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 
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253. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarındı 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

254. — 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) 

255.: — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

256. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik Hindeki belediyelere yapılan. yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

257. — 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) 

258. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

259. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara üişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

260. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

261. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Foı 
nu'ndan Kastamonu Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

262. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (l) 

'263. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

264. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 
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265. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

266. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

267. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

268. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

269. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

270. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

271. — Kahramanmaraş MİUetvekili Hasan Dıikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

273. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

274. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

275. — Manisa Milletvekili Faruk Saydarn'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

276. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PIT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 
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277. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

278. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

279. — Istaribul 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) 

280. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087)(l) 

281. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ıın, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

282. —- îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ıın, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

283. — İstanbul Mületvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
linde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

284. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullamlmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

285. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

286. — 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) 

287. — 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) 

288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

289. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 
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290. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

291.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

292. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

293. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfah bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

294. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

295. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde ıbulundugu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

296. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

297. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

299. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

300. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

301. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

302. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

303. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

304. — 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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305. — 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) 

306. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaidı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrfdakt iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

307. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

308. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

309. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

310. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde dleri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

311. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

312. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

313. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık ilçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

314. — Denizli Milletvekili Hasan Korkrnazcan'ın, Denizli'de bulunan PIT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

315. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada-ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
.(6/1011) (1) 

316. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

317. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
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318. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

319. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

320. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

321. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

322. —- Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

323. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

324. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

325. —• İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

326. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

327. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

328. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

329. — İstaribul 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) 

330. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü sioru önergesi (6/1077) (1) 

331. — 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) 

332. — İstan'bul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 
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333. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

334. — İstanbul 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) 

335. — 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) 

336. — 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) 

337. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

338. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

339. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından, sözlü 
soru önergesi (6/906) 

340. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

341. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

342. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

343. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

344. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

345. — 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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346, — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

347. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/1015) (1) 

343. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

349. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'ım, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

350. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına İlişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

351. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

352.— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda« 
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

353. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

354. —- istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

355. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019). (1) 

356. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özul Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

,357. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/054) 

358. — Ordu Milletvekili §adi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

359. - - 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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360. — 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) 

361. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

362. — 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) 

363. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımızın sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

364. — 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) 

365. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

366. — 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) 

367. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

368. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) . . 

369. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

370. — 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) 

371. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

372. —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

373. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

374. -— Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/975) 
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375. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişlerl.Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

376. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

377. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

378. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl-
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

379. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

380. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

381. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

382. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz" i 
soru önergesi (6/983) 

383. — Erzurum- Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

384. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marııfiu'ııun; Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

385. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

386. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

387. — • Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

388. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'hlarm bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

389. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 
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390. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

391. — 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) 

392ı — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

393. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

394. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

395. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

396. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

397. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

398. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanaayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 

399. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

400. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

401. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

402. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

403. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

404. — 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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405. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

406. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

407ı — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

408. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

409. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, imam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Baş'baikandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

410̂  — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

411. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

412. — 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) 

413. — İzmir Milletvekili Cengiz • Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

414. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Fransızca'nın yabancı dil öğretimi 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1050) 

415. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KÜ.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105İ1) 

416. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının lojman ve sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1052) 

417. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TEKEL tarafından Bergama'da ilan 
edilen kotaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

418. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

419. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

420. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
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421. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

422. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 

423. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

424. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

425. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

426..—• Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

427. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

428. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

429. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal'da meydana gelen tren 
kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 

430. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, özelleştirilen kuruluşlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1068) 

431'. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

432. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

435. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

436. — 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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437. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yahsı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1093) 

438. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun^ D.H.M.l.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

439. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

440. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) . 

441'. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

-442. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

443. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

444. — 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) 

445. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan 
daşlannın maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

446. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

447. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

448. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

449. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezalet'i» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 

450. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Antalya Yolunun Seydişe
hir bölümünün ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1106) 
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451. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

452. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

453. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle, mücadelede şehit olan 
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

454. —• istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kendi işyerini açmak isteyen 
girişimcilere verilen kredilere ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

455. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, foir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn 'Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1109) 

456. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

457. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

458. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru.önergesi (6/1115) 

459. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

460. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) 

461. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu 'bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1118) 

462. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

463. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1120) 

464. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

465. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, esnaf ve sanatkarlara yerilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

466. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

467. — 'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, BKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 
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:-KANUN TASARI. VE TEKLİFLERİYLE . 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

L — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.Î986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayın 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hülcmünde 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 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayıh 
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 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma-tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve KÖyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
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Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı 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) ($. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993). 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili - İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde. Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1 /574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 16. — Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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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 tarihi : 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 Pian 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 Rapora (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarımı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) ' 

23. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Haîdkmda Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,.2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — İl 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) 

— 56 — 



7. 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet. Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 28. — 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' 
m; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

X 30. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 31. — 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) 

X 32| — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 33 .— 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 :T.4.1994)-

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna 
Dair ,Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı: 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 35, — Dünya Turizm TeşkÜatı 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) 

— 57 — 



, , , •/. ;„.. ; . .. • y , . , . , . , - , ,-• : 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER . 

X 36. — 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 37. — 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 38. — 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 : 14.6.1.994) 

X 39. — 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 40. -— 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) 

X 41. — 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 42." — 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) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Halkkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 44. — TürMye 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) 

45. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S, Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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46. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6,1994) 

47. —Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu 
Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanım 
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 48. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

49. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanan 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

X 50. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığ: 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) 

51. — Hâkimler ve, Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ye Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi 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) 

52. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanım Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) -

5 3 . - 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında K'inun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 
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54. — 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 55,—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) 

56. — Doğru Yo! Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Günef 
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) 

57. — 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) 

58. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9,1992) 

59i— 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) 

60. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ilo 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

61. — 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) 
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62. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayıli Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2£4.1993) 

63. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

64. — 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) 

65. — 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) 

66. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 67. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

68. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı v e Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi :. 26.1.1993; 

X 69. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

70. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarharı 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) 

71. ~~ Çocuk Mahkemelerinin Kumlusu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

72. — 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) 
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73. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-. 
tüoğlu ye Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel 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) 

74. — 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) 

75. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11J. 1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

76. — izmir 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) 

77. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vt 
î 177. Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teîdifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25 2.1992) • . • - . ' 

78. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi Üe 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) 

79. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
vıl! Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde-
smin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) ' 

80. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-' 
yaa'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 
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.81; — 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, .imar, Ulaştırma ve 

••Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992). 

82. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 21 î Sayıb 
Türk Silahlı Kuvvtîeri îç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

83. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

84. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu -Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

85. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
*\teşiı Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
ata 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
le! Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

86. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve A.dalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

87. — 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) 

88. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

89. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
ler; iç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi r 23.9.1992) 

90. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril-
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meşine Dair Kanım Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.1.0.1992) 

91. — 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi': 5.10.1992) 

92. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak BaZi 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

94. — 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) 

95* — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekliu' 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

96. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Baz» 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) 

97. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98. -~ Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

99. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 

_ 64 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı-: 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

100. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanım Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstean Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt. 
ma tarihi : 19.11.1992) 

103. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

104. — 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) 

105. — Şırnak MılletvekiLi Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

306. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
il.3.1993) 

107. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hülcmünde 
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) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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109. .-—'Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1 1993) 

110. —• Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) , 

111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

113. — 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) , 

i 14. — 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) 

115. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 . Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (2/554) (S. Sayısı • 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

117. — 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) 
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113. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayıh İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3,1993) 

119j— 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 îşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

120. — 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) 

121. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayıcı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

123. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

124. — 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) 

125. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

126. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

127. — 2886 Sayıh Devlet. İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

128. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
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129. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (î/528) (S. wSa-
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

130. — Harp Araç ve Gereçleri ile, 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) 

131. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
incelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1.993) 

132. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

133. — 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) 

134. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütean'm, 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) 

135.— Konyia Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
ilk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

136. — 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?) 

137,— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 
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138. — 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) 

139. — 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) 

140. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

141. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Taklibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

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

X 143. — 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) 

144. — Eskişehir Milletvekili i. 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'in 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) 

145. — 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) 

146. — 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) (Dağjtma tarihi: 8.2.1994) 
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147. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 148. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkımda Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta* 
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

149. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

150. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

151. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17,2,1994) 

152. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu^ 
mımm Bazı Maddelerinde Değişiklik'Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

153. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

154.— Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549,2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

155. — 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) 

156, __ 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) 
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X 157. — 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) 

158ü — 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) 

159. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/65*5) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

160. — 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) 

161. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

162. — 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) 

163j — 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) 

164. —• Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

165. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

166. — 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) 

— 71 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE' 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

167. — 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) 

168j — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

169. — 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) 

170. — 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) 

171. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet. Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlâve 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) 

172. — 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) 

173. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 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) 

174. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994) 

175. — 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) 
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176. — Bazı Kanunlardaki Cezaların tdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (î/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi.: 24.3.1994) 

177. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994) 

178. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oc/aları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlimi Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 179. — 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) 

180.'— 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) 

181. — 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 Şehit, 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) 

182. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayı* : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. — İsparta Milletvekili Ertckin Durutürlc'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 
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) 

184. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları ,(1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

— 73. — (12 nci Birleşim) 
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185. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Ttöz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Baj'indırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

186. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994) 

187. — istanbul 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) 

188. — 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) 

•189. — 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) 

190. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve istanbul Milletvekili Orhan Ergüdcr ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (î/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 

X 191. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe ve 'Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
Veklti İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı 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 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 

X 192. — 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) 

— 7 4 - - - • • 
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193. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 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 Röyişleri Komisyonu Rapoaı 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

194. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

195. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

196. — 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) 

197,- — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

198. — 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) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

75 — 





Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 703) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillcri Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile Sakarya Milletvekili 
Nevzat Ercan'ın; 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara Seçimi 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/1153) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
4 Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz Gerekçe

si ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Turhan Tayan İhsan Saraçlar Nevzat Ercan 

Bursa Samsun Sakarya 

DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekîli DYP Grup Başkanvekili 

4 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ ARA SEÇİMİ YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ 

Milletvekili genel seçiminden bugüne kadar onüç ilde yirmiiki milletvekilliği boşalmış bulun
maktadır. 

Bu hal Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerek illerin, gerekse siyasî partilerin temsil oranla
rında büyük değişikliklere sebep olduğundan bu milletvekillikleri ile, seçimlerin başlangıç tarihine 
kadar boşalacak milletvekillikleri için ara seçim yapılması zarurî hale gelmiştir. 

Bu itibarla, bahis konusu illerdeki boşalmış milletvekillikleri ile seçimin başlangıç tarihine ka
dar boşalacak milletvekillikleri için 4 Aralık 1994 Pazar günü milletvekili ara seçimi yapılmasın
da fayda mülahaza edilmiş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Halen 13 ilde 22 milletvekilliği boşalmış durumdadır. Maddede bu iller sıralanmış 

ve ayrıca seçimin başlangıç tarihine kadar boşalacak milletvekilliği olursa, bunlar için de seçim im
kânı muhafaza edilmiştir; Seçim Takviminin, 4 Aralık 1994 günü oy verilecek şekilde tanzimi hu
susunda Yüksek Seçim Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 2. - Bu seçimlerde kullanılacak seçmen listelerinin güncelleştirilmesi hususu tanzim 
edilmektedir. 

Madde 3. - Bu ara seçimlerde adayların parti dışı çalışmalarını ve aynı partiden diğer adayla
rı yıpratıcı faaliyetlerini önlemek üzere adaylar için tercih işareti konması usulü kaldırılmaktadır. 

Madde 4. - Seçim çevresi barajı 1991 yılı milletvekili genel seçimlerindeki oranlar olarak ka
bul edilmiştir.-

Madde 5. - Ara seçimler için Yüksek Seçim Kuruluna bütçeden imkân temini hususu tanzim 
edilmiştir. 
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Madde 6. - Siyasî partilerin milletvekili seçimlerine katılabilmelerine dair şartların bu defaki 
ara seçimler için aranmaması ve 20 Eylül 1994 tarihine kadar kurulmuş bütün partilerin iştirak ede
bilmeleri mümkün kılınmaktadır. 

Madde 7. - Birleşik oy pusulası kâğıt eb'admâ partilerin tamamını ve bağımsızları sığdırabil
mek için sütunların daraltılması temin edilmektedir. 

Madde 8. - Bu ara seçimler için seçimlerle ilgili kanunların bu kanuna aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanması hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. - Bu ara seçimlerde siyasî partilerin seçilecek milletvekili sayısının iki katı aday 
göstermeleri yerine, seçilecek milletvekili sayısınca aday göstermeleri hükmü getirilmektedir. 

Madde 10. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 11. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 703) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas: 2/1153 27.9.1994 

Karar: 12 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca, 22 Eylül 1994 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 27 Eylül 1994 tarihli toplantısında Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanının da katılmasıyla incelenmiştir. 

Teklif, milletvekili genel seçiminden bugüne kadar Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bur
sa, Diyarbakır, İsparta, İstanbul, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde boşalmış olan yirmi-
iki milletvekilliği için 4 Aralık 1994 tarihinde ara seçim yapılmasını ve bu seçimde uygulanacak 
kuralları öngörmektedir. 

Komisyonumuz, Anayasanın 78 inci maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda boşalan yirmi-
iki milletvekilliğinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerek illerin gerekse siyasi partilerin tem
sil oranında büyük değişikliğe neden olduğunu gözönüne alarak, teklifi olumlu karşılamış ve mad
delerinin görüşülmesine geçmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesinin ilk fıkrası "seçim tarihine kadar boşalacak milletvekilleri" ibaresi
nin cümlenin başında sayılan onüç ili de kapsadığını açıkça belirtmek için "bu ve diğer illerde" iba
resinin eklenmesiyle kabul edilmiştir. 

6 Kasım 1994 tarihinde yapılacak mahalli idareler ara seçiminin oy verme gününün de 4 Ara
lık 1994 tarihi olması, gerek emek gerekse tasarruf yönünden uygun görülmüş, bu düzenlemeyi içe
ren bir metin ikinci fıkra olarak 1 inci maddeye eklenmiştir. 

Son fıkra, eklenen ikinci fıkraya uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Teklifin "güncelleştirme" yi düzenleyen 2 nci maddesi terhis olan askerlerle, yeni.atanan me

murların da sandık seçmen listelerine eklenmesini düzenleyen değişiklikle kabul edilmiştir. 
3 üncü madde, 1 inci madde de yapılan düzenleme nedeniyle "ara seçimin", "milletvekili ara 

seçimi" olduğunun belirtilmesi ile kabul edilmiştir. 
Teklifin 4 üncü maddesi, bu milletvekili ara seçiminde uygulanacak olan seçim çevresi bara

jının % 20 olarak değiştirilmesiyle kabul edilmiştir. 
5 inci madde aynen kabul edilmiştir. 
6 ncı madde, bu milletvekili ara seçimine katılan siyasî partilere Devletçe yardım yapılmasını 

düzenleyen bir fıkranın eklenmesiyle kabul edilmiştir. 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Bu milletvekili ara seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarında siyasi parti ve bağmsız 

adayların kur'a esasına göre yerleştiriliş biçimini Yüksek Seçim Kurulunun belirlemesini öneren 
bir düzenleme 8 inci madde olarak metne eklenmiştir. 

Teklifin 8 inci ve 9 uncu maddeleri 9 ve 10 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Bu milletvekili ara seçiminde bağımsız adayların yatırdıkları teminatların Hazineye irad kay

dedilmesini hükme bağlayan bir düzenleme de 11 inci madde olarak metne eklenmiştir. 
Teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 10 ve 11 inci maddeleri 12 ve 13 üncü maddeler 

olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 703) 



Mahalli idareler ara seçiminin oy velrme gününün de 4 Aralık 1994 olarak kabul edilmesi ne
deniyle, teklifin başlığı da buna uygun olarak değiştirilmiştir. 

Komisyonumuz, seçim takviminin işlemeye başlayabilmesi için teklifin bir an önce kanunlaş
masında yarar görmüş, İçtüzüğün 53 üncü maddesine göre Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi
nin istenmesini de kararlaştırmıştır. 

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

Şerif Ercan Rahmi Özer 
Edirne Çanakkale 
Üye Üye 

Yüksel Yalova M. Vehbi Dinçerler 
Aydın Ankara 

(2. ve 10. maddelerde muhalefetim var) 
Üye 

Aydın Güven Gürkan 
İçel 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Muhalifim 
Üye 

Erdal İnönü 
İzmir 
Üye • 

Mün if İslamoğlu 
Kastamonu 

Üye 
Teyfik Diker 

Manisa 
Üye 

Üye 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Bursa 
Üye 

/. Kaya Erdem 
İzmir 

Üye 
Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
C. Sadık Keser oğlu 

Sinop 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

MUHALEFET ŞERHİ 
1. - Seçim tarihinin 6 Kasım 1994'e çekilmesi halinde daha uygun mevsim şartlarında seçim 

yapılabileceğinden, katılımın yüksek olması sağlanabilecektir. Bu ara seçimlerde partilerin ka
zancından ziyade katılım oranının yüksek olmasının önemi açıkça bellidir. Böyle bir sonuç, ulus
lararası arenada Türkiye'nin özellikle güneydoğu bölgesi hakkında çıkarılan birtakım haksız iddi
aların yürütülmesine imkân verecektir. 

2. - 28.12.1993 tarih, 3959 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi yürürlükle olmadığı için ve 298 sa
yılı Kanunda özel radyo ve televizyonlar hakkında hüküm bulunmadığı için, ayrıca, Radyo ve Te
levizyon Üst Kurulunun özel radyo ve televizyonların milletvekili ara seçimlerde ve yerel ara se
çimlerdeki yükümlülükleri hakkında bir düzenlemesi bulunmadığından dolayı, bu seçimlerde pro
paganda ile ilgili kanunî düzenleme boşluğu bulunmaktadır. Komisyonda gündeme getirilmesine 
rağmen, bu maddede bir değişiklik yapılmadığından bu maddeye muhalifim. 

27.9.1994 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı: 703) 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BURSA MİLLETVEKİLİ 
TURHAN TAYAN, SAMSUN MİLLETVEKİLİ İHSAN SARAÇLAR İLE SAKARYA 

MİLLETVEKİLİ NEVZAT ERCAN'IN TEKLİFİ 
4 Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İsparta, İstanbul, Mar
din, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde boşalmış olan yirmiiki milletvekilliği ile seçimin başlangıç 
tarihine kadar boşalacak milletvekillikleri için 4 Aralık 1994 günü ara seçim yapılacaktır. 

Seçimin başlangıç tarihi ve seçimlerle ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca oy ver
me günü esas alınarak tespit ve ilan edilir. 

MADDE 2. - Bu seçimlerde 27 Mart 1994 günü yapılan Mahallî İdareler Seçimlerinde kulla
nılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme, sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması ve listede ismi bulunmayanların 
listeye ilavesi suretiyle olur. Bu suretle oluşan listeler başka bir ilan vesair işleme tabi tutulmadan 
çoğaltılarak sandık seçmen listesi olarak kullanılır. Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulun
ca belirlenir. 

MADDE 3. - Bu ara seçimlerde oy pusulalarında adaylar için tercih işareti konmaz. 
MADDE 4. - Bu ara seçimde iki, üç milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde 2839 sayılı Mil

letvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen seçim çevresi barajı % 
25'tir. Bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların % 25'den azını alan siyasî partilere ve ba
ğımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. Hiç bir siyasî parti ve bağımsız aday bu oranı aşa-
mamışsa milletvekilleri, partilere ve bağımsız adaylara geçerli oylarının 1, 2, 3'e bölünmesi sure
tiyle dağıtılır. 

MADDE 5. - Bu ara seçimler için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanacak masraf programına 
ve harcamalarına yetecek miktarda bütçe aktarmaları ile ödeme yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

MADDE 6. - 20 Eylül 1994 tarihinden önce kurulmuş bulunan bütün siyasî partiler bu millet
vekili ara seçimine katılabilirler. 

MADDE 7. - 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 26 ncı maddesinin c fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Siyasî parti sütunları arasında yarım (0,5) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık 
bırakılır." 

MADDE 8. - Bu milletvekili ara seçimlerinde, seçimlerle ilgili kanunların ve diğer kanunla
rın seçimlerle ilgili maddelerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

MADDE 9. - Bu milletvekili ara seçiminde siyasî partilerin tespit edecekleri aday sayısında 
2839 sayılı Kanunun 12 nci maddesi son cümlesi uygulanmaz. Siyasî partiler seçim çevresinin çı
karacağı milletvekili sayısı kadar aday gösterirler. 

MADDE 10. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 11. - Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

4 Aralık 1994 Günü Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimi Yapılması Hakkında 
Kanun Teklin 

MADDE 1. - Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İsparta, İstanbul, Mardin, 
Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde boşalmış olan yirmiiki milletvekilliği ile bu ve diğer illerde seçi
min başlangıç tarihine kadar boşalacak milletvekillikleri için 4 Aralık 1994 günü ara seçim yapılır. 

6 Kasım 1994 tarihinde yapılacak mahallî idareler ara seçiminin oy verme günü de 4 Aralık 
1994'tür. 

Bu milletvekili ara seçiminin başlangıç tarihi ve seçimlerle ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim 
Kurulunca oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir. 

MADDE 2. - Bu seçimlerde 27 Mart 1994 günü yapılan Mahallî İdareler Genel seçiminde kul
lanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme, sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması ve listede ismi bulunmayanlar
dan, askerlik hizmetinden terhis olanlann terhis evrabyla, memur olarak tayin olanların da tayin 
evrakıyla askı gününden önce ilgili seçim kuruluna müracaatı suretiyle olur. Bu suretle oluşan lis
teler başka bir ilan vesair işleme tabi tutulmadan çoğaltılarak sandık seçmen listesi olarak kullanı
lır. Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

MADDE 3. - Bu milletvekili ara seçiminde oy pusulalarında adaylar için tercih işareti kullanılmaz. 
MADDE 4. - Bu milletvekili ara seçiminde iki ve daha fazla milletvekili çıkaracak seçim çev

relerinde 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirti
len seçim çevresi barajı % 20'dir. Bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların % 20'sinden azı
nı alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. Hiç bir siyasî parti ve 
bağımsız aday bu oranı aşamamışsa, milletvekillikleri, partilere ve bağımsız adaylara geçerli oyla
rın 1, 2, 3'e bölünmesi suretiyle dağıtılır. 

MADDE 5. - Teklifin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 6. - 20 Eylül 1994 tarihinden önce kurulmuş bulunan bütün siyasî partiler bu millet

vekili ara seçimine katılabilirler. 
Bu milletvekili ara seçimine katılan siyasî partilere 27 Mart 1994 tarihinde yapılan mahallî 

idareler genel seçiminde bütçeden ödenen yardımın % 20'si oranında ödeme yapılır. Bu meblağ, se
çime ilk defa katılan partiler için 27 Mart 1994 mahallî idareler genel seçiminde en az yardım alan 
partinin aldığı yardımın % 20'si oranında nakden verilir. Kalan meblağ diğer partilere ilgili kanun 
gereğince dağıtılır. 

MADDE 7. - Teklifin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 8. - Bu milletvekili ara seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasında yer alacak si

yasî parti ve bağımsız adayların çekilecek kura esasına göre yerleştiriliş biçimi gerektiğinde Yük
sek Seçim Kurulunca ayrıca belirlenir. 

MADDE 9. -Teklifin 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10. -Teklifin 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 11. - Bu milletvekili ara seçiminde bağımsız milletvekili adaylarının yatırmış olduk

ları teminatlar Hazineye irad kaydolunur. 
MADDE 12. -Teklifin 10 uncu maddesi 12 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 13. -Teklifin 11 inci maddesi 13 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 

edilmiştir. 
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