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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KAĞITLAR 

IIL-YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, tabiî afetlerin yol açtığı za

rarlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil 
Çulhaoğlu'nun cevabı 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetindeki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri 'nin cevabı 

3. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas'ta, özelleştirmenin hu
sule getirdiği olumsuz etkilere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Baka
nı Ali Şevki Erek'in cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Ba

kanı Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın ve
kâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1705) 
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2 - İran'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dö
nüşüne kadar, Maliye Bakanı ismet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1704) 

3. - Malezya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'e, 
dönüşüne kadar, Bayındırlık ve iskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1706) 

4. - (10/198) ve (10/218, 10/219) esas numaralı Meclis Araştırma Komis
yonları Başkanlıklarının, gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmelerine ilişkin is
temlerinin karşılanmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1707) 

5. - Başbakan Tansu Çiller'in, israil ve Mısır'a yapacağı resmî ziyarete ka
tılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1708) 

6. - İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/1124) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/386) 

7. - Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim 
Kanununun 55 inci Maddesinin (c) Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/441) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/387) 

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

1. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam ve 15 arkadaşının, tütün üreticileri
nin ve sigara sanayiinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvelcili ve Sivas Milletvekili Ab-

düllatif Şener'in, izlediği ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip ederek 
çalışanları ve üretenleri yoksullaşıırdığı ve rant geliri elde edenleri zenginleştir
diği iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/37) 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal 'in, Karaman-Sarıveliler-Civandere Kö

yünden geçen Yoncalık Deresine ilişkin Çevre Bakanından sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5163) 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal 'in, Şırnak Belediye Başkanına DYP'ye 
geçmesi için baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5282) 

3. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Zile-Koçaş Köyü Topraksu 
Kooperatif Başkanının, köylüleri mağdur ettiği iddiasına ilişkin soruşu ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/5332) 
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4. - Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanının verdiği bir beyana ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Na
hit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5413) 57:58 

5. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, bazı şirketlerde çalışan sigorta
lı işçilere ve sigorta primlerinin düzenli ödenip ödenmediğine ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'm yazılı cevabı (7/5434) 58:60 

6. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Muş-Varto-Y. Alagöz Ma
hallesinden bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5570) 60:61 

7. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, tayin edilen imam hatip lisesi 
müdürlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/5572) 61:62 

8. - İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, gözaltına alındıktan son
ra serbest bırakılan bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/5593) 62:63 

9. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Sultansuyu Barajı sula
ma kanallarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5600) 63 

10. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Darende-Gökçepınar projesine 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/5601) 63:64 

1 1 . - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya'daki Beylerderesi üzeri
ne köprü yapılmasına ilişkin sorusu ye Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulha
oğlu'nun yazılı cevabı (7/5602) 64:65 

12. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Orduda laiklik karşıtı güçler 
bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl-
han'ın yazılı cevabj (7/5614) 65:66 

13. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5629) 67 

14. - Sakarya Milletvekili Ccvat Ayhan'ın, köylerde alkollü içki satışının 
serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un ya
zılı cevabı (7/5638) 67:70 

15. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Sosyal Enternasyonal Örgütü ta
rafından Ankara'da düzenlenen bir toplantıya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5646) 70:71 

16. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5659) 71:72 

17. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, polis kıyafetlerindeki yaka numarala
rının kaldırılmasının nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/5670) 72:73 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Başkanlıkça, gündem dışı söz talebinde bulunan milletvekillerinden sadece üçüne söz verile
bileceğine; içtüzüğün bu konuyla ilgili maddesinin değiştirilmesi halinde, Başkanlığın bu hususta
ki sıkıntısının da giderileceğine ilişkin bir açıklamada bulunuldu. 

istanbul Milletvekili ibrahim Gürsoy'un, Interstar TV Kuruluşunda yayınlanan bir program 
esnasında, Alevîlerin yaşamına yönelik imada bulunulduğunu öne sürerek yaptığı gündem dışı ko
nuşmasına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri; 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, peşin ödeneceği vaat edildiği halde, yaş çay bedellerinin beş 
aydır ödenmemesi yüzünden üreticinin mağdur edildiği; 

Rize'de; 

Son üç yıldır yatırımların durdurulduğu; 

Devlet dairelerinde yetkilerin parti başkanına devredildiği, 
İddialarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakam Nafiz Kurt; 
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Trakya'da meydana gelen sel felâketi yüzünden zara

ra uğrayan çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, yörenin, afet bölgesi kapsamına alına
rak, kredi borçlarımn faizsiz ertelenmesi ve tohum ve-gübre yardımı yapılması gerektiğine ilişkin 
gündem dışı konuşmasına da Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin, 

Cevap verdiler. 
istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 13 arkadaşının, Çekiç Güç'ün faaliyetinin araştırılma

sı (10/223); 
istanbul Milletvekili Engin Güner ve 18 arkadaşının, Türk Hava Kuvvetleri için satın alınacak 

tanker uçakların ihalesinde usulsüzlükler yapıldığı iddialarının araştırılması (10/224); 

Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 11 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi (10/225), 

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

istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, (6/961) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

(10/169) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin, karar tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 1 in
ci sırasında bulunan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
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 Mad
de Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetleri
nin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (1/202,1/76,1/108) (S. 
Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek), 9.12.1994 Tarih ve 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırıldı
ğından, söz konusu kararnamelere ilişkin tasarının gündemden çıkarılması kabul edildi. 
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Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda bulunan, aynı mahiyetteki, 508 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin de işlemden kaldırılacağı açıklandı. 

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

19 uncu sırasında bulunan 691, 
21 inci sırada bulunan 71, 

22 nci sırasında bulunan 82, 

23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 

25 inci sırasında bulunan 283, 

26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
S. Sayılı yetki kanunu tasarısı ile kanun tasarı ve tekliflerinin; 
30 uncu sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 

13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanunun (1/667, 1/649) (S. Sayısı: 639), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki (1/463) (S. Sayısı : 619) görüş

melere devam edilerek 12 nci maddesine kadar kabul edildi. 
17 Ocak 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.52'de Birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 
^ Başkanvekili 

İlhan Kaya ' Kadir Bozkurt 
izmir Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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II. - GELEN KAĞITLAR 
16.1.1995 PAZARTESİ 

Teklif 
1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Par

tisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Kara-
kaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener ve 126 Arkadaşının; Emlak Bankasından Dövize Endeksli Yuva Kredisi Alan Şahıs
ların Borçlarını Ödemelerinde Kolaylık Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1311) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1995) 

Raporlar 
1. - İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl Özel İdaresi Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) (Dağıtma Tarihi : 16.1.1995) 
(GÜNDEME) 

2. - Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/800) (S. Sayısı: 760) (Da
ğıtma Tarihi: 16.1.1995) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, geçici görevlendirilen uzman hekimlere ilişkin Sağ

lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1995) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, memur eylemine katılanlar hakkında soruşturma 
başlatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5850) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.1.1995) 

2. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, yurt dışına burslu olarak gönderilen öğrencilere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5851) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1995) 

3. - İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5852) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1995) 

4. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, ders kitaplarının özel matbaalara bastırıldığı iddiası
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5853) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1995) 

5. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, öğretmenevlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5854) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1995) 

6. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Ortaasya Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencile
re ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5855) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.1.1995) 

7. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, düşük fiyatla bakliyat ihraç edildiği iddiası
na ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5856) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.1.1995) 

8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça İstanbul'da yapılan bazı ihalelere 
ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5857) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1995) 
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9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, tanker uçakları alımıyla ilgili olarak açılan 
ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5858) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1995) 

10. - Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Emlak Bankasından dövize endeksli Yuva Kre
disi alanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5859) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1995) 

11. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, terör olaylarında sakat kalan kişilere ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5860) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1995) 

12. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Alevî vatandaşların ibadet ettiği camilere Sünnî imam 
gönderildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5861) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1995) 

13. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, sebze ve meyve ihracatına uygulanan teşvik desteğinin 
azaltılmasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5862) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 11.1.1995) 

14. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Merkez Bankasının döviz alış ve satışına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5863) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1995) 

15. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, tekstil ihracatına uygulanan teşviklerin kaldırılmasının 
nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5864) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1995) 

16. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, vergi iadelerinin Millî Piyango biletiyle ödeneceği id
diasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5865) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1995) 

17.. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, öldürülen bir T.B.M.M. personeline ilişkin Adalet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5866) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1995) 

18 . - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, THY Kargo Servisinin Esenboğa Havalimanına alınma
sının nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5867) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 11.1.1995) 

19. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, günlük bir gazetede yeralan yazıya ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5868) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1995) ' 

20. -Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında yeralan "Tahsilata Geldi Ağaç Ol
du" başlıklı habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5869) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1995) 

21. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Damar Beldesi Ziraat Bankası 
Şubesinden tayin edilen bir görevliye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5870) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 11.1.1995) 

22. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Alevilerin temsil 
edilmediği iddiasına İlişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5871) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 12.1.1995) 

23. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, T.H.Y.'nın döviz gelirine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.1995) 

24. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, bir kooperatife ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/5873) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1995) 

25. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Afyon-Hocalar-Çepni Köyü sınırlan içindeki or
manlık bölgeye ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5874) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.1.1995) 
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26. -İstanbul Milletvekili MustafaBaş'ın, K.K.T.C. Cumhurbaşkanının MÎT hakkındaki id
dialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5875) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.1995), 

27. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bakanlıkça satın alınan günlük gazetelere ilişkin 
Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/5876) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.1995) 

28. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Türkiye Emlak Bankasının reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5877) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.1995) 

29. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının faaliyetleri
ne ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.1995) 

30. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, Hac Organizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/5879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.1995) 

Meclis Araştırma Önergesi 
1. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam ve 15 arkadaşının, tütün üreticilerinin ve sigara sana

yinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN- Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

. © — 
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşimini açıyorum. 

IH.- YOKLAMA 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin 

Genel Kurul salonunda hazır bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(İsparta Milletvekili Mustafa Fikri Çobaner'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri vardır; maşallah epeyce de fazla gündem dışı söz talebi vardır; an

cak, ne yapalım ki, sadece üç sayın arkadaşıma söz verme imkânım var. 

\ IV. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz 'in, tabiî afetlerin yol açtığı zararlara ilişkin gündem 

dışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun cevabı 
BAŞKAN-Sayın Mustafa Yılmaz, tabiî afetlerle ilgili olmak üzere. 

Sayın Yılmaz, bir ricam olacak; -size söylüyorum; ama, öbür arkadaşlarıma da raci olmak 
üzere- süremiz 5 dakikadır. 

5 dakikada toparlamanızı rica ediyorum. Neden; çünkü, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre ve
rilmiş iki ayrı talep var; arkasından bir gensoru görüşmesi var; çalışma süremize sığdırmak zorun
dayız. 

Bu kadar uzun söz söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. 

Buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Sayın Başkanım, mümkün olduğu kadar bitirmeye çalışaca

ğım. 
BAŞKAN- 5 dakikanın ötesinde mümkinatı yok... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; afetten kaynaklanan 

sorunlarla ilgili kişisel görüşme yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Türkiye, deprem kuşağı üzerinde yer almakta ve nüfu
sumuzun yüzde 95'i bu bölgelerde yaşamaktadır. Deprem etkisindeki bölgelerin yüzde 44'ü, her 
an, büyük depremlerin olması beklenen yerlerdir. Son doksan yılda ülkemizde, 60 yıkıcı deprem 
olmuş; bu depremler nedeniyle 70 bin kişi yaşamını yitirmiş, 122 bin kişi yaralanmış, 510 bin ko
nut yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. 

Yurdumuzun, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri, yoğun heyelanların; Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri, yoğun deprem, çığ ve heyelanların yaşandığı bölgeler olarak bilinmektedir. 
Çığ, deprem ve heyelanlarla birlikte su baskınları, yangınlar, kaya.düşmeleri, ülkemizde sıkça gö
rülen doğal afetlerdir. 
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İstatistikler, depremlerin olmadığı yerlerde bile, değişik doğal afetlerin etkisiyle, yılda, 4-5 bin 
yapının kullanılamaz hale geldiğini; ekonomik kaybımızın, her yıl, gayri safî millî hâsılanın yüz
de l'i düzeyine ulaştığını göstermektedir. Büyük depremlerin olduğu yıllarda, bu oran, doğal ola
rak daha da yükselmektedir. 

Ülkemizin doğal afetlerle ilgili gerçeği gözetilerek, 7269 sayılı Afetler Yasası yürürlüğe kon
muştur. Yasayla, afetler ve deprem fonları oluşturulmuş; anılan fonların, afet hizmetlerinin temel 
amacı doğrultusunda, afet olmadan önce idarî, yasal ve teknik önlemleri almak, afetlerin yol aça
bileceği can ve mal kayıpları ile diğer ekonomik zararları an aza indirmek için kullanılması düşü
nülmüştür. 

Ülkemizde hükümetlerce uygulanan afet politikaları, bırakınız zararları en aza indirmeyi, afet
ler nedeniyle 7269 sayılı Yasa gereği hak sahibi olmuş vatandaşlara dahi yardım yapmakta, ilgili 
kuruluşlar çaresizlik içine düşürülmüştür. 

İzlenen hatalı afet politikaları, yıllar önce yıkılmış yapıyı günümüze taşımış, 1991 yılı sonu iti
bariyle 25 bin aile, hak sahibi olması nedeniyle, devletten konut bekler hale getirilmiştir. 1992 Er
zincan depremi, Şırnak çığ felaketi, ülkemizin değişik yerlerindeki yangın, heyelan ve su baskınla
rı gibi nedenlerle bu sayı 40 bine ulaşmıştır. Sözü edilen 40 bin konutun 6 359'u 1992'de, 3 195'i 
1993'te, 1 100'ü 1994'te yapılarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Son üç yılda toplam 10 654 
yapının tamamlanıp teslimiyle devletten konut bekleyen afetzede sayısı 29 346'ya düşürülebilmiş-
tir. Resmî olan bu veriler, boşaltıldığı söylenen doğu ve güneydoğudaki 2 115 köyde yaşayan aile
lerin on binleri aşan konut gereksinmesini içermemektedir. 

Devletten yıllardır konut yardımı yapılmasını bekleyen yurttaşlarımızdan yaklaşık 8 707'si 19 
Ağustos 1966'daki Varto depreminde hak sahibi olmuştur. Bunlar, 28 yıldır konut yardımı yapıl
masını beklemektedirler. Deprem nedeniyle, şimdiye dek, Muş, Bingöl ve Erzurum İllerinde top
lam 6 884 konut ve 121 işyeri yapılmıştır; bir kısım konut yapımı da devam etmektedir. 

Anılan deprem kapsamında; programa alınmayı bekleyen, Muş'ta 2 742, Bingöl'de 89, Erzu
rum'da 4 993 konut olmak üzere, toplam 7 774 konut bulunmaktadır. 

Aynı biçimde; konut bekleyen hak sahiplerinin 2 11 l'i 1975 Lice depremi nedeniyle Bingöl 
ve Diyarbakır İllerinde, 400'ü 1976'daki Çaldıran depremi nedeniyle Van ve Ağrı İllerinde, 588'i 
1990'da meydana gelen su baskını nedeniyle Trabzon, Gümüşhane ve Giresun İllerinde bulunmak
tadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yoğun çığ nedeniyle, 1991 ve 1992'de yıkılan 1 700 konut 
sahibi ile ülkemizin değişik yerlerinde, yangın, heyelan, su baskını, kaya düşmesi gibi nedenlerle 
yaklaşık 7 500 konut daha yıkılmış; doğal afetten etkilenen bu aileler de, kendilerine konut yapıl
ması konusunda hak sahibi olmuşlardır. Buna her gün yenileri eklenmektedir. Devlet, böylesi du
rumlarda, her şeyini bir anda kaybeden yurttaşın zararını hemen gidermeli... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Yılmaz, lütfen toparlar mısınız. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla)- Sayın Başkanım, konunun önemi nedeniyle 2 dakika daha... 
BAŞKAN- Hepsi çok önemli efendim. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla)- ...doğal afet sonucu yıkılan konutu ya da işyerini, tıpkı Er

zincan depreminde olduğu gibi, yılı içinde yapıp sahiplerine teslim etmelidir. Oysa, ülkemizde, bu 

- 1 0 -



T.B.MJM. B : 6 8 17 .1 .1995 0 : 1 

konuda, hükümetler, hatalı politikalar izlemektedir. Yıllara sâri olan ve evini bekleyen vatandaşlar, 
giderek, devlete güvenini yitirmektedir. 

1995 bütçe yılı içinde "doğal afetlerin zararlarını önleme ve giderme" başlığı altında, bu hiz
metleri görmek için 31 milyar lira para ayrılmıştır. 29 bin küsur konutun beklediği, sahiplerinin ev 
sahibi olmak istediği bir ortamda, 31 milyar lirayla hiçbir şey yapılamayacağı açıktır. O bakımdan, 
devlet ve devlet adına Hükümet, izlenen bu hatalı politikalardan vazgeçmelidir; daha çok kaynak 
ayırarak, Afet Fonunda biriken tüm gelirleri bu alana ayırarak, bundan zarar gören, doğal afetten 
zarar gören yurttaşların sıkıntısını hemen gidermelidir. Konut bekleyen -hatta bazılarında, sahibi 
ölmüş olan- kişilerle görüşme yapılmalı, gerekirse, bunların bu talepten vazgeçtiğine ilişkin belge
ler alınarak ve gerekirse para ödeyerek bu taleplerini karşılamalı ve bu sorunu da çözüme kavuş
turmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sorun uzun. Gerçekten, ülkemizin kanayan yaralarından biri. Tümünü 
detayıyla anlatmamıza da süremiz elvermiyor. Konuşmamı burada noktalarken, tümünüzü saygıy
la selamlıyorum; teşekkür ediyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Sayın Yılmaz muhalefet milletvekili gibi konuşuyor... 
BAŞKAN- Sayın Yılmaz, teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Yılmaz'ın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Sayın Çulhaoğlu; buyurun 

efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz'ın afetler ve afet konutlarıyla ile il
gili gündeme getirdiği içerikli konuşmasına ve bu çok doğru tespitleri nedeniyle de kendisine hu
zurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, ülkemiz, topraklarının yüzde 92'si deprem kuşağında olan 
ve nüfusumuzun yüzde 95'i de bu deprem tehdidinin altında yaşayan bir coğrafî konumdadır. 

Afet zararlarının azaltılabilmesi, ancak, afet olmadan önce alınacak idarî, yasal ve teknik ted
birlerle mümkündür. Afetler olduktan sonra yapılan çalışmalar; ancak, yara sarma ve gelecek için 
daha emniyetli ve sağlıklı bir yeni yaşam çerçevesi oluşturulması amacına yöneliktir. Bu gerçek
ten hareketle; şu anda, Bakanlığımızda, yeni bir afet yasası hazırlanması, 1571 sayılı Deprem Fo
nunun güncelleştirilmesi, yapıda denetim ve sigorta konusunda yeni bir yasa ve 3194 sayılı İmar 
Yasasında yerleşme ve yapılaşmalara denetim getiren düzenleme çalışmaları devam etmektedir ve 
en kısa zamanda Yüce Parlamentonun huzuruna getirilecektir. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Sayın Mustafa Yılmaz'ın, kısa ve 
orta sürede gereken tedbirler konusundaki düşüncelerine, ben de aynen katılıyorum. Bu konu

da, üzerimize düşen sorumluluğu alarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Bir gerçeği vurgulamadan geçemeyeceğim. Depremler ve diğer doğal afetlerle mücadele, top-

yekûn ele alınması gereken bir mücadeledir. Bu mücadele içerisinde, en sade vatandaştan en yet
kili makamlara kadar, herkese görev ve sorumluluk düşmektedir. Öncelikle, vatandaşlarımız, kır
sal alanda evlerini yaparken, yaşadıkları ülkenin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini dikkate ala
rak, çok basit birtakım teknik kurallara uymanın, kendi hayatlarını emniyete alacağını bilmek du
rumundadırlar. Bu konuda, Bakanlığımızca hazırlanmış olan, binlerce eğitsel yayın, kitap, dokü
man, film bulunmaktadır ve bunlar sürekli olarak dağıtılmaktadır. 

Belediyelerimiz ise, yapı ve yerleşmelerin denetimine büyük önem ve öncelik vermek duru
mundadırlar. Yasal görev ve sorumlulukları da bunu gerektirmektedir. Kaçak yerleşme ve yapılaş-
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malara sürekli göz yumar ve kaçak yapılan sürekli affedersek, bu ülkede deprem ve diğer doğal 
afet zararlarını azaltma şansımız, maalesef kalmaz. 

Ayrıca, yatırım yapan her kuruluş tarafından, bu ülkenin deprem gerçeği hiçbir zaman unutul
mamalıdır. Başta Devlet Planlama Teşkilatı olmak üzere, gerçekten sürdürülebilir bir kalkınma 
için, mevcut deprem tehlikesini dikkate alan ve deprem zararlarının azaltılmasına yönelik tüm ça
lışmalara, kalkınma planı içerisinde önem ve öncelik verilecektir, verilmelidir. 

Bakanlığımızca -yukarıda da bahsettiğim ve belittiğim gibi- depremler ve diğer doğal afetle
rin azaltılması konusunda çok yoğun araştırma, geliştirme faaliyetleri sürdürülmekte; bu çalışma
lardan elde edilen sonuçların uygulamaya aktarılması; ancak, tüm yatırımcı, yaptırımcı kuruluşla
rın, valilerimizin, yerel yönetimlerimizin ve halkımızın da bu konuya inanmaları ve aktif katılım
larının sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Takdir edilecektir ki, bu konudaki, yalnız Bakanlığı
mızın çaba ve gayretleri, sorunları çözmeye yetmemektedir. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekillerini; bu seneki bütçemize baktığımız zaman, 360 milyar 
lira, Afetler Fonunun bir bütçelendirilmiş durumu vardır; 102 milyar lira da genel bütçeden alın
mıştır. Geçen sene ile bu sene arasında kıyasladığımız zaman -biraz önce değerli milletvekilimizin 
de ifade ettiği gibi- devam eden 5 430 işimizden hiçbirini bitirme şansımız yok. 

Afetler Fonunun gerçek değerine kavuşması gerektiği inancı içindeyim. Biliyorsunuz, Afetler 
Fonu, kamu iktasadî teşekküllerinin tüm gelirlerinin yüzde 3'ü gibi bir oranla beslenebiliyor. Eğer, 
bu oran bir miktar artırılabilir, bir miktar Afetler Fonu ve Deprem Fonu desteklenebilirse, sanırım, 
bu devam eden 5 430 konutu, 630 milyar gibi bir ödenekle bitirme şansımız olabilir. | 

Biraz önce, değerli arkadaşımın belirttiği gibi, 29 bin hak sahibine, belirli konutlar için prog
ramda yer verme şansımız olamamıştır; ama, tüm gücümüzle kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Bu
nunla ilgili, son zamanlarda, bu merkez köyler projesi içinde afet konutları da yer almakta. Merkez 
köyler projesi, Avrupa Sosyal Fonundan kredilendirilecek bir proje ve bu proje içinde birtakım afet 
konutlarını da değerlendirebileceğiz. 

Biraz önce değerli arkadaşımın bahsettiği geçen seneki 395 milyar liralık bütçelendirilmiş fon 
gelirlerinden, gerçekten 100 milyarı, her ne hikmetse, Maliye ve Hazinece kesilmiştir. Bu 100 mil
yar liranın, değerli yetkililerin önerileri veya istemleriyle fonlararası aktarılması mümkündür; ama, 
böyle bir aktarma talebi olmadan, 100 milyar liranın, afetler gibi, Türkiye'nin çok hassas bir konu
munda kesilmesi, bizim de araştırmalarımıza neden olmuştur ve bu 100 milyarın, Afetler Fonuna 
tekrar iadesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedin 

Ben, tekrar, Yüce Parlamentonun, afetler konusunda ve Türkiye'nin deprem kuşağı olarak çok 
hassas noktada olduğu bilincini tekrar burada ifade ederek, bu konuda tüm Parlamento üyelerinden 
destek bekliyorum. 

Yüzde 92'si afet kapsamında olan, deprem kuşağında olan bir Türkiye'nin, yüzde 95 nüfusu 
deprem tehdidinde yaşayan bir Türkiye'nin, Afetler Fonunu canlandırması gerekir. Gerekirse, 
Afetler Fonu bütçe dışına alınmalıdır, Afetler Fonunun gelirleri artırılmalıdır; yoksa, şu günkü ola
naklarıyla, Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzün, Türkiye'de, bir çivi çakma şansı bile yoktur. 

Ben, Yüce Parlamentoyu bu duyarlı konuda uyaran değerli milletvekilimiz Mustafa Yılmaz'a 
teşekkür ediyorum. Yüce Meçlisi ve sizi, sevgi ve saygıyla Selamlıyorum. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
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2. - Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki son gelişme
lere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin cevabı 

BAŞKAN- Sayın Mehmet Sağdıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki son gelişmelerle il
gili olmak üzere... 

Sayın Sağdıç buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Sağdıç, maalesef 5 dakikadan fazla süremiz yok. 

Buyurun. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetindeki son gelişmelerle ilgili söz almak istemiştim. Bana söz veren Sayın Başkana te
şekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, son birkaç yıl içerisinde ekonomik çıkmazın pençesinden kurtulama
yan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, en büyük darbeyi, Yunan destekli Kıbrıs Rum kesiminden al
mıştı. Maalesef, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Hükümetine bel bağlayan bu ikinci Türk Cum
huriyeti, gerekli ilgiyi görememiş ve kaderine terk edilmiş duruma gelmiştir. 

Türkiye'de kurulan Koalisyonun bir benzeri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kuruldu. 
Onlar da, bu Koalisyon Hükümetine güvendiler ve politikalarını da aynı paralelde yürütmeye baş
ladılar; ancak, Türkiye'de enflasyon yükseldikçe, millî gelir düştükçe, bütçe açığı arttıkça, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynı şekilde yürüttüğü politikanın batağına saplandı'. Son 5 Nisan ka
rarlan ve Türkiye'deki tasarruf tedbirleri nedeniyle, 1994 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ne gönderilmesi gereken yardımın tek kuruşu bile iletilmedi. 

Kısacası, Avrupa'nın ambargosu, 5 Nisan kararları, tasarruf tedbirleri, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine büyük bir darbe vururken, bunu fırsat bilen Rumlar, yirmibir yıldır Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetine verdikleri elektriği, "arıza var" bahanesiyle kesmeye başladılar. Birkaç saat
ten başlayarak, son günlerde, günde ondört onbeş saate varan elektrik kesintisi uygulamaya başla
mışlardır. Altı aydır bu kesinti devam ettiği halde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, hiçbir diploma
tik girişimde bulunmamıştır. Yunan destekli Rumların; bir taraftan silahlanarak, bir taraftan Yuna
nistan tarafından yetiştirilen 5 bin gönüllü paralı askerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine karşı 
gözdağı verdiği, bir taraftan da onları ekonomik açıdan zayıflatmayı ve moral çöküntüsüyle yıprat
mayı ve bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Türkiye'nin bile sahip çıkmadığını göster
meyi planladığı bir gerçektir. 

Bu nedenle, Kıbrıs'ın ekonomik durumu son derece kötüye gitmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti enflasyonda dünya ikincisi, 1994'te yaşadiğı ekonomik sıkıntılar yüzünden, dünyanın en 
yüksek enflasyona sahip ikinci ülkesi oldu; yıllık enflasyon yüzde 215. 

Yine, buna paralel olarak, Türkiye Gazetesinin 10 Ocak 1995 tarihli sayısında "Atina Kıbrıs'a 
gönüllü yığıyor, Kıbrıs Rum yönetimi, kurmayı kararlaştırdığı 5 bin kişilik gönüllü paralı ordu için 
dolgun ücretle Yunanistan'tan asker alacak" deniliyor. Yine buna bağlı olarak, Hürriyet Gazetesi
nin 10 Ocak 1995 tarihli sayısında, Sayın Denktaş'ın, "Türk-Yunan savaşından endişeliyim" diye 
bir yazısı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton'un ardından, Denktaş "Rum yönetimi
nin Avrupa Birliğine kabul edilmesi halinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türkiye ile enteg
rasyona gideceğini ve bunun da bir Türk-Yunan savaşma yol açabileceğini" söylüyor. Buna karşı
lık, bu konularda Türk Hükümetinin görüşleri nedir; bunu öğrenmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, maalesef, Hükümetimiz, her konuda olduğu gibi, bu konularda da pa
sifliğini, beceriksizliğini ve güvenilmezliğini ortaya koymuştur. Batı'nın ekonomik ambargosun-
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dan sonra, Rumların elektrik kesintisiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni yıla karanlık ve so
ğuk içinde girdi. Şok üstüne şok geçiren halk, büyük bir perişanlık içinde. Basit bir elektrik kesin
tisi gibi görünen, oysa, aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin moral değerlerini altüst eden, 
ekonomisini de yıkmak üzere olan tam bir sabotajdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin günlük 
ihtiyacı olan 100-110 megavatlık elektrik karşılığında, Rumların kurulu gücü 650 megavat olduğu 
halde, teknik arızaları bahane ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, bilerek hayatı felce uğ
ratmışlardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Dikmen ve Teknecik'teki gaz türbinlerinden, an
cak 40-50 megavatlık bir üretim imkânı sağlanmaktadır; hatta, mazot sıkıntısı nedeniyle, bu türbin
ler bile tam kapasiteyle çalışamamaktadır. Bu nedenle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bütün 
sektörlere darbe vurulmuştur. Turistler, rezervasyonlarını iptal etmektedir. Üretim durmuştur. Yıl
da 60 milyon dolar gelir getiren öğrenciler, geri dönme planı yapmaktadırlar. Rum tarafı, bu hain
liklerinden derhal vazgeçmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Sağdıç, bağlıyor musunuz efendim... 

MEHMET SAĞDIÇ (Devamla)-Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine karşı bir silah olarak kullandıkları takdirde, eğer buna de

vam ederlerse, bunun, savaş sebebi sayılabileceği dahi vurgulanmalıdır. 
Teknecik Santralı süratle bitirilmeli ve ileriye dönük kalıcı tedbirler planlanmalıdır. Hüküme

timizce, Rumların bu oyunu bozulmalı, gerekirse karşı tedbir alınmalı ve Rum bandıralı gemi ve 
teknelerin Boğazdan geçişleri gözden geçirilmelidir. 

Yılbaşı öncesi, 3 bin galon mazot, Aliağa'dan yollanmış ve 6 Ocak tarihine kadar, elektrik ke
sintisi, kısmen de olsa, giderilmiştir. Günlük 50 milyon dolarlık mazot dahi alamayan Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti, bu sahtralları nasıl çalıştıracak ve bu felaketi nasıl önleyecektir? 

Hükümetler, karşılıklı anlaşmaları imzalıyor; ancak, bu anlaşmalar hayata geçirilmiyor, yar
dımlar yapılmıyor, başlanan projeler durdurulmuş. Bir taraftan Avrupa Birliği Adalet Divanı am
bargosu, bir taraftan Türkiye'nin yardımlarının kesilmesi, bir taraftan Kıbrıs'taki Hükümetin aciz
liği, oradaki insanları perişan etmiştir. Sanki, bir pasif ambargo da Türkiye'den uygulanıyor, san
ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözden çıkarılmış; sanki, Kıbrıs'tan taviz verilecekmiş gibi bir 
istifham uyandırılıyor. 

Hükümet, bu tavrından vazgeçerek, bundan rahatsızlık duymuyor mu? Kıbrıs, orada yaşayan 
Türkler kadar, Türkiye için de çok önemlidir; stratejik açıdan, güvenlik açısından, onur ve haysi
yet açısından çok önemlidir. Hangi sebeple olursa olsun, Kıbrıs'tan taviz verilemez, vermeye yel
tenenlere de müsaade edilemez. 

Bu duygularla, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum; teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Sağdıç, teşekkür ediyorum. 
Sayın Sağdıç'ın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Hükümet adına, Devlet Baka

nı Sayın Cevheri; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; kıymetli milletvekili arkadaşımız Sayın Mehmet Sağdıç'ın, Kıbrıs'la ilgili gündem 
dışı görüşmelerine, konuşmasına cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Teşekkür ederim. . 

•' - _ 1 4 -



T.B.M.M. B : 68 17 .1 .1995 O : 1 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; her şeyden önce, Yüce Meclisimizin ve Yüce Milletimi
zin bilmesi gereken bir hususu -belki ifadesine, tekrarına gerek olmamakla beraber- işaret ederek, 
arz ederek maruzatıma başlamak istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Doksanüç Harbinden sonra, Kıbrıs -Anadolu'nun bir parçası olan bu 
aziz Adamız diyelim- Osmanlı Devletinden ve Türkiye'den koparılmış ve aşağı yukarı yetmiş se
ne veyahut daha uzun bir zaman sonra, zamanın getirdiği imkânlar içerisinde, Türkiye Cumhuriye
tinin -Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve gücünün imkânları dahiline- müdahalesinin imkânları da
hiline alınmıştır. 

Bu bakımdan, şunu ifade etmek isterim ki değerli arkadaşlarım: Kıbns için, Türk Milleti de 
Yüce Meclis de müsterih olmalıdır. Arkadaşımızın bahsettiği sıkıntıların bir kısmı, herhangi bir şe
kilde, Kıbrıs'ın haklı ve yerinde olan demokratik yapısından kaynaklanmaktadır ki, bu, bildiğimiz 
gibi, değerli arkadaşımızın da kabul edeceği gibi, zaman zaman, bizim, milletlerarası platformlar-. 
da, aslında çözülmesi güç olmayan birtakım meselelerde Kıbrıs'ın demokratik yapısından kaynak
lanan güçlüğü itibariyle yine Kıbrıslılara, Kıbrıslı soydaşlarımıza, kardeşlerimize, vatanımızın bir 
parçası olan Kıbrısımıza gerektiği şekilde yardım etmemizde bize güçlük çıkarmaktadır. Bilfarz, 
bir Maraş'ın güneyindeki aşağı yukarı iki futbol sahası büyüklüğündeki bir,alan, zaman zaman, 
Kıbrıslı kardeşlerimizin kendi iç meseleleri dolayısıyla tartışma konusu olabilmektedir ve bunun 
da, bazı meselelerin çözümünde, arz ettiğim gibi, Kıbrıs'a ve Kıbrıslılara yardımcı olunmasında bi
ze birtakım güçlükler getirdiği de meydandadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların Kıbrıs'a yansımaması -arkadaşımı
zın söylediği gibi- mümkün değildir. Çünkü, mademki, "Anadolu'nun bir parçasıdır" diyoruz, "bir 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yaşayacaktır; ama, Anadolu'nun bir parçası, Türkiye'nin 
bir parçası olarak yaşayacaktır" dediğimiz zaman, Türkiye'deki birtakım ekonomik sıkıntıların ora
ya sirayet etmesi normaldir; ama, baktığınız zaman, bugün fırsat bilerek kendilerinin aşağı yukarı 
180 megavat veyahut 120 megavat elektriğini bile kesen Kıbrıslı Rumlarla birlikte yaşamaktansa, 
bugünkü durumu hep beraber aşmakta kendilerine yardımcı olmamızı tercih etmeleri gerekir. 

Şunu söylemek istiyorum: Değerli arkadaşımın söylediği gibi, Kıbrıs bandıralı Rum gemileri
nin Boğazdan geçmesi falan gibi bir tedbir -arkadaşım mazur görsün- Türkiye Cumhuriyetinin baş
vuracağı, tevessül edeceği tedbir değildir; yani, Türkiye Cumhuriyeti bunun çok ötesindedir. Tür
kiye Cumhuriyeti, 1960 Anlaşmasıyla tanınan haklarını o günün şartları içerisinde yerine getirmiş, 
taahhütlerini yerine getirerek, oradaki soydaşlarımızı, hep devam edecek bir teminatın şemsiyesi 
altına almıştır. Binaenaleyh, kalkıp oradan gemilerini geçirmek vayahut geçirmemek gibi tedbirle
rin daha ötesinde, daha müessir önlemleri almaya,vTürkiye Cumhuriyetinin gücü yeter. 

Bu vesileyle, bir de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik meselelerinin çözümlen
mesi yönündeki gayretlerimizin de sürdüğünü belirtmek istiyorum. 1994 yılında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetine 772 milyar Türk liralık ekonomik yardımda bulunulmuştur. Bu miktar, 1995 
yılı içinde 1,8 trilyona çıkarılmıştır ve inşallah önümüzdeki senenin bütçe imkânlarıyla bu gerçek
leştirilecektir. Bunun dışında olabilecek acil malî gereksinimlerin, ihtiyaçların karşılanması yönün
de de gerekli tedbirler alınacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Sağdıç'ın hassasiyetine teşekkür ediyoruz. Tabi
atıyla, kendisinin hassasiyetini, bu duyarlılığını, bütün Meclis olarak, hatta bütün Türk Milleti ola
rak paylaştığımızı ve benimsediğimizi ifadeyle, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (DYP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
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3. -SivasMilletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas'ta, özelleştirmenin husule getirdiği olumsuz 
etkilere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in cevabı 

BAŞKAN- Sayın Abdüllatif Şener, Sivas'ta özelleştirmenin husule getirdiği olumsuz etkiler
le ilgili olmak üzere, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sivas, 28 500 kilomet
rekare yüzölçümüyle, Türkiye'nin ikinci büyük ilidir. Köy sayısı itibariyle birincidir; yani, Türki
ye'nin en fazla köyü bulunan ili Sivas'tır. 1 249 köy ve 721 mezrasıyla, 2 binin üzerinde yerleşim 
yeri vardır. 

. Sivas, aynı zamanda, önemli bir göç ve işsizlik sorunuyla karşı karşıyadır. Türkiye'nin dışarı
ya en fazla göç veren 5 ilinden l'i Sivas'tır. İstanbul'da 900 bin Sivaslı vardır; Ankara, Mersin, 
Antalya ve İzmir'de 500 binin üzerinde Sivaslı vardır; yurt dışındaki Sivaslıların sayısı da 200 bin 
civarındadır. 

Böylesine önemli bir işsizlik ve buna bağlı göçün yaşandığı Sivas'ta, mevcut istihdamı, büyük 
ölçüde, kamu iktisadî kuruluşları sağlamaktadır. Kamu iktisadî kuruluşlarıyla ilgili olarak yapıla
cak her düzenleme, Sivas'ı, derinden ve doğrudan etkilemektedir. 

Cer Atölyesi olarak bilinen TÜDEMSAŞ, Demir Çelik İşletmeleri, Divriği Maden Müessese
si, Sivas Demir Çelik Fabrikası, Askerî Dikimevi, Beton Travers Fabrikası, Kangal Termik Sant
ralı ve SİDAŞ, Sivas'ın can damarlandır. Buradaki istihdam kapasitesinin azaltılması, Sivas'ın 
mahvı anlamına gelmektedir, Anadolu'nun ortasında 28 500 kilometrekarelik bir çöl alanı oluştur
mak anlamına gelmektedir. 

Özelleştirme, üretimi artırıyorsa savunulabilir; özelleştirme, verimliliği artırıyorsa savunulabi
lir; istihdamı artırıyor, yeni iş sahaları ortaya çıkarıyorsa savunulabilir; ama, Hükümetin izlemiş ol
duğu özelleştirme politikası, üretimi artırmıyor, azaltıyor; verimliliği artırmıyor, azaltıyor; yeni iş 
sahaları meydana getirmiyor; işsizliği, korkunç boyutlarda bir sorun haline getiriyor. 

Son bir aydır, Hükümetin yapmaya çalıştığı bütün özelleştirme faaliyetleri, Sivas'ı tedirgin et
miş bulunmaktadır. Herkes, gelecek endişesine kapılmış bulunmaktadır. 

Sivas Ziraî Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğü, Sivas Sümerbank Bölge Müdürlüğü kapatıl
maya çalışılmaktadır. Sivas'taki 9 tuzladan 5'i, kapatılma çalışması içerisindedir. Dolayısıyla, iki 
ay önce Meclisten çıkarılan kanuna göre, bu konularda Özelleştirme Yüksek Kurulundan karar çık
ması gerektiği halde ve böyle bir karar bulunmadığı halde, Sivas'ta bazı kurumlar ve kuruluşlar ka
patılmaya çalışılmaktadır. Bu işiri öncülüğü ve önceliği Sivas'ta olamaz. Sivas, işsizlikten perişan
dır. Böyle bir yerde, böylesine bir göç sorununun olduğu bölgede işyeri kapatılamaz. Hükümete dü
şen görev, yeni yeni işyerleri açmaktır, yeni yeni istihdam imkânı ortaya çıkarmaktır. Eğer Hükü
met varsa, devlet varsa, bu iş imkânlarını Sivas'ta ortaya çıkarmalıdır, yıllardır bekleyen şeker fab
rikasını tamamlamalıdır. 

Şimdi, Hükümetin Sivas'ta bulunan ve önemli bir istihdam alanı halinde yer alan Sivas Demir 
Çelik Fabrikalarını özelleştirme'kapsamına aldığı belirtilmektedir. Her yerde, dünyanın her tarafın
da, demir çelik işletmeleri, devlet tarafından işletilmektedir. Üstelik, Sivas Demir Çelik İşletmesi, 
dünyanın en modern tesislerinden biridir, Türkiye'nin en modern demir çelik işletmesidir ve dün
ya standartlarının da üzerindedir. Hükümete düşen, bu tesis bünyesinde, yeni üniteler kurmaktır, 
yeni istihdam alanlarını genişletmektir ve aynı zamanda, bu tesis üzerinde yeni üniteler kurmak su
retiyle buradaki üretimi ve verimliliği artırmak, devletin görevidir. Üstelik, Divriği madenleri, Si
vas Demir Çelik Fabrikasına yakın bir yerde bulunmaktadır; ama, bu fabrikada, hurda demir işlen
mektedir, demir cevherine geçiş bir türlü sağlanmamıştır. 
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Hükümet, Sivas Demir Çelik Fabrikasında özelleştirme programını uygulayacağı yerde, böy
lesine bir stratejik kuruluşta sünger demir üretimine geçmelidir. Hükümetin yapması gereken şey 
budur. Özelleştirme düşünceleriyle Sivas'ta yeni bir işsizlik ortamı meydana getirilmesi yanlıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Şener, toparlar mısınız. 

ABDULLATİF ŞENER (Devamla)- Aynı şekilde, Sivas'ın en önemli iş sahası TÜDEM-
SAŞ'tır. Burada, vaktiyle 4 355 işçi çalışmaktaydı; fakat, çıkarılan, emekli olan işçilerin yerine ye-, 
nileri alınmamıştır, şimdi 1 694 işçiye düşmüştür. 15 Ekim 1994 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 
KİT'lerde zorunlu emeklilik getirmiştir bu Hükümet. Bu uygulama neticesinde cje, TÜDEM-
SAŞ'ta, Beton Travers Fabrikasında ve Sivas Devlet Demiryollarında 900 işçi daha zorunlu olarak 
emekliye ayrılacaktır. Yerlerine yenilerini de almayı, İktidar, Hükümet, düşünmemektedir. 

Böylesine bir ortam, elbette ki, Sivas gibi, dışarıya en fazla göç veren bir ilde büyük bir sıkın
tı meydana getirecektir; ekonomik sonuçları olacaktır, sosyal sonuçlan olacaktır. Hükümete düşen 
görev, işyerlerini kapatmak değil, satıp savmak değil, yeni işyerleri açmak için seferber yeni işyer
leri açmak için seferber olmaktır; bütün Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır. Her yerden fazla da, Si
vas'ın, yeni işyerlerine, iş sahalarına ihtiyacı vardır ve kalkınmada birinci derecede öncelikli il ol
maya ihtiyacı vardır. Bunu Hükümetin bilgilerine arz ediyor ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Sayın Şener, teşekkür ediyorum. , 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Erek", buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Sayın Şener'in, Sivas İlimizin sorunlarıyla ilgili konuşmasında, aynı zamanda özelleştirme bahsin
de de birkısım konulara temas etmesini ve genelde, özelleştirmenin ana ilkelerinin, gayet açık ve 
net biçimde, 4046 sayılı Kanunda, Yüce Meclisin öngördüğü ölçüde ortaya konmasına rağmen, 
sanki, özelleştirmeyi, sadece Sıvasımız için değil, genelde verimliliği azaltıcı, işsizliği çoğaltıcı ve 
bunların da ötesinde, bugüne kadar gözbebeğimiz gibi koruduğumuz kuruluşların kapanmasını ge
rektirecek bir operasyon olarak telakki etmesini, burada, Yüce Heyetin karşısında, cevaplandırmak 
durumundayım. 

Pek tabiî ki, Sıvasımızın, yapısı itibariyle, Türkiyemizin ikinci büyük ili olması itibariyle, 2 bi
ne yakın yerleşim yerinin bulunması itibariyle, 1 250'ye yakın köyü itibariyle, gerçekten, hem sa
nayi yatırımları bakımından hem işsizliğe çare olabilecek yatırımlar bakımından özel bir ihtimamı 
gerektirdiği gayet açık ve kesindir ve hemen ilave ediyorum ki, Sıvasımızın özel bir ihtimamı ge
rektirdiği, bizim Hükümetimiz tarafından -daha evvelki hükümetler tarafından da- gayet açık bi
çimde, verimliliği artırıcı işsizliğe çare bulucu biçimde ele alınmıştır; ancak, özelleştirmenin genel 
ilkeleri ile Sıvasımızın meselelerini birbiriyle girift hale getirirken, Türkiye, bugün, yedi sekiz ay
dan beri Yüce Meclisten geçirmeye uğraştığı ve sonucunda büyük uzlaşmalarla Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden geçirdiği Özelleştirme Yasasıyla neyi elde etmek istemektedir, özelleştirme bir 
kapatma mıdır; özelleştirme, bir işsizlik midir; özelleştirme, verimliliğin katli midir; bu konularda, 
her şeyden evvel anlaşmamız lazım. 

Bu konulan, eğer, üst seviyede, makro seviyede ortaya koyabilirsek ve makro seviyede değer
lendirmelerimizi yapabilirsek -ki, biraz sonra geleceğim- Sıvasımızın ve sadece Sıvasımızın değil, 
devletimizin, memleketimizin muhtelif yörelerindeki ve genelde en büyük sorunlarımızın başında 
gelen işsizliğe, verimliliği artırmaya, kârlılığa dönüklüğe ve sermayenin tabana yayılmasına, her 
şeyden evvel meselelerin özel sektör anlayışıyla ele alınmasına-ki, bu, 21inci Yüzyılın gereğidir-
nasıl yol açılacağını, nasıl bir uygulama alanı yaratılabileceğini hesap etmemiz gerekir. 
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Değerli arkadaşlarım, belki, bilinenleri bir kere daha tekrar edeceğim. Bugün, Türkiye Cum
huriyetinde kamu finansman açığı vardır. Bu kamu finansman açığının büyük bir bölümünü, ka
mu iktisadî teşebbüslerinin zararları kaplamaktadır. Bu zararların içinde muhtelif unsurlar var; iyi 
yönetilememe, israfa boğulma, faize ve komisyona boğulma gibi birkisım faktörler büyüye büyü
ye, birike birike, devleşe devleşe, Hazinenin, altı delik bir havuz gibi, üstünden ne koyarsanız ko
yunuz, altı delik havuza boşalan su gibi hiçbir anlam, hiçbir yarar ifade etmeyeceği bir mertebeye 
gelmiştir. Türkiye, bunu çözme durumundaydı, Türkiye bunu çözmeden ekonomisini gerçekçi bir 
raya oturtma imkânına sahip değildi. 

Değerli arkadaşlarım, esasında Türkiye genelde özelleştirmede gecikmiştir, özelleştirmede ge
ciktik. Sizler de biliyorsunuz ki, sadece buradaki kanun müzakereleri üç aşamada altı yedi ay sür
dü ve büyük bir uzlaşmanın temelinde yattığı bir kanun, belki çok ayrıntılı olmasına rağmen, önü
müze geldi. 27 Kasım 1994 tarihli Resmî Gazetede ilan edilen Özelleştirme Yasasıyla, birinci etap
ta, 29 konuyu, 15 ve 15'e yakın konuyu, 7, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla ortaya getirdik. 
Bunun içinde, satış onayı vardı; bunun içinde, kapsama ve programa alma kararı vardı; bunun için
de, satış, işletmeyi devir, kiraya verme, mülkiyeti devir, blok halinde satış, mal varlığı şeklinde sa
tış, birlikte satış, ayrı ayrı satış gibi stratejik kararlan tayin ettiği ilkeler vardı ve ilk yaptığımız top
lantı 24 Aralık 1994 tarihli olmasına rağmen ve henüz daha bir ay dolmamasına rağmen, Türk eko
nomi tarihine devrim niteliğinde geçecek bir büyük ameliyeyle, özelleştirmenin ivedi bir biçimde; 
ama, kesinlikle Yüce Meclis emin olsun ki, kılı kırk yarar biçimde, hem Hazinenin yararını düşü
nerek hem halkın yararını düşünerek hem yöredeki talepleri kale alarak, bir ay gibi, uzun olmayan 
bir müddette- ve daha bir ayı doldurmadan- devrimniteliğinde çok önemli kararları almıştır. 

Bunlarla sözü uzatmak istemiyorum. Eğer kamu maliyesi rayına oturtulursa, bugün Sivas'a 
akan yatırım en az 5 misline ulaşacaktır. Yaptığımız özelleştirmenin amacı, Sivas ve Sivas gibi iş
sizliğin pençesinde olan ve göçle ancak işsizliği massetme çaresini bulan illerimiz içindir, işsizle
rimiz içindir. 

Özelleştirme, işsizlik demek değildir değerli arkadaşlarım. Özelleştirme, kaynaklan yerinde 
kullanmak demektir. Özelleştirme, kamunun zararını aşağı çekmek demektir. Özelleştirme, bütçe
nin kanayan yarasını tedavi etmek, yarayı tedavi ederek kanamayı durdurmak demektir. Nitekim, 
özelleştirme konusunda, Sivas'ta birkisım uygulamalar oldu. Hemen ifade edeyim ki, eğer, biz, 
özelleştirmeyi, şu yanan elektrik misali düğmeyi çevirdiğimizde "şırak" diye elektrik yanacak, 
düğmeyi çevirdiğimizde şırak elektrik sönecek gibi, matematiksel, bir fizikî olay gibi tellakki eder
sek, değerlendirmelerimizde yanlışlığa kapılırız. Bu, bir sosyal olaydır; bu, kamu açıklarının gide
rilmesi konusunda en büyük enstrümanlardan biridir ve bir an evvel kullanılmak durumundadır. 

Bakınız, Sivas Çimento Fabrikası özelleştirildi.-Sivas Çimento Fabrikasının 1994'te Sivas'a 
yaptığı yatırım 200 milyar lira ve Sivas Çimento Fabrikasının 1991'deki 45 milyar liralık zararı, 
1994'te 1 milyar liraya inmiş durumda değerli arkadaşlarım. SİHAZ (Sivas Hazır Giyim Endüstri
si): Bunu da, devlet, beş yıllık periyotla, dolar kurundan kiraya vermiş. Kira bazında, kirayla tutan 
müteşebbisle şu anda kira anlaşmazlığı dolayısıyla ihtilaf olmasına rağmen, ben size bir rakam ve
reyim: SİHAZ'ın 1993 ve 1994'teki 25 milyon dolarlık ihracatı -yüzde 100'ü- Amerika Birleşik 
Devletlerine yapılmış. Bugüne kadar olmayan bir şey... Sivas'ın bünyesinde ve bölgesinde bugüne 
kadar görülmesi maddeten mümkün olmayan bir misal: İki yıl zarfında yüzde 100 ihracatı 25 mil
yon dolarla Birleşik Amerika Devletlerine... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Ne kadar kredi aldı Sayın Bakanım?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- Değerli kardeşim, bir soruyla bana verdi-
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ğin anda, şu anda özel teşebbüsün elinde bulunan şirketin, üç dört seneden beri ne kadar kredi al
dığını sana bildiririm. 

Burada benim işaret etmek istediğim nokta, bir ilkedir, bir gerektir; Türkiye için evvela bunun 
gerekip gerekmediğidir ki, Yüce Meclis karar vermiştir, "gerekiyor" demiştir, ilkesini koymuştur, 
bunun uygulamaları da geçmektedir. Benim burada ortaya koymak istediğim mesele bu. 

Değerli arkadaşımın söylediği işsizlik, istihdam, verimlilik gibi olaylar, tabiî ki başta Sıvası-
mız olmak üzere, bütün Türkiye'nin sorunlarıdır. Bu sorunları genel anlamda çözmek mecburiye
tindeyiz. Bu sorunları çözdüğümüz ölçüde, işte biraz evvel Sivas Çimentoda söylediğim gibi, Si
vas Hazır Giyimde söylediğim gibi, TÜDEMTAŞ'ta söylediğim gibi ve geçen hafta hazırlık kap
samına ve programına aldığımız Sivas Demir Çelikte işaret ettiğim gibi, Sivas'ın yararına bir özel
leştirme ortaya konacaktır. 

Bakınız, şimdi ben size, Sivas Demir Çelik Fabrikaları konusunda bir... 

SALlH KAPUSUZ (Kayseri)- Çimentoda da aynı şey söz konusudur. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, tabiî sizi anlıyo

rum, beni anladığınızı da ummaya çalışıyorum. Eğer, benim söylediklerimi dinlerseniz -Sayın Ka-
pusuz, özellikle sen dinlersen, şu konuşmalar arasında laf atma huyundan vazgeçersen, inan daha 
iyi netice alırsın- anlayışımızın şu olduğunu görürsünüz: Benim değerli bir milletvekili arkadaşım 
bölgesiyle ilgili bir meseleyi buraya getirmiş. Bu mesele, sadece Sivas ile ilgili değil, Türkiye ile 
ilgili diyorum ve ona uygulamalanmızı söylüyorum ve Sivas'ta yapılan özelleştirme konularında 
da bilgilerimi, Yüce Meclisin tarihî zabıtlarına intikal ettiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bakınız Sivas Demir Çelik Fabrikası niye bir hafta evvel kapsa
ma ve programa alındı; eğer bu yük devam ederse, devlet eliyle iyileştirmeye gidilirse -bugüne ka
dar merdivenin tavanına çıktığınız gibi- bu zararın, bu faizin, bu israfın ve bu yönetim eksikliğinin, 
özel sektör kafası gibi yönetememenin, iyi bir baba, iyi bir tüccar olmanın gereği gibi işi yönete-
memenin zararlarını, sadece biz, siz değil, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi çekecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 1994'te Sivas Demir Çeliğin zararı 1 trilyon lira ve bugüne kadar, son 
iki yılda Sivas Demir Çeliğe 250 milyon dolar Hazine desteği yapıldı. Şu iki sene zarfında 250 mil
yon dolar Hazine desteği yapıldı. Bütün bu desteğe rağmen, şu çizgi muhafaza edilemiyor. 

Bakınız, bir şey daha söyleyeyim; burada bu konularda bilgi verirken, pek tabiî ki, ticaretin ge
nel kurallarına ve ticarî hayatın mahfuz tuttuğu bir kısım sözlerin açıkça burada dile getirilmesine 
-ticarî kurallar muvacehesinde- imkân vermeyeceğim, kuruluşun ve Sıvasımızın yararına olarak 
bazı şeylere temas etmeyeceğim; ama, şurası kesin ki, bugün bu yaptığımız ameliyeler ve kapsama 
ve programa almanın sonucunda, oradaki işçi arkadaşlarımız, oradaki hemşerilerimiz, kardeşleri
miz, müsterih olsunlar; her şeyden evvel, 4046 sayılı Kanunun öngördüğü ölçüde, Yüce Meclisin 
öngördüğü kıstaslar dahilinde hakları teminat altına alınmıştır. Kaldı ki, Sivas'ın özelleştirme kap
samına ve programına alınmasi uygulaması -göreceksiniz- Sivas'taki istihdam kabiliyetini, zaman 
içinde artıracaktır, kârlılığı artıracaktır, verimliliği artıracaktır, her şeyden önce, sermayenin taba
na yayılmasını artıracaktır; her şeyden önce, bir özel sektör zihniyetiyle iyi yönetimi gündehıe ge
tirecektir. Bu, sadece Sıvasımızın lehine değil, ülkenin yararına olacaktır. 

Buradaki teknik bilgileri arz etmiyorum. Niye arz etmiyorum? Bu kapsamı ve programa alma
yı ihaleye verdiğimizde devletin, milletin ve yöre halkının hakkını -bir milim hakkını- nazarı itiba
ra alarak yapacağımız değerlendirmelerden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Doğru neyse, milletin ve 
devletin yararına olan neyse, onu uygulamakta bigûnâ perva göstermeyeceğiz; ama, şuna inanıyo-
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rum ki, Türkiye Cumhuriyeti özelleştirmeyi başarıyla sürdürdüğü müddetçe, o söylediğiniz işsizlik 
de sona erecek, o verimsizlik de sona erecek, kamu maliyesi de istenilen şekilde dengelerine kavu
şacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
, BAŞKAN-Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1,~ Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, 
dönüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1705) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı katından üç adet tezkere vardır; sırasıy
la okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk-Amerikan Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 17 Ocak 1995 tarihinde Amerika Birle

şik Devletlerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar, Ta
rım ve Köyişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı îsmet Attila'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
2.-İran'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, Ma

liye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1704) ' , 

BAŞKAN-Bir başka tezkere vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İslam Konferansı Örgütü 14 üncü Gıda Güvenliği ve Tarımsal Gelişme Toplantısına katılmak 
üzere, 13 Ocak 1995 tarihinde İran'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in 
dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekfılet etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Malezya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'e, dönüşüne kadar, 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311706) 

BAŞKAN- Bir başka tezkere vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(KEK) Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 15 Ocak 1995 tarihinde Ma
lezya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in dönüşüne kadar, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel ' 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

I. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam ve 15 arkadaşının, tütün üreticilerinin ve sigara sana
yiinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) , 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tütün, gerek ekonomik ve gerekse sosyal yönü itibariyle, Türk tarımının temel ürünleri ara
sında yer almaktadır. Uzun yıllar, ihracat gelirlerimizin başta gelen kalemlerinden birini teşkil eden 
tütün, bugün de önemini muhafaza etmekte ve geniş bir üretici kesiminin de geçim kaynağını oluş
turmaktadır. 

Memleketimizde tütün ekimi, Ege, Karadeniz, Marmara, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimiz
de yapılmakta olup, yaklaşık 4 milyon hektarlık bir alanı kapsamaktadır. 

Sosyal ve ekonomik hayatımızda önemli bir yeri olan tütün ve tütüncülüğümüzde, üzerinde 
durulması gereken konular arasında stok durumu, kota meselesi ve sigara sanayiinin geliştirilmesi
dir. Bilindiği üzere, fazla stok yapmak, ülkemiz ekonomisi açısından zararlı bir yoldur. Bunun, as
garî oranlarda olması gereklidir. Gerek stok durumu gerekse kota uygulaması sebebiyle son yıllar
da izlenen politikalar, memleketimizi ve tütün üreticilerini mağdur bir duruma düşürmüştür. Tütün 
ekicileri bakımından olduğu kadar, memleketimiz ekonomisi açısından da istikrarlı bir politikanın 
izlenmesi, şart ve zaruri görülmektedir. 

Türkiyemizin ekonomik kalkınmasında, tütün ve tütüncülüğün bir yük, bir engel değil, aksi
ne, destek ve olumlu katkılarda bulunmasını arzuluyoruz. Bu sebeple de uygun arazide gerektiği 
kadar ve iyi kalitede üretim yapılması, üretilen tütünün de iyi fiyatla ihraç edilerek ülkemize döviz 
kazandırılması gereklidir. 

Gerek iç tüketimde ve gerekse ihracatta kullandığımız tütünün kalitesi iyi olduğu takdirde, tü
tün mamullerinin kalitesi de o oranda düzelecektir; idare de, kalitesiz tütün almak suretiyle, lüzum
suz stok masraflarından kurtarılmış olacaktır. Bugün uygulanmakta olan kota sisteminin isabetsiz
liği sebebiyle, hem üretici ve hem de memleketimiz zarar görmektedir. Zira, kalitesi yüksek oran
da tütün üretimi yapılacak bölgelerde az, kalitesiz üretim yapılacak bölgelerde yüksek oranlarda 
ekim yapılması, düşük kaliteli tütünün elde kalmasına yol açtığı ve bunların stoklarda kaldığı veya 
yakıldığı da bilinen bir gerçektir. Bu uygulamadan, ülke ekonomisinin de olumsuz yönde etkilen
diği kuşkusuzdur. 

Bu sebeplerle, ülkemizde, gerek üreticiye ve gerekse ekonomiye müspet kaltılarda bulunacak 
kalite ve miktarda tütün ekiminin yapılabilmesi için, uygulanmakta olan kota sisteminin, bu uygu
lamadan zarar gören tütün ekicilerinin mağduriyetlerinin önlenmesinin yanında, sigara sanayiinin 
geliştirilmesi için izlenmesi gerek politikaların belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Saydam Hasan Korkmazcan 
Manisa Denizli 

Nevşat Özer Mehmet Sağdıç 
Muğla Ankara 
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Eyyüp Cenap Gülpınar Mahmut Orhon 
Şanlıurfa Yozgat 

Halil İbrahim Özsoy Süleyman Hatinoğlu 
Afyon Artvin 

Seyyit Eyyüpoğlu Feyzi İşbaşaran 
Şanlıurfa İstanbul 

İbrahim Özdcmir Şükrü Yürür 
İstanbul Ordu 

Selçuk Maruflu Eyüp Aşık 
İstanbul Trabzon 

Feridun Pehlivan Refik Arslan 
Bursa Kastamonu 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Ben de iştirak ediyorum. 
BAŞKAN- Efendim, tezkere gönderin, ekleyelim Sayın Bulut. 
Değerli milletvekilleri, önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. - (10/198) ve (10/218,101219) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonları Başkanlıkla

rının, gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmelerine ilişkin istemlerinin karşılanmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/170?) 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

a) 1983 Yılı Başından İtibaren Kurulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Temsil Edilmiş 
Tüm Siyasî Partilerin ve Genel Başkanlarıyla Yakınlarının Mal Varlıklarının Araştırılması Ama
cıyla Kurulan (10/198) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu ile 

b) Bosna-Hersek'te Son Günlerde Yoğunlaşan Sırp Saldırıları ve Katliamları Konusunda 
Araştırmalar Yaparak Millî Siyasetimizin Uygulanmasında İcra Makamlarına Destek Sağlamak 
Amacıyla Kurulan (10/218, 10/219) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 

Başkanlıklarının, gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmelerine ilişkin önerileri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanında görüşülmüş, ilgili İçtüzük hükümlerinin yurt içi araştırma
yı kapsamasına rağmen, konularının gereği, önemi ve özelliği nedeniyle istemlerinin karşılanması
na, ancak, gidilecek ülkelerle gidecek komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme süresinin öncelik
le Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla Genel Kurulun onayına su
nulmasına, Başkanlık Divanının 11.1.1995 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, tezkereyi okuttum; dinlediniz. 
Tezkereyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tez

kere kabul edilmiştir. 
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5. - Başbakan Tansu Çiller'in İsrail ve Mısır'a yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekil
lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1708) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre gönderil
miş bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Prof.Dr. Tansu Çiller'in, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 3-7 Ka
sım 1994 tarihleri arasında İsrail ve Mısır'a yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adlan yazılı mil
letvekillerinin de katılmalan uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Başbakan Vekili 

Liste: 
Esat Canan (Hakkâri) 
Ali Coşkun Kırca (îstanbul) 

Mehmet Alp (Kars) 

Nurhan Tekinel (Kastamonu) 
Ali Eser (Samsun) 
Fethiye Özver (Tekirdağ) 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Muhalefetten hiç kimse yok mu?! 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Bu nasıl demokrasi!.. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu tezkere, daha evvel Genel Kurulun 1.11.1994 tarihli 26 
nci Birleşiminde okunmuş; ancak, Bakanlar Kurulu karan olmadığına dair yapılan itirazlar üzerine 
işlem tamamlattınlmıştır. 

O zaman işlem tamamlanamamıştı, bilahara Bakanlar Kumlu kararı gelmiş ve tezkere, bu su
retle ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, okunan tezkereyi ve eki listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayalım efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, iradenizi kullanın!.. 
BAŞKAN-Kabul etmeyenler... 
KADİR BOZKURT (Sinop)- Divan üyesi yok ki... 
BAŞKAN- Bir dakika müsaade rica edeyim, Sayın Divan üyesi... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sayın Başkan, reddedildi zaten. 
BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Kabul edenleri oyladınız zaten, kabul etmeyenleri oy

layacaksınız. 
BAŞKAN- Efendim müsaade buyurun... Biz şimdi ne yapıyoruz... (ANAP sıralarından gürül

tüler) 
Efendim, lütfen istirahat buyurunuz, Divanı bir teşkil edelim.. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, bir şey mi buyuruyorsunuz? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Demokrasi tahrip oldu... 
BAŞKAN-Efendim, Divan teşekkül etmiştir. Oylama... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Sayın Başkan, haksızlık yapıyorsunuz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Kabul edenleri saymıştınız efendim. 
BAŞKAN-Öyle mi efendim? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Şimdi, kabul etmeyenleri sayacaksınız. 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Başbakanlıktan bir tezkere geldi, tezkereyi ekli listesiyle 

birlikte okuttum; şimdi, oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, haksızlık yapıyorsunuz; bari, evlerinden 

gelmeleri için bir de davetiye yollayın... 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Zaten, neye parmak kaldırdıklarını da bilmiyorlar... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN- Peki, dikkate alacağım Sayın Hatinoğlu. (DYP sıralarından "Oylamaya geçtiniz" 

sesleri) 
Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun... 
Kabul etmeyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, salonda 64 üye var... . 
BAŞKAN-Sayın Hatinoğlu, beni dinler misiniz... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Karar yetersayısını aradınız mı? 
BAŞKAN-Sayın Hatinoğlu, beni dinler misiniz... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Dinliyorum. 

BAŞKAN- Oylamaya geçtik, kabul edenleri saydık; siz, o noktada, nasıl, karar yeter sayısının 
aranmasını istiyorsunuz? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Ama, iki defa saydınız Sayın Başkan; o zaman, niye 
saydınız kabul etmeyenleri? Kabul etmeyenler çoğunluktaydı; Divanı kasıtlı olarak boşalttınız. 

BAŞKAN- Efendim, teşekkül etmemiş bir divanla işlem yapamam. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Bu, demokrasiye ve Parlamentoya bir darbedir. 
6. - İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'üh, 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapıl

ması Hakkında Kanun Teklifinin (211124) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/386) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya günde

me alınma önergeleri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımca hazırlanarak 14.6.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu

lan 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasının tanzimi ve kanuna geçici üç 
madde ilavesi hakkındaki kanun teklifim, sevk edildiği Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonunda, görüşme yapılmadan bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, doğrudan gündeme alınmasını 
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Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

BAŞKAN- Söz talebi var mı efendim? 

Lehinde iki sayın üyeye, aleyhinde iki sayın üyeye söz vereceğim. Sayın Öztürk ve Sayın Ma
ruftu lehte, Sayın Kaymak aleyhte... 

Lehte olmak üzere, Sayın Öztürk; buyurun. 

Sayın Öztürk, sadece önergenin lehinde ve lütfen süreye uyarak... Rica ediyorum... 
Süreniz, uzatmamak kaydıyla, 10 dakika. 
Buyurun efendim. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, geçen hafta da, su 
havzalarının korunmasıyla ilgili bir teklifim olmuştu. Bütçe görüşmelerinden önce de, yine, İstan
bul'u çok yakından ilgilendiren, gecekondu meselesiyle ilgili bir yasa teklifim olmuştu. Bugün de, 
yine, İstanbul'u çok yakından ilgilendiren,-özellikle, Boğaziçi'ni çok yakından ilgilendiren bir ya
sa teklifimin gündeme alınıp alınmaması hususu huzurlarınızda görüşülmekte. Bu vesileyle, hepi
nize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin malumu olduğu üzre, Meclisimiz İstanbul'un 
sorunlarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurmuştu. Bu komisyon, bir seneye yakın bir çalışma 
süresi içerisinde, İstanbul'un karşı karşıya kaldığı problemleri, burada, bir rapor olarak Yüce Mec
lise arz etmiş, Yüce Meclisin bilgisine sunmuştu; ama, özellikle, İstanbul'da 1989 yılından sonra, 
Anavatan belediyeleri işbaşından ayrıldıktan sonra, İstanbul beş yılı çok talihsiz bir dönem olarak 
yaşadı. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- İzmir de öyle. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- İstanbul'da günlük hizmetler bile yapılamazken bu beş yılın bi

rikimi olan problemler birer birer arttı ve bugün, İstanbul, suyu içilemez, havası teneffüs edilemez 
bir şehir haline geldi. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Başbakan el koydu. 

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Değerli milletvekilleri, bu arada, dördüncü yılına giren bir Hü
kümet de işbaşında. Bugüne kadar, bu Hükümet, bu biriken problemlere, maalesef, el atmadı. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-1 İyiki el atmadı; neye el atsa batırıyor. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Hep, İstanbul'a göçü, İstanbul'a Anadolu'nun çeşitli bölgele

rinden gelen ve iş ve aş arayan, göç eden insanları problem olarak gördü; yani, göç problemi var
dır; dolayısıyla, bunu bir problem olarak gördü. Halbuki, İstanbul'un sorunlarıyla ilgili komisyon 
raporunda da belirttiğimiz üzre, bugün, artık, İstanbul'a göçü bir problem olarak değil, bir veri ola
rak kabul etmek lazım; yani, bu insanların İstanbul'a gelmelerini önleyemezsiniz, demokratik bir 
ülkede yaşıyoruz; ama, bu gelişi düzenli bir şekilde yerleştirebilmek, İstanbul'un tarihî ve doğal 
güzelliklerini bozmayacak bir tarzda, modern bir şehre yakışır şekilde, düzenli şekilde yerleştir
mek, elbette, yönetimlerin görevidir. 

Geçen haftaki teklifimden çok kısa bir şey arz etmek istiyorum. Bakınız, İstanbul'da kaçak ya-
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pı, gecekondu, nerelerde oluyor. Devlet, belediye, Hazine, vakıflar, kendi arazilerini koruyamadı
ğı için; ayrıca, devlet yahut ilgili belediye veyahut ilgili idare, korunması gereken araziler içerisin
de, özellikle su havzalarında özel mülkiyeti olan vatandaşların yerlerini zamanında istimlak ede
mediği için, mutlak koruma alanları içerisinde arazisi olan vatandaşlarımızın bırakınız buralarda ev 
yapmasını, gecekondu yapmasını -zaten bunları kanun önlüyor- mevcut kanunlar, tarım yapmaya 
bile müsaade etmiyor; ancak, bazı kurallar çerçevesinde, suni gübresiz, organik gübreyle tarım yap
masına izin veriyor; mutlak koruma alanları içerisinde hiç izin vermiyor. Dolayısıyla, arazisini de
ğerlendiremeyen vatandaşın bu gibi yerleri -devlet istimlak edemediği için- ucuz araziler haline ge
liyor. Ne yapsın vatandaş; bu malını değerlendiremediği için, bu iş için türemiş birtakım mafyala
rın teklifleriyle, bu arazileri, gecekondulara açıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, Boğaziçinde de durum farklı değil. 1800'lü yıllarda -malumunuzdur, 
Boğaziçinin resimlerini gören arkadaşlarımız vardır- özellikle, Boğaziçinde bugünkü yeşil kuşak
lar yoktur, kırsal bir görünüm arz eder. Zamanla, buraya yerleşen insanlar, Osmanlı döneminde, bu
ralarda, özel mülkiyet nedeniyle çeşitli ağaçlandırmalar yapmış ve birtakım özel korular, ormanlar 
oluşmuştur; ama, biz koruyalım derken, koruyamamışız, belli ölçülerde imar izni veremediğimiz 
için, bu yerler sahipsiz kalmıştır; sahipsiz kalan yerler de, gecekondu ve kaçak inşaat için cazip 
alanlardır. 

1983 yılında Boğaziçi Yasası çıkmıştır, 1986 yılma kadar uygulama görmüştür; fakat, Anaya-
. sa Mahkemesinin Boğaziçi Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasını iptal etmesi nedeniyle, ma
alesef, o kanun da meriyetten büyük ölçüde kalkmıştır. 

Benim burada getirdiğim teklif, Anayasa Mahkemesinin de gerekçeli kararında görüleceği 
üzere, bu sakıncaları ortadan kaldıran, iptal edilen maddenin yerine kaim olabilecek bir çözüm öne
risidir. 

BAŞKAN- Sayın Öztürk, 3 dakikanız var efendim, ona göre konuşmanızı ayarlayın. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Teşekkür ederim Başkanım. 
Burada, belki de büyük bir ihtimalle, teklifimin gündeme alınması önerisi reddedilecektir. 

Ben, bir milletvekili olarak birtakım çabalarla hazırlıklar yapıyorum, komisyonlara geliyor, aylar
ca yıllarca bekliyor. Özellikle, İçtüzüğün 38 inci maddesini,kullanarak gündeme indirmemin bir 
nedeni vardır. Burada çabam, Hükümetimize bu işin vahametini anlatmak, bu işe bir an evvel el at
malarını temin etmek bakımındandır. Gündeme alınsa da alınmasa da çok fazla bir şey değişmiyor; 
ancak, kanunlaştığı zaman belki birçok şeyler değişebilir. Ama, bakıyoruz ki, bugün İstanbul'da 
birtakım şovlar da yapılıyor. Başbakanımız, İstanbul'a geliyor -dört senedir aklı neredeymiş bile
miyorum, İstanbul'un sorunları sanki bugün tecelli etmiş de ona çözüm üretmek üzere- biraz evvel 
anlattığım gerekçelere de ters düşen, belki de İstanbul'un çok daha berbat bir hale gelmesine ne
den olacak mesajlar veriyor. Sorumlu yerde, bir Başbakanın, âdeta gecekondu yapmayı teşvik eder 
mahiyetteki beyanlarını burada da, huzurlarınızda kınıyorum. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Bravo!.. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Sayın Başbakan, elini nereye attıysa başarısızlıkla neticelendi. 

Ekonomiye elini attı "çözeceğim" dedi, daha berbat hale geldi "terörü çözeceğim" dedi, bugün, te
rör daha da azdı. Diliyoruz ki, İstanbul'a elini atarsa, bu saatten sonra, İstanbul'un da hali pek iyi 
olmayacak. Geliniz, bunu hep beraber çözelim. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Sayın Öztürk, teşekkür ediyorum. 
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Sayın Maruflu, buyurun efendim. 

GÜROL SOYLU (istanbul)- Sayın Başkan, ben de, aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN- Aleyhte!.. 

Sayın Maruflu, programımız yüklü; rica ediyorum, 5 dakikada bitirirseniz iyilik yapmış olur
sunuz. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili 
arkadaşımız Sabri Öztürk'ün, 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin ka
nun teklifinin, Bayındırlık İmar ve Turizm Komisyonunda görüşülmemesi sonucunda, Meclis Ge
nel Kurulu gündemine doğrudan alınmasına ilişkin önerisini desteklemek için söz almış bulunuyo
rum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın incisi, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, 
maalesef, her geçen gün elden çıkmaktadır. Bir istanbullu olarak, İstanbul Milletvekili olarak, bu 
duruma fevkalade üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. 

Bugün, istanbul'da, hepinizin son günlerde son günlerde izlediği gibi, hava kirliliği had safha
ya gelmiştir ve hava kirliliği konusunda, ne İstanbul Valisi ne istanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanı ne de Hükümet, yeterince tedbir almamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Halic'in durumu hakikaten içler acısıdır; bir zamanlar temizlenmeye 
yüz tutmuş bulunan Haliç, bugün, bulanık, çamur içinde kalmıştır. 

Bütün bunlar, 1989 yılından bugüne kadar, istanbul'un başına gelen belediye yönetimlerinin 
sorumsuz ve beceriksiz tutumlarından kaynaklanmaktadır. 1994 yılının 27 Martında yapılan seçim
lerden sonra gelen istanbul Anakent yönetimi de, şu ana kadar, ortaya, elle tutulur bir proje ve 
program koyamamıştır, sorunlar her geçen gün artmaktadır. 

Gecekondular sağlıksız yapılaşmayı oluşturmakta, arazi mafyalarının elinde kalmış olan bir
çok masum vatandaşımız mağdur olmaktadır. Yeşil alanlar tahrip edilmektedir. Bu yeşil alanlar, 
birkaç kişinin para kazanması karşılığı, toplumsal menfaata heba edilmektedir. Size, bir misal ola
rak şunu vermek istiyorum: Bugün, inönü Stadyumunun arkasında yükselmekte olan bir ucube bi
nayı anlamak mümkün değildir; oysa, orası, yemyeşil, çok az kalan bir alan şeklinde, bir park şek
linde kullanılıyordu. 

Değerli arkadaşlar, istanbul'u, her bakımdan, her yönden tahrip etmeye devam etmekteyiz. 
Osmanlı İmparatorluğumuzun nostaljisini yaşatan tarihî mekânlara, bugün, istanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, yağmalanmak üzere, el konulma yoluna girilmiştir. Bu arada, surların yıkıl
masından bahsedenler vardır. Altyapı hizmetleri yetersizdir. Su havzaları, bugün, İstanbul'un gele
cekteki su ihtiyacını tehdit eder duruma gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, dünyanın her tarafına gidiniz, su havzalarını, o ülkeler, gözlerinin bebeği 
gibi korurlar; çünkü, su havzası demek, şu bardağın içinde bulunan su demektir. Bu suyu, içerek, 
kullanarak hayatımızın bir parçası yapmışız. Şimdi, sağlıksız kentleşme sonucunda, su havzaları, 
ona buna peşkeş çekilmekte ve bu şekilde, İstanbullunun, halkın içeceği sular, kirlenmektedir. 

İstanbul, sahipsiz bir şehir haline gelmiştir değerli milletvekilleri ve geçen hafta -çok gariptir-
Sayın Başbakan, nedense, aklına nereden geldiyse, İstanbul'a sahip olma düşüncesiyle "İstan
bul'un sorunlarına el koyuyorum" diye ortaya çıktı. Ben, Başbakandan ricada bulunuyorum; ülke
ye benzetmesin İstanbul'u; lütfen el koymasın. Türk ekonomisinin durumuna.istanbul'u benzetir
se, sonra, kolay kolay bunun altından kalkmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu çerçeve içinde, tarihî ve doğal değerlerimizi korumak ve özel-
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likle, Boğaziçini korumak amacıyla, İstanbul Milletvekili Sabri ÖztUrk arkadaşımızın yerdiği bu 
teklifin, direkt olarak' gündeme alınması ve görüşülerek yasalaşmasında büyük yarar görüyorum. 
Çünkü, Sabri Öztürk arkadaşımız, kendi ifadelerinde de -burada söyledikleri gibi- bir yasal boşlu
ğu doldurmak için bu önergeyi vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, İstanbul'a havadan baktığınız zaman, yeşil alan hemen hemen 
kalmamıştır. Yeşil alan olarak İstanbul'da, bugün, sadece mezarlıkları ve askeri tesisleri -o da çer
çevelenmiş olan askeri tesisleri- görebiliyorsunuz. Bu nedenle, Boğaziçini, şimdiye kadar tahrip et
tik, elden çıktı, hiç olmazsa, bundan sonraki bölümünü elde tutabilmek için sadece Boğaziçinin de
ğil, İstanbul'un tüm sorunlarını çözebilmek ve İstanbul'u tekrar insanlığın ve Türkiye'nin birinci
si olarak yaşatabilmek için, İstanbul'a büyük önem verilmesi gerektiğini ifade ediyorum. 

Bu düşüncelerle, İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk arkadaşımızın önergesini ve teklifini des
tekliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Maruflu teşekkür ediyorum. 
Sayın Kaymak, inşallah, konuşmaktan vazgeçmişsinizdir. 
MUHAMMET KAYMAK (Adana)-Hayır efendim, konuşacağım. 
BAŞKAN- Sayın Kaymak, lütfen kısa konuşun; programımız çok yüklü. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Bu da önemli bir konu Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Kaymak. 

MUHAMMET KAYMAK (Adana)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 Haziran 1994 
tarihinde komisyonumuza havale edilen, 2/1124 esas numaralı, İstanbul Milletvekili Sayın Sabri 
Öztürk ve 10 Arkadaşının 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununun 3 üncü Maddesine Bir Fıkra İlavesi ve 
Kanuna, 3 Adet Geçici Madde İlavesi Hakkındaki Kanun Teklifiyle 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
nun 3 üncü maddesinin (g) fıkrası yeniden düzenlenmiş, Boğaziçi öngörünüm bölgesinde konut in
şaatlarının ne şekilde yapılacağı ile ilgili hükümler getirilmiştir. Ancak, 3.5.1985 tarihinde, 3194 
Sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklikle -Sayın Sabri Öztürk'ün teklifinin aynısı olmamakla 
birlikte, benzeri bir mahiyette- yeniden düzenlenen (g) fıkrası Anayasa Mahkemesince iptal edil
miştir. Ayrıca, teklifle kanuna eklenen geçici maddelerle de Boğaziçi öngörünüm bölgesinde ıslah 
ve imar planı yapılması ve bölge içinde 1.1.1994 tarihine kadar yapılan.imar mevzuatına aykırı ya
pılar ile gecekonduların yasallaştırılması öngörülmüştür. 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzu
atına Aykırı Yapılara Uygulanan Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 3290 sayılı Kanunla değişik, 14 üncü maddenin (f) bendiyle, İs
tanbul Boğaziçi öngörünüm bölgelerinde 2.6.1981 tarihinden önce yapılan gecekondular ile 
1.10.1983 tarihinden önce imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılar af yasası kapsamına alın
mıştır. Ancak, af kapsamına alınan İstanbul Boğazı sahil şeridi ve ön görünüm bölgeleri, Anayasa , 
Mahkemesi kararıyla af kapsamından çıkarılmıştır. Teklifle kanuna eklenmesi öngörülen geçici 
maddelerle af kapsamından çıkarılan hükümlerin benzeri getirilmek istenmektedir. 

Sayın Öztürk'ün teklifi, komisyonumuza 17 Haziran 1994 tarihinde havale edilmiş ve teklif 
hakkındaki hükümet görüşü de 25 Ağustos 1994 tarihlidir. Tarihlerden de anlaşılacağı gibi, komis
yonumuz teklifi görüşmekte gecikmiş değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İstanbul koruma alanlarıyla ilgili yasa tasarısı bakanlık
ça hazırlanmış ve bitirilmiştir. Tasarı, su havzaları ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununu da kapsa
maktadır. En kısa zamanda Meclisimize sevk edileceğini öğrendiğim ve bizzat Genel Başkanımız-
ca ve bakanımızca da takip edilen bu tasan, Sayın Öztürk'ün bu teklifini de kapsamaktadır. 
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Bu nedenle, Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerin bir değişik şekliyle yeniden ge
tirilmesini öngören bu teklifi, gelecek tasarı ile birlikte birleştirerek komisyonumuzda ve komisyo
numuz üyesi olan Sayın Sabri Öztürk'ün de görüşmeler sırasında yapıcı ve etkin katkılarıyla görü
şülmesinden yanayım. 

* Bu nedenlerle, teklifin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, doğrudan 
doğruya gündeme alınmasının uygun olmayacağı kanaatindeyim. 

Takdir, Yüce Heyetindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN- Sayın Kaymak, teşekkür ediyorum. 
Aleyhte olmak üzere Sayın Soylu, buyurun efendim. 
GÜROL SOYLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyo

rum. 
İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince, her milletvekilinin vermiş olduğu kanun teklifinin bura

ya indirilmesi tabiî hakkı; ama, gündeme alınıp alınmaması, sizlerin hür iradenize bağlı. 
Değerli arkadaşlarım, aslî görevimizin bir tanesi yasama görevi. Her milletvekili, kendi bölge

siyle, hatta ülkesinin her bölgesiyle ilgili iyileştirici yasa tekliflerini Meclise sunmakla yükümlü. 
Değerli arkadaşım da bu görevini, eski bir belediye başkanı sıfatıyla, İstanbul'u bilen bir arkadaşı
mız sıfatıyla yapmıştır. 

Şimdi, 2960 sayılı Yasanın aleyhindeyim; onunla ilgili, size bazı açıklamalar yapmak istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Boğaziçi Yasasını çıkarmamış olsaydık, serbest bıraksaydık, hiç yasa 
yapmamış olsaydık, size samimiyetimle söylüyorum^ Boğaziçi, bugünkü kötü konumundan daha 
kötü olmazdı; daha iyi inşa ederdi oradaki arazi sahipleri. Bakın, yanlışı nerede; çevreciyiz, yeşili 
koruyucuyuz, yasa yapıcıyız; ama, ne yazık ki, bu Parlamento, 5 bin dönümün yukarısındaki' yeşil 
alanı, yeşil alan olarak kabul etmemiştir; 5 dönümün altındaki küçük paselleri, 300 metrekareyi, 
500 metrekareyi yeşil alan ilan etmiştir. Onu korumacılıkla yasaya getirmiştir; ama, o büyük yeşil 
alanları, 5 bin dönümün üzerindeki alanları, -maalesef, üzülerek söylüyorum- yapıya açmıştır. Bi
raz hafızanızı yoklayın değerli arkadaşlarım; 5 bin dönümün üzerindeki araziyi parsel yaparak, if
raz yaparak, 300 metrekareye, 500 metrekareye, 1 000 metrekareye indirgemiyor muyuz; yasa
lar buna müsait değil mi; müsait. O halde, bu yanlışlığı zamanında yaptık; arkasından yasakçı zih
niyeti getirdik. Şu anda, iki yıldır, İstanbul'da ruhsat verilmiyor Boğaziçinde. Gidin görün ki, ruh
sat verildiği dönemden daha hızlı bir yapılaşma var. İstanbul'da Boğaziçinin yapılaşma standartı 
belli "tabanda yüzde 6, yükseklik 6,50, 2 katı geçmeyecek" diyor; ama, gidin görün ki, 4 katlı ya
pılar var. Nedeni: Boşlukta kalması.bu yasanın; yasanın getirmiş olduğu hak ve yetkiyi, maalesef, 
belediye başkanı değil de, belediyede çalışan değnekçiler kullanmaktadırlar; bu gerçeği görmemiz 
lazım. 

Dolayısıyla, Yüce Parlamentonun içerisindeki her üyenin vermiş olduğu -lehte aleyhte, yanlış 
doğru- kanun tekliflerinin, gündeme bir an evvel getirilerek, bunların tartışmaya açılması zorunlu
dur; bunu yapmamız lazım. Tartışarak en iyisini buluruz; ama, tartışmadan, komisyonlarda günde
me almadan, Genel Kurulda 38 inci maddeye göre gündeme alınmasını reddederek bir yere vara
mayız. Arkasından da döner ne yaparız biliyor musunuz? İyileştirelim deriz, bazı kötü niyetliler af 
diye, iyi niyetliler iyileştireceğim diye, aftan da daha kötü uygulamalar gündeme getirir. 

Sayın Başbakanım belki de söylememiştir, bilemiyorum; ama, af kelimesi İstanbul için son de-
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rece tehlikelidir değerli arkadaşlarım. Gelin, af yapmayalım; ama, İstanbul'u işgal edenlerin, işgal
den kurtaralım. 

Size samimiyetimle söylüyorum, tüm iyi niyetimle' itiraf ediyorum. İstanbul'u bu duruma dü
şüren siyasîlerdir. Neden biliyor musunuz: İstanbul'un ulaşım alanlarındaki rant kesimini, Hazine 
arazilerini mülkiyet stiline getirmedikleri içindir; sahipsiz bıraktıkları içindir; göçü teşvik ettikleri 
içindir... Maalesef, göç ederi vatandaşı da korumamışlardır. Bu siyasîler, partizanca davranarak, 
yok teşkilatmış, yok parti mensubuymuş, yok siyasî kişiymiş diye himayeleri altına alarak, o orman 
alanlarını, o özel orman alanlarını, maalesef, yasanın da dışına çıkarak yağmalatmışlardır. Hiç de
ğilse, bundan sonra bunu durduralım; doğrusunu yapalıriı; muhalefet-iktidar kavgası yapmadan. 

Bu işin çözümü belli değerli arkadaşlarım. Elbette, oraya gelmiş, mağdur olarak işgal etmiş ki
şileri daha fazla mağdur etmenin bir anlamı yok; ama, af çıkararak değil; onların, o arsa üzerin
deki tasarruflarına halel getirmeden, onların tasarruflarını değerlendirerek; ama, kamunun arazisi
ni, kamunun malını da koruyarak, buna çözüm bulmak mümkündür. Yeter ki, şu iktidar-muhalefet 
olarak "ben yaptım, sen bozdun; sen yaptın, ben bozdum" zinniyetinden kurtulalım. Benim sizlere 
arzım bu kadardır. 

Bu İçtüzüğün 38 inci maddesini işletelim, elbirliğiyle işletelim; bundan zarar değil yarar görü
rüz; bunu gündeme alalım. Belki de bu Parlamentonun döneminin sonuna kadar görüşülmeyecektir; 
ama, bu işleri gerçekleştirelim ki, tartışarak, işbirliği, elbirliği yaparak doğrusunu bulabilelim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Soylu teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Öztürk'ün önergesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Önergede belirtilen teklifin doğrudan doğruya gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
İkinci bir önerge vardır; okutuyorum: 
7. - Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 55 inci 

Maddesinin (c) Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin (21441) doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/387) 

BAŞKAN- İkinci bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımdan hazırlanarak Başkanlığınıza sunulmuş bulunan ve aşağıda adı geçen kanun tekli

fim, İçtüzüğün öngördüğü süre içerisinde ilgili komisyonlarda görüşülerek TBMM gündemine 
alınmamıştır. 

Söz konusu kanun teklifinin, TBMM İçtüzüğünün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasını arz ederim. 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

İlgili Kanun Teklifi: 
2574 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 55 inci Maddesinin Harçlarla İlgili (c) Bendinin Yü

rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi. 
BAŞKAN- Sayın Alınak söz istiyorlar. 
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Başka söz talebi var mı efendim? Yok. 

Buyurun Sayın Almak. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki yıl önce Başkanlığa 
verdiğim ve bugün doğrudan doğruya görüşülmesini istediğim kanun teklifi, üniversite harçlarının 
ortadan kaldırılması amacım taşımaktadır. Dilerim ki, Sayın Genel Kurul, bu konuda duyarlılık 
gösterir ve önergeme destek vererek, bu kanun teklifinin doğrudan doğruya görüşülmesini sağlar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de hak eşitliği ve bu hak eşitliğini güvenceye kavuşturan, bu 
hak eşitliğine güvence veren fırsat eşitliği var mı diye sorulsa; sanıyorum yönetenler, sistemin ide
ologları, kalemşorleri, sözcüleri, elbetteki hak arama özgürlüğü vardır derler; derler ama; halka da, 
bizlere de şu hak doğar: Peki varsa, bunca haksızlık, bunca eşitsizlik niçin vardır?.. 

Örneğin, eğitim eşitliği var diyorsunuz, var diyorsunuz ama, sorarlar adama; nerede eğitim 
eşitliği?.. Kolejlerin, paralı okulların, özel okulların kapıları kimlere açıktır? İşçinin, çiftçinin, me
murun, emekçinin, dul ve yetimin, esnafın, işsizin çocukları kolejlerde okuyabiliyorlar mı; paralı 
okullarda okuyabiliyorlar mı; okuyamıyorlar. Halkın çocukları, bırakın bu okullarda okumayı, bu 
okulların kapısından bile içeriye alınmazlar. Kimin çocukları okuyor; zenginin çocuğu okuyor. 

Yine kazanç edinme özgürlüğü vardır denir ama, halk yığınları için böyle bir hak da yoktur; 
bunu pratikte yaşıyoruz, günlük yaşamımızda yaşıyoruz. Nedense bu hak da, tıpkı eğitimde oldu
ğu gibi, villa sahipleri için, sigorta şirketi sahipleri için, bankacılar için, ithalatçılar ve ihracatçılar 
için, fabrikatörler için vardır. 

İşsiz kazanmıyor, memur kazanmıyor, çiftçi kazanmıyor, halk perişan ve aç; peki, nerede kal
dı kazanç edinme Özgürlüğü?.. O da tıpkı eğitim eşitliği gibi, yine sözde kalan, kâğıt üzerinde ka
lan ve işlemeyen bir hak olmaktan öteye gitmemektedir. 

Konut edinme hakkı vardır deniliyor, sehayat etme özgürlüğü vardır deniliyor; vardır; ama, ki
min seyahat etme özgürlüğü vardır; kimin konut edinme özgürlüğü vardır; yine zenginlerin. 

İstanbul'da gecekonducunun, derme çatma gecekondusu başına yıkılmaktadır; Ankara'da ge
cekondu, içinde oturan yoksulun tepesine yıkılmaktadır, başına yıkılmaktadır. Peki, nerede kaldı 
konut edinme özgürlüğü? Olağanüstü Hal Bölgesinde ve çevre illerde, bırakın konutların yıkılma
sı, köyler yakıldı, köyler yıkıldı; insanlar kitleler halinde göç ettirildi, sürüldüler, milyonlar halin
de sürüldüler ve bugün, bu koşullarda, bu kış gününde, çadırlarda yaşamaya mahkûm edildiler. 
Yayla ve mera yasakları kondu, bölge ticaretine büyük bir darbe indirildi. Nerede kaldı özgürlük
ler peki, nerede kaldı haklar? 

Eğitim, sözümona eğitim özgürlüğünde olduğu gibi, bu konuda da özgürlükler, yine belirli bir 
kesim için, mutlu bir azınlık için vardır; ama, geniş halk yığınları için, özgürlüklerin A' sından bi
le söz etmek mümkün değildir. 

Düşünce özgürlüğü denir; sistemi savunanlar, bu düzeni savunanlar, pekala bu özgürlükten ya
rarlanabilmektedirler, yararlanıyorlar, özgürlükleri tepe tepe kullanıyorlar. Ama, halkı savunan bi
lim adamları, halkın sorunlarını dile getiren gazeteciler, basın mensupları, düşünce adamları, mil
letvekilleri, cezaevlerine atılıyor. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Belli ama... Belli, dışarıdaki milletvekillerinin ne yaptıkla
rı.. Yapma bunları... 

MAHMUT ALINAK (Devamla)- O konuda düşüncelerimiz açıktır. Gelirsiniz, konuşuruz, tar
tışırız. 

MEHMET CEBİ (Samsun)-Reddet, reddet... 
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MAHMUT ALINAK (Devamla)-Gelirsiniz tartışırız. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun)-Reddet... 

MAHMUT ALINAK (Devamla)- Oraya giden yolu siz döşediniz. Beni konuşturmayın! Ora
ya giden yolu siz döşediniz, oranın adresini siz koydunuz, siz yarattınız. 

MEHMET CEBİ (Samsun)-Doğru koymuşuz... 

MAHMUT ALINAK (Devamla)-Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN-Sayın Almak... 

MAHMUT ALINAK(Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Efendim, lütfen... 
MAHMUT ALINAK (Devamla)- ...peki, bütün bunlar neden, bütün bunlar neden; çünkü, yö

netilenler için, çünkü halk yığınları için, Haklar kâğıt üstünde kalır da ondan. Çünkü, sistemin sa
hipleri; yani, yöneticiler, halk yığınlarının hak sahibi olmasını istemezler de ondan. Çünkü, halk yı
ğınları hak sahibi olduklarında, saltanatlarını sürdüremeyecekler de ondan. Sömürü, bu azgın sö
mürü, bu vahşi sömürü sürdürülemeyecek de ondan değerli arkadaşlarım. 

ÎSMAÎL KÖSE (Erzurum)-Demokraside öyle bir şey yoktur, 
MAHMUT ALINAK (Devamla)- Şimdi, tarih boyunca hep böyle olmuştur, tarih boyunca hep 

böyle olmuştur. 
ALÂETTlN KURT (Kocaeli)-Sizin düşündüğünüz sistemde olabilir. 
MAHMUT ALINAK (Devamla)- Canım benim! "demokrasi" dediniz, sizin, "demokrasi" de

diğiniz, bir avuç azınlık içindir; bizim savunduğumuz demokrasi, 60 milyon insan içindir; aramız
daki fark budur. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Hâlâ konuşuyorsunuz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, konuştuk da ne oldu; cezaevine gön

derdiniz, bileklerimize kelepçe vurdunuz, cezaevine gönderdiniz bizi ve bunun bedelini ödeyerek 
buraya geldim. Hiçbirinizin lütfuna sığınmadan buraya geldim. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Sayın Alınak, toparlar mısınız. 
MAHMUT ALINAK (Devamla)-Değerli Başkan, bitiriyorum. 
Sevgili arkadaşlarım, günümüz T ürkiyesinin öncelikli sorunu, her zaman olduğu gibi, yine de 

demokratikleşmedir. , 
Yaşanmakta olan dev sorunların aşılabilmesi için, kişi ve toplum özgürlüğünü esas alan kitle

sel hak arama dahil, her türlü demokratik hak arama yollarını açan, halkın aktif katılımını özendi
ren, sivil toplum yaratmayı hedefleyen ve sınırsız siyasal düşünce özgürlüğünü getiren, çağdaş, de
mokratik ve laik bir anayasaya ihtiyaç vardır, gelin, böyle bir anayasa yapalım desem, Hükümet bu 
önerime karşı çıkar. 

Yine, Sosyal Sigortalar Kurumunda, Halk Bankasında, İLKSAN'da, Emekli Sandığında ve 
Bağ-Kur'da, yönetim ve denetim bizzat iştirakçilerin elinde olsun, çiftçinin, ürün taban fiyatlarının 
belirlenmesinde söz ve karâr sahibi olması sağlansın, memurlara grevli ve toplusözleşmeli sendi
kal haklar tanınsın, gecekondu yıkımını durduracak yeni ve modern bir konut politikası geliştiril
sin; işsizler için iş güvencesi yasası çıkarılsın, Kürt sorununun demokratik çözümüne yönelinsin, 
olağanüstü hal uygulaması kaldırılsın; Alevîlerin inançlarını güvence altına alacak düzenlemeler 
geliştirilsin, toprak reformu gerçekleştirilsin ve insanlarımızın sevgiyle kucaklaşacakları toplumsal 
bir barışı sağlamak üzere genel bir af çıkarılsın, desem... 
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ÎSMAÎL KÖSE (Erzurum)- Aynı yere gidersin!.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla)- ...Hükümet karşı çıkar. Niçin karşı çıkar; çünkü, Hüküme
tin görevi... (DYP sıralarından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Hâlâ konuşuyorsun!.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla)-Gelirsiniz, burada konuşursunuz... 
...halka değil, mutlu bir azınlığa hizmettir. Hükümetin temel felsefesi budur, değerli arkadaş

larım ve birazdan da göreceğiz ki, üniversite öğrencilerine, dar gelirli ve yoksul öğrencilere, ağır 
bir yük getiren üniversite harçlannın kaldırılması için verdiğim kanun teklifi, DYP'li milletvekili 
arkadaşların oylarıyla reddedilecektir. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Allah, seni ıslah etsin! 

MAHMUT ALINAK (Devamla)- Allah, sizi ıslah etsin! Allah, yüzünüzü biraz halka çevirsin. 
Allah, sizi sömürüde, baskıda, haksızlıkta, işkencede ısrarlı olmayan insanlar durumuna getirsin. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Alınak, bir dakikanızı rica edeyim. 
Hemen saygı sunun ve inin efendim, lütfen. 

MAHMUT ALINAK (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. ' 
Lehte, aleyhte başka söz talebi?.. Yok. 

Oylamaya geçiyoruz. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum. 

BAŞKAN- Önergeyi, yani, 38'e göre, Sayın Alınak'm önergesinde belirttiği teklifin, doğru
dan gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum, karar yetersayısı arayacağım: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; 17.20'de toplanmak üze
re, birleşime ara veriyorum. • \ . 

Kapanma Saati: 17.02 

:—© 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati:17.20 

BAŞKAN-Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Cengiz Üretmen (Manisa), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

- — : — - m — — -
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyo

rum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) ,'• 
1, - Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 55 inci 

Maddesinin (c) Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/441) doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/387) (Devam) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Sayın Alınak'ın, İçtüzüğün 38 inci maddesine dayanarak 
verdiği önergenin oylanması esnasında karar yetersayısının aranması istenilmiş ve karar yetersayı
sı aranmış, bulunamamış; bu vesileyle de ara verilmiş idi. 

Şimdi, önergeyi yeniden oylayacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. •• ' 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, karar yetersayısı var mı?! 
BAŞKAN-Sayın Hatinoğlu, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Karar yetersayısı yok Sayın Başkan; ama, "karar yeter

sayısı arayacağım" dediniz, aramadan "Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir" dediniz. 

BAŞKAN- Nereden biliyorsunuz efendim aramadığımı?!. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Yok ki, efendim!.. 
Sayın Başkan, durmadan Meclisin otoritesini bozuyorsunuz... 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçi

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

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, iz

lediği ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip ederek çalışanları ve üretenleri yoksullaştır
dığı ve rant geliri elde edenleri zenginleştirdiği iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/37) 

BAŞKAN- Genel Kurulun 11.1.1995 tarihli 66 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince, Refah 
Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener'in, izlediği 
ekonomik politakalarla ülke ekonomisini tahrip ederek, çalışanları ve üretenleri yoksullaştırdığı ve 
rant geliri elde edenleri zenginleştirdiği iddiasıyla, Başbakan Sayın Tansu Çiller ve Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağını 
görüşmeye başlıyoruz. 
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Sayın Hükümet hazır. 

Gensoru önergesi, bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, gensoru önergesini tekrar okutuyorum. 

Buyurun efendim: 

Türkiye Büyük Milllet Meclisi Başkanlığına 

İzlediği IMF güdümlü ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip eden, çalışan ve üreten
leri yoksullaştırarak rant geliri elde edenleri zenginleştiren Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti 
hakkında, Anayasanın 99 ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca, gensoru açılmasını arz ederim. 

Abdüllatif Şener 
I '• S ivas 

RP Grup Başkanvekili 
Gerekçe: 

Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti, izlediği IMF güdümlü ekonomik politikalarla ülke eko
nomisini tahrip etmiştir. 

Bu Hükümet, hayat pahalılığını dayanılmaz düzeye getirmiş, ekonomiyi küçültmüş, TL'nin 
değer ölçüsü olma özelliğini yok etmiş, devlet bütçesini, faiz ödeme aracı haline getirmiştir. Çiller 
Hükümeti, işsizliği çığ gibi büyütmüş, çalışanlar ve üretenleri yoksullaştırmıştır; ayrıca, yatırımla
rı caydırıcı, buna karşılık, faiz, döviz ve rant gelirlerini teşvik edici politikalarla, Türkiye'nin kal
kınma umut ve çabalarını yıkmıştır. 

1994 yılı, cumhuriyet tarihinin en kötü yılı olmuştur. 

1994 yılı enflasyon hedefi, toptan eşya fiyatlarına göre, yüzde 48 olarak ilan edilmiş; ancak, 
yüzde 101,6'lık bir sapma ile yüzde 149,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu, cumhuriyet tarihinin en yük
sek enflasyonudur; aynı zamanda, 1994 yılında, dünyanın tanıdığı en yüksek enflasyon oranların
dan biridir. Hükümetin yılbaşında yapmış olduğu enflasyon tahmini, yıl sonunda üç kat, son altı ay 
için yaptığı tahmin ise yüzde 100 sapma göstermiştir. Millet, Hükümetin hiçbir beyanına inanmaz 
olmuştur. • 

1994 yılı büyüme hedefi yüzde 4,5 olarak ilan edilmiş; ancak, Türkiye, bu Hükümetin elinde, 
büyümemiş, küçülmüştür. Toplam millî gelir düş.nüştür. Kişi başına düşen millî gelirde azalma ol
muştur. Türkiye, yoksullaşmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca, ekonomide böylesine bir küçülme, 
böylesine bir yoksullaşma yaşanmamıştır. Aynı zamanda, bu görüntüyle, Türkiye, 1994 yılında, 
dünyada en kötü büyüme oranı gösteren birkaç ülkeden biri olmuştur. Sanayileşmiş ülkeler, orta
lama yüzde 3, gelişmekte olan ülkeler, ortalama yüzde 6 civarında büyürlerken, Türkiye küçülmüş
tür, özellikle sanayi üretimi önemli ölçüde azalmıştır. 

Bu Hükümetin elinde ekonomi küçülürken, işsizlik artmış, tüm çalışan ve üreten kesimler yok
sullaşmıştır. 

Memur yoksullaşmıştır. Hükümet, memura verdiği sözü tutmamış, enflasyona göre maaş artı
şı sağlamamıştır; aksine, IMF'ye verdiği sözü yerine getirerek, ücretleri artırmamıştır. Enflasyon 
yüzde 150'yi bulurken, yılın ilk yansında verilen yüzde 28,8'lik zamla yetinilmiştir. 1994'ün ikin
ci yarısında verilen maktu artışlar ise aynı dönemde ödenmeyen vergi iadeleriyle telafi edilmiştir. 
Memur maaşları, azgınlaşan enflasyona rağmen, âdeta dondurulmuştur. 

Emekliler perişan edilmişlerdir. Emekli maaşıyla geçinebilmek imkânsız bir hale dönüşmüş
tür. 1993 yılında emeklilerin reel gelirleri azalmıştı, 1994 yılında reel gelirleri yine azalmıştır. 
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Emeklilerin içinde bulunduğu durum, doğrudan doğruya devletin haysiyetiyle ilgili bir konu iken, 
Hükümetin duyarsızlığı devam etmektedir. 

İşçilerin 1994 alacakları bile 1995'e devredilmiştir. Ortaya çıkan faturalar, sürekli, emekçile
rin sırtına yüklenmektedir. 

Esnaf, sanatkâr ve serbest meslek erbabı, çok zor günler geçirmektedir. Zarar eden esnaftan 
bile Gelir Vergisi alınmaktadır. Hayat standardı ve peşin vergi yetmiyormuş gibi, 1994 yılında ek 
olarak alman Net Aktif Vergisi ve Ekonomik Denge Vergileri esnafı perişan etmiştir. 

Hükümet, tarım ve hayvancılığı da mahvetmiştir. 
Tarım kesimindeki yoksullaşma, 1994'te de sürmüştür. Tarım, zaten 1993' te yüzde 2,2 küçül

müştü; bu küçülme, devam etmektedir. Tarımda girdi fiyatları, başta mazot ve gübre olmak üzere, 
korkunç şekilde artarken, ürünlerdeki fiyat artışları, maliyet artışlarının çok altında kalmaktadır. 

Tüm çalışan ve üretenler yoksullaşırken; dövize, faize yatırım yapanlar, rant geliri elde eden
ler zenginleşmişlerdir. Hazine, üç aylık yüzde 50 faizle borçlanmıştır. Hükümet, bir saadet zinciri 
oluşturmuştur; gelir dağılımını daha adaletsiz ve daha çarpık bir hale getirmiştir. Düşük gelirliler
den toplanan vergiler, faiz geliri elde eden kesime aktarılmaktadır. 

J Ekonomik dengeler altüst olurken, Sayın Başbakanın büyük iddialarla açıkladığı her ekono
mik paket fiyaskoyla sonuçlanmış; sonra, yine, gerçekleşmeyen hedefleri havi yeni ekonomik pa
ketler sunmuştur. Başbakanın bir türlü gerçekleşmeyen hayalî vaat ve hedefleri, toplumda, gelecek
le ilgili umutsuzluk ve endişelere yol açmakta, devlete duyulan güveni sarsmaktadır. 

1994 yılıyla ilgili ekonomik göstergeler, Hükümetin başarısızlığını sergilemektedir. Yetmişbir 
yıllık cumhuriyet tarihinde, böylesine bir felaket yılı, daha önce yaşanmamıştır. Bu felaket, dünya 
ekonomisinin yaşadığı bir krizin Türkiye'de yansıması değildir. Gerek sanayileşmiş gerekse geliş
mekte olan ülkelerdeki ekonomiler, olumlu gelişmeler gösterirken, sorunlar Türkiye'ye özgüdür; 
ama, bu, ülkemizdeki bir doğal felaketin veya savaşın sonucu değildir. Yaşanan ekonomik felake
tin sebebi, doğrudan doğruya Çiller Hükümetinin kendisidir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge 
sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer sayın milletvekili ve Başbakan veya bir bakan 
konuşabilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmalar için 20'şer dakika, öner
ge sahibinin konuşma süresi ise 10 dakikadır. 

Gruplar adına: Refah Partisi Grubu adına Sayın Ayhan, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Gedik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına da Sayın Yerlikaya söz talebinde bulunmuşlardır. 

Önerge sahipleri adına, Sayın Cevat Ayhan; önerge sahibi sıfatıyla da konuşmak istediğinizi 
beyan ettiniz, her iki süreyi birleştireceksiniz. 10 dakika kişisel hakkınız, 20 dakika Grubunuzun 
hakkı; böylece toplam yarım saatlik konuşma süreniz var. f 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, Sayın Ali Eser, Grubumuz adına konuşacaklar. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN-Tabiî,efendim. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Re

fah Partisi Grubu tarafından Başbakan Sayın Tansu Çiller ve Hükümetiyle ilgili olarak verilmiş 
olan gensoru önergesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, bu Hükümet, malûmunuz olduğu üzere, 30 Haziran 1993'te güvenoyu 
alarak göreve başlamış bulunmaktadır. Daha evvelki DYP-SHP Koalisyonunun Hükümet Başkanı 
olan sayın Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla, Sayın Tansu Çiller, Doğru Yol Parti
si Genel Başkanlığına seçilmiş, ardından da, hükümet yenilenerek, yine Doğru Yol Partisi-Sosyal-
demokrat Halkçı Partinin teşkil ettiği Koalisyonun Başbakanı olarak Hükümetini kurmuş bulun
maktadır. 

Bu Hükümetin, bugün ondokuzuncu ayındayız ve bu Hükümetin, Türkiye'yi bugün içine dü
şürdüğü, Türkiye'de insanları huzursuz eden, geleceğe ümitsizlikle bakmalarına sebep olan, mey
dana getirdiği tablolar fevkalade vahimdir. Bu tablonun vahamet arz eden en başta gelen hususu da, 
enflasyon, işsizlik, geçim sıkıntısı ve pahalılıktır. Bugün, vatandaşlarımız, işsizlikten, pahalılıktan, 
geçim sıkıntısından fevkalade mustarip bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, halbuki, bu Hükümet kurulurken, gerek iki parti arasında akdedilmiş 
olan Koalisyon Protokolünde gerekse Hükümet Programında, millete büyük vaatlerde bulunulmuş
tu. Bu vaatlere şöyle bir göz atacak olursak; mesela, Hükümet kurulurken akdedilmiş olan proto
kolde, bakın, onuncu sayfada, vergiyle ilgili ne taahhüt ediyor Hükümet: "Vergi yükünün, vatan
daşlar arasında adaletli ve dengeli dağılımına özen gösterilecek ve gelir dağılımı bu yoldan da dü
zeltilecektir. Bu çerçevede, vergi oranları yeniden gözden geçirilecek ve vergi kaçak ve kayıpları 
önlenecektir." Bunlar hakkında bilahara daha tafsilatlı bilgi arz edeceğimden, burada, Hükümet ku
rulurken ne vaat etmiş, ne ümit vermiş; kısaca, onların üzerinde durmak istiyorum. 

Yine, bu Hükümet kurulurken, yine Hükümet Protokolünde, sanayimizin uluslararası rekabe
te hazır hale gelmesi için, üretim girdilerinin, uluslararası şartlarda temin edilmesini taahhüt olarak 
ortaya koymuştu. Bunlar, enerjinin, elektriğin maliyeti, finansman maliyeti ve benzeri hususlardır. 

Yine, Hükümet Programında, vergilerle ve enflasyonla ilgili taahhüdünde Hükümetin ifadesi 
şu: 30 Haziran 1993 tarihli Hükümet Programından okuyorum. "Ekonomik program ve icraatı ile 
Hükümetimiz, bir çözüm üretme Hükümeti olacaktır. Çözüme kavuşturulması gereken sorunların 
başında, enflasyonun düşürülmesi gelmektedir." Yani, pahalılığın durdurulması gelmektedir. "Tür
kiye, onbeş yılı aşkın bir süredir yüksek enflasyon olgusunu yaşamaktadır. Enflasyon, âdeta yaşa
mımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Bu ise, ekonomik politikaların uygulan
masını güçleştirmekte ve bir kısır döngü yaratmaktadır." 

Hükümet Programında, vergi ile ilgili, biraz evvel okuduğum benzeri taahhütlerine de rastla
maktayız. 

Yine, Hükümetin sosyal adalet ve sosyal güvenlikle ilgili taahhütlerine, programında baktığı
mızda, bakınız, burada 53 üncü sayfada: "Sosyal adaletin ve sosyal güvenliğin gerçekleştirilmesi 
için gerekli önlemler alınacak; kalkınma, sosyal devlet korunarak sağlanacaktır" deniliyor. Bugün, 
sosyal güvenlik, sosyal adalet var mı ve kalkınma var mı? Altını çizerek hatırlatıyorum. 

Hükümetin, sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgili taahhütlerine geçiyorum: Hükümet Programı
nın 69 uncu sayfası: "Ciddî bir finansman darboğazıyla karşı karşıya olan sosyal güvenlik kuruluş
larının sorunlarına çözüm getirilecek gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, bu kuruluşların üyele
rine verdikleri hizmetler geliştirilecektir." Bugün, Sosyal Sigorta emeklilerinin, Bağ-Kur'luların ne 
halde olduğunu, buradan, benim, tafsilatlı olarak arz etmeme lüzum yok. Her yerde feryadı figan 
eden, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olan vatandaşlarımız ve Bağ-Kur'dan emekli olan ga
rip vatandaşlarımızdır. 

Yine Hükümetin, Bağ-Kur'la ilgili, programının 71 inci sayfasındaki ifadesi: "Bağ-Kur'un 
içinde bulunduğu finansman sıkıntısına çözüm getirmek amacıyla hazırlanan tasarı Yüce Meclise 
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sunulmuştur. Bu tasarının acilen yasalaşması ve Bağ-Kur'un prim tahsilatında sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması zorunludur" 19 aylık Hükümetin icraatında, bu yasa tasarısı çıktı mı; maalesef, çık
madı. 

Yine bu Hükümetin Sayın Başkam Çiller'in, 1994 yılında, muhtelif vesilelerle, vatandaşa hi
tap babında ortaya koyduğu beyanları ve ifadeleri vardır: "Vatandaşlarımla Sohbet" 15 Mart 1994.x 

Sayfa 26. Sayın Çiller, bakın, burada ne diyor: "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi ala
cağız" Bu gerçekleşti mi? Bugün vergiyi kim ödüyor; işçi ödüyor, memur ödüyor, esnaf ödüyor; 
ama, holdingler ve büyük para sahipleri, tasarruflarını sanayie yatırmıyorlar; sıfır vergisi olan tah
vil ve bonolara yatırıyorlar. Yani, bir taraf için, faiz, büyük rant gelirleri azdırılırken, dargelirli 
kimseler, emeğiyle geçinenler, vergi altında ezilmektedir. 

Sayın Başbakan, yine bu konuşmasının 38 inci sayfasında, "gençlere, kadınlara kredi" demiş. 
Ne zaman; 15 Mart 1994'te. Şimdi, gençlerimize kredi var mı; hanımlara kredi var mı; yok. Ne var; 
gençlerimiz, işsizlikten; hanımlarımız da, mutfakta, evinin insanını doyurmak için çile çekmekte
dir. Hani, arıyorum ben; 1991 seçimlerinden önce, bu DYP ve SHP'nin, ellerinde tencerelerle, 
meydanlarda "bakın; işte siz, halkı, böyle fukaralığa mahkûm ettiniz. Tencereleriniz boş" diyerek 
halkı galeyana getiren insanları!.. Tabiî, ben, DYP'nin ve SHP'nin değerli milletvekillerine bir şey 
demiyorum; onlar, inanarak halka söz vermişlerdir; ama, maalesef, onların bugünkü bahtsızlığı, bu 
Hükümetin, onların, halka verdiği sözü icra edecek dirayette ve vefakârlıkta olmamasıdır. 

Bakın, Sayın Çiller'in aynı konuşmasının 41 inci sayfasında başlık "İki anahtardan biri konut. 
Peki, şimdi konut alabiliyor mu vatandaş; hayır. Belki konutlarını satarak geçinmeye çalışıyor; var
sa, kiraya çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlar, yine, Sayın Başbakanın, hemen, yine 16 Mart 1994'te neşredilmiş olan 
"Daha İşin Başındayız" diye, bir kitapçık halinde, buradaki konuşmaları var; 66 ncı sayfasını açı
yorum, bakın, Sayın Başbakan ne diyor burada. Kredi türleri şöyle: Girişimci kadınlarımıza kredi, 
girişimci gençlerimize kredi, herkese kredi... Kime kredi; el tezgâhlarının kurulması ve yenilenme
si için; trikotaj, nakış ve terzilik ekipmanları için, temizlik şirketi kurmak isteyenler için; ev yemek
lerini ve pasta üretimini sağlamak için gerekli donatım kredisi; büyük şehirlerde halka açık çama
şır yıkama tesislerinin kurulması için kredi; taksi işletmeciliği yapmak isteyen bayanlara taksi pla
kası ve araç kredisi; moda ve çeyizevleri açmak isteyenlere bol kredi; yapma çiçekçilik için kredi... 
Kredi... Kredi... Kredi... Nerede bu krediler; kime veriliyor bu krediler? 

Şimdi ben burada soruyorum; değerli arkadaşlarımız, değerli Hükümet sözcüsü, Hükümet adı
na gelip burada açıklama yapsın ki, biz de bunları öğrenelim, vatandaşlara diyelim ki; bak, bu, ge
çim sıkıntısı içindesin; gidin şu krediyi alın da, hiç olmazsa geliriniz artsın; ama, ben merak ettim, 
1995 yılı bütçesini burada konuşurken; açtım, Ankara'daki bir büyük bankanın şubesine sordum; 
Meşrutiyet Caddesinde; dedim ki: Kredi faizleriniz kaçtır? "Yüzde 200 artı komisyon ve vergileri
ni de koyunca yüzde 230" dediler. Şimdi, bu vatandaşlar, yüzde 230 maliyetli krediyi alıp da ne ya
pacaklar? Eğer, kazara bu krediyi alırlarsa, varsa evlerini de satarlar, ömür boyu borç ödemeye 
mahkûm hale gelirler. 

Muhterem arkadaşlar, yine, Sayın Başbakanın, zaman zaman basın toplantılarında, zaman za
man çeşitli platformlarda çok kullandığı bir slogan var. Nedir bu; "Halkın parasını, halkın parası 
yapacağız. Saadet zincirini kıracağız; ya kıracağız, ya kıracağız" Evet, Sayın Başbakan bir şeyleri 
kırdı; ama, halkın umutlarını kırdı; halkın geçimini perişan etti. (RP sıralarından alkışlar) Halkı 
umutsuzluğa mahkûm etti ve halkın idareye olan güvenini kırdı. 

Muhterem arkadaşlar, bugün, saadet zinciri, Sayın Tansu Çiller döneminde, her dönemden da-
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ha yüksektir. Bakınız, daha önceki hükümetler zamanında yüzde 70-80 arasında seyreden, bazen 
de yüzde 70'in altına düşen tahvil ve bono faizleri, bir ara, Sayın Çiller Hükümeti zamanında, 3 ay 
için yüzde 50'ye çıkmıştı. Yani, yıllık hesaplarsanız bunu, yılda 1 milyar koyan, 5 milyar alır. Bu
gün dahi, biliyorsunuz, tahvil ve bono faizleri, en son geçen haftaki ihale yüzde 114'tür ve 3 aylık, 
tahvil ve bonolarla ilgili faizler yüzde 28,5'tir. Bunun yıllık bileşiğini hesapladığınız zaman, takri
ben yüzde 180'e gelmektedir. îşte, Sayın Çiller "Halkın parasını, halkın parası yapacağım" derken, 
"Halkın parasını alıp, holdinglere, tröstlere, faizcilere, onlara gelir sağlayacağım; tabiî, bir taraftan 
onlara gelir sağlarken, bir taraftan da Amerika'ya, oraya buraya borç faizlerini ve taksitlerini öde
yeceğim" demek istiyormuş; ama, maalesef, millet bunu anlayamadı, ilk genel seçimde de bunu 
çok iyi anlayacaktır.. 

Muhterem arkadaşlar, bu Hükümetin, gerek Hükümet Protokolündeki gerekse Hükümet Prog
ramındaki taahhütlerini geçiyorum. 1994 bütçesinin belgesine bakıyorum. Sayın Maliye Bakanının 
Meclise takdim etmiş olduğu 1994 bütçesi, 8 Aralık 1993 tarihli. Sayın Maliye Bakanı bu bütçede 
ne diyor: "Büyüme hızı yüzde 4,5 olacak, enflasyon, toptan eşya fiyatlarında yüzde 48 olacak". Pe
ki, şimdi 1994'ü bitirdik; büyüme hızı yüzde 4,5 mudur, yoksa yüzde eksi 5-6 mıdır? Yani, Türki
ye küçülmüş müdür; Türkiye, bütün sektörlerde, sanayi üretiminde yüzde 10 mertebesinde geriye 
mi gitmiştir, bunu takdirlerinize arz ediyorum. 

Yine, 1994 yılı için, Hükümetin, bütçesinde vaat ettiği enflasyon yüzde 48 mi olmuştur, yok
sa, bu rakam, yüzde 300'den fazla artarak, toptan eşya fiyatlarında 1994 yılı için yüzde 150 olarak 
mı gerçekleşmiştir? İşte Hükümetin beyanları, işte Hükümetin yaptıkları... 

Ne oldu; yani, 19 uncu ayındaki bu Hükümetin, birbuçuk yılı geçen bu icraatı Türkiye'ye ne 
getirdi; felaket getirdi, sadece felaket getirdi, iktisadî çöküntü getirdi, pahalılık getirdi, işsizlik ge
tirdi... Bu Hükümet, bir sahada rekor kırdı, o rekor nedir; cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon 
ve pahalılığı. Cumhurbaşkanı Sayın Demirel de buna dayanamadığı için, geçenlerde, bir basın top
lantısında "harp zamanında da böyle pahalılık olmamıştır" diye, bir Cumhurbaşkanının, nihayet 
söyleyebileceği beyanını, sonuna kadar zorlayarak, bunu millete duyurmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu Hükümetin getirdiği nedir; biraz da bunları size rakamlar halinde 
arz edeyim. Bakınız, vatandaşın, ıstırabını çektiği hususlar nedir: Burada söylediğim rakamlar, bel
ki iktisatçıların, meselenin içinde, vukuf sahibi olanların değerlendirebileceği hususlardır; ama, 
asıl, vatandaşa ıstırap veren noktaları, gelin, beraber gözden geçirelim; bu Hükümetin, 1993 Ara
lıkla 1994 Aralık ayları arasında fiyatları ne hale getirdiğini görelim: 

Et fiyatları, 80 bin liradan 170 bin liraya çıkmış; yani, yüzde 112 artmış. Beyazpeynir, 70 bin 
liradan 200 bin liraya çıkmış; yüzde 185 artmış. Zeytin, 80 bin liradan 140 bin liraya çıkmış. Ek
mek, 3 bin liradan 6 bin liraya çıkmış. Tabiî, ocak ayında bu rakamlar daha da yukarı çıktı şüphe
siz. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Ekmek7 500 lira. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Evet, bazı yerlerde 6 bin, bazı yerlerde 7 500 liradır. Ben, orta

lama bir rakam aldım. 
Çay, 27 bin 500 liradan 65 bin liraya çıkmış. Yumurta, 1 700 liradan 3 500 liraya çıkmış. Sı

vıyağ -ayçiçeği- 23 bin liradan 59 bin liraya çıkmış; yüzde 156 fiyat artmış ve kuru fasulye 25 bin 
liradan 65 bin liraya çıkmış. Pirinç, 13 bin liradan 40 bin liraya çıkmış. İşte, vatandaşın canını ya
kan bunlardır. Mutfaktaki kadınları ve çalışan erkekleri, insanları isyan ettiren bunlardır. Aileleri, 
feryadı figana boğan, bu tablolardır. Mercimek, 9 800 liradan 50 bin liraya çıkmış. Nohut, 9 bin li-
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radan 50 bin liraya. Bulgur!.. Bulgur!.. 6 bin liradan 18 bin liraya çıkmış, işte, bir yıl içinde, bu Hü
kümetin rekorları bunlar. Devam ediyorum: Tüpgaz, 81 bin liradan 181 bin liraya çıkmış. 

Sanayiin girdilerine bakıyorum: polietilen, 12 600 liradan 50 bin liraya çıkmış kilosu. Tabiî, 
bunlar, sanayi girdileri, toptan eşya fiyatlarına, oradan da perakende eşya fiyatlarına yansıyacaktır. 
PVC, 14 bin liradan 50 bin liraya çıkmış. Boru, su borusu.10 bin liradan 49 bin liraya çıkmış. Er-
demir'in sacı, sac levha, 5 bin liradan 17 bin liraya çıkmış. Alüminyum levha, 24 bin liradan 121 
bin liraya çıkmış. 

Ne olmuş? Tabiî, bunlar böyle olurken, bu fiyatlar artarken, peki, nispi fiyat istikran korun
muş mu? Yani, fiyatlar artarken -fiyatların artması bir felaket- bu fiyatlarla tüketim yapan işçilerin, 
memurların, köylülerin, esnafın geçiminde de, bu nispette, gelirlerinde artış var mı; müsaade eder
seniz biraz da p rakamlara bakalım. 

Mesela, çiftçiler için, bakıyoruz; çiftçinin, bir birim girdi için satması gereken buğday kaç ki
lodur. Bunu, Sayın Demirci de, eski bir siyasetçi olarak meydanlarda çok kullanmıştır; ama, her
halde, bu acemi Başbakanımız bu hassas noktaları bilmediği için bunları dikkatten kaçırmış ve 
bunlar felaket haline gelmiş. 

Bakın, gübre; bu Hükümet işbaşına geldiği zaman... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Siyasî tecrübesi olmayan Başbakan... 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Evet, siyasette tecrübesi olmayan... Değerli bir profesördür, 
üniversite için iyi bir öğretim üyesidir; ama, işte, DYP'yi de ne hale getirdiğini, en çok, DYP'li ar-
kadaşlanmız feryadı figanla ortaya koyuyorlar. 

1993'te, çiftçi, 1 kilogram gübre almak için 800 gram buğday vermesi gerekirken, 1994'te 2 
kilo 200 gram buğday vermeye başlamış; yani, takriben 3 misli, çiftçinin gübrede gideri artmış. 1 
kilogram ilaç için 132 kilogram buğday vermesi gerekirken, 260 kilogram buğday vermesi gerek
mektedir. Yine, 1 litre mazot için 3 kilogram buğday vermesi gerekirken, şimdi 4.2 kilogram buğ
day vermesi gerekmektedir. 

Buna, pancarda baktığımız zaman, yine çiftçinin, 1 kilogram gübre için 1993'te 2 kilo 900 
gram, takriben 3 kilogram pancar satması gerekirken, bugün 7 kilogram pancar satması gerekmek
tedir. Bu rakamlar, tabiî, ilaç için de, diğerleri için de aynı şekilde yükselmiştir. 

Peki, memurların durumu ne olmuştur; memurların durumuna baktığımızda da tabiî, işçinin 
de, memurun da hali felaket olmuştur. J994 yılında memur maaşlarına yapılan ortalama zam yüz
de 40'tır, enflasyon yüzde 150'dir; yani, memurun 110'u gitmiştir; yani, geliri, yarı yarıyadan da 
aşağıya düşmüştür. Bugün, memuru sokaklara döken temel sebeplerden biri budur. 

Aynı şekilde, işçilere baktığımız zaman, bugün, asgari ücretle çalışan bir işçinin satın alma gü
cü, 1993 yılına göre yüzde 150 azalmış bulunmaktadır, asgari ücret ise, sadece 1,5 milyondan 2,5 
milyon liraya çıkmış bulunmaktadır, takriben yüzde 60, asgari ücrette artış vardır. 

Diğer ücretlere baktığınız zaman da fazla bir fark olmadığını görürsünüz. 
Muhterem arkadaşlar, tabiî bütün bunlar böyle olurken, diğer taraftan, memlekette vaat edilen 

kalkınma var mı, vaat edilen gelişme var mı; maalesef, yok. Bakınız, burada size arz etmek istiyo
rum, yatınmlar ne hale gelmiş Türkiye'de; yani, yatırımlar ne ölçüde gelişiyor, ilerliyor: Yatırım
lara baktığınızda, yatırımlarda da fevkalade bir gerileme olduğunu görüyorsunuz. 

Yatırımlardaki ölçü, yatırım teşvik belgeleridir; yani, Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığı tarafından verilmekte olan yatırım teşvik belgeleridir, işte, önümde, 1993 ve 1994 yılında 
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verilmiş olan teşvik belgelerinin, sayı olarak, para olarak değerleri var. Nedir bu rakam; 1993'te 
3052 adet yatırım teşvik belgesi verilmişken, 1994'te, belge sayısı 1393'e düşmüş bulunmaktadır 
-yüzde 40'a düşmüş- Yine 1993'te, 228 trilyon liralık yatırım teşvik belgesi verilmişken, 1994'te 
208 trilyon; yani, bu cari fiyatlarla bunu aldığınızda, tabiî, bunun da, yine, fevkalade düşük seviye
de olduğunu görürsünüz. 

Muhterem arkadaşlar, yine 1993'te, yatırım teşvik belgeleriyle istihdamı hedef alınan 199 bin 
kişi varken, 1994'te, bu, sadece 97 bine düşmüş bulunmaktadır. Yani, baktığınız zaman, yatırımlar 
bakımından da, memleketin, hiç de iyi durumda olmadığını görürsünüz. 

Tabiî, bütün bunların sebebi nedir; bütün bunların sebebi şudur muhterem arkadaşlar: Yatırım, 
bir külfettir yatırımcı için. Proje hazırlayacak, arazi alacak, bina yapacak, tesis inşa edecek, maki
ne satın alacak, işçi bulacak, malzeme alacak, imal edecek, pazarlayacak, çek ve senetlerini tahsil 
edecek. Bütün bunların sonunda da, yüzde 40, yüzde 50 vergi ödeyecek; Gelir Vergisi veya urnu-
miyetle Kurumlar olduğu için, yüzde 40 vergi ödeyecek. Peki, bu yatırımcı, yatırım yapacak yer
de; birikmiş parası olan kimse "niye yatırımın külfetine gireyim, gideyim de bono ve tahvil alayım" 
dediği zaman, işte, konuşmamın başında arz ettiğim gibi böyle, yüzde 200'e varan, net, vergisiz ge
lir sağlayacağı için, eğer "faiz haramdır" diye Allah'tan korkmuyorsa, böyle bir ölçüsü teşekkül et
memişse, gider, bütün varlığını, bonolara, tahvile yatırır. İşte, memleketin fukaralığının da, işsizli
ğinin de temel sebebi budur. 

Yine bu Hükümet bir hata yaptı; tabiî, yatırımlarla ilgili, 1993'ün aralık ayında, kasım ayında 
^çıkarmış olduğu bir kanunda, yüzde 30, yüzde 100 olan yatırım indirimini, yüzde 20 ve yüzde 70'e 
düşürdü; yatırımları caydırıcı bir intihar politikasının içine girdi. Yine, yatırım indiriminin kapsa
mını, sadece makine ve teçhizatla sınırlayarak, inşaat harcamalarını, yatırım indiriminin dışında 
tuttu. 

Muhterem arkadaşlar, söylemek istediğim şudur: Biz, bu filmi ,1980'den beri seyrediyoruz. 
1980'den beri, Türkiye'de, vatandaşlar, vergiyle ezilmekte, faizle ezilmekte, enflasyonla ezilmek
tedir. Yine, tabiî, 1995'in ocak ayında, bugün, 1995'te uygulanacak olan vergi mevzuatına baktı
ğımız zaman, vatandaşlar, işçisiyle, esnafıyla, memuruyla, bütün çalışan zümreleriyle, ağır bir ver
gi zulmüne maruz bulunmaktadırlar. 

Bakınız, bugün, emeğiyle geçinen bir insan, bir işçi, bir memur, asgarî ücret alan bir insan, 
yüzde 25 vergiyle başlarken vergi ödemeye -Gelir Vergisi- diğer taraftan, rant gelirlerinden milyar
ları, trilyonları vuran zümre, bir kuruş vergi ödememektedir. Şairin dediği gibi, "Bu taksimi kurt 
yapmaz, kuzulara şah olsa" "Bir kişiye on pul, on kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzula
ra şah olsa" Yani, bu Hükümet, maalesef, kurttan daha gaddar bir şekilde, vatandaşı, vergilerle ez
mektedir. (RP sıralarından alkışlar) 

Yine, bu Hükümet, bugün, uyguladığı vergi kanunlarıyla, Katma Değer Vergisi olarak vatan
daşı ezmektedir. Asgarî ücretle geçinen veya hiç geliri olmayan, sadakayla geçinen bir insan dahi, 
fırına gidip bir ekmek alsa, yüzde 8 Katma Değer Vergisi öder. Bir somun da ekmekte 400 lira 500 
lira vergi öder, derhal Maliyeye... Çocuğuna bir kışlık ayakkabı alsa, yüzde 15 Katma Değer Ver
gisi öder. 

Ya esnafın çilesi, o da bir felaket. Esnafın sırtına, 1980'den sonra getirilen bir hayat standar
dı vergisi var, maalesef, bu bir kelle vergisidir, İngiltere'de uygulanmak istendiği gibi. Esnaf, kâr 
da etse, zarar da etse, bu vergiyi ödemeye mahkûmdur. Bakın, bugün, normal şehirlerde, ayda 3,5-
4 milyon mertebesinde, esnaf, vergi ödemeye mecburdur. Bu verginin üçte ikisi hayat standardın
dan doğan Gelir Vergisidir, üçte biri de, "peşin vergi" dediğimiz, Gelir Vergisinin yüzde 50'si nis-
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petinde alınan vergidir. Bu da, 1995'te, birçok esnafın dükkân kapatmasına, iş hayatını bırakması
na sebep olacak, büyük feryatlara, büyük sıkıntılara sebep olacaktır. Süratle, Hükümetin bunu hal
letmesi gerekiyordu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Bağlayın efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, işte, Sayın Çiller Hükümetinin memlekete getirdiği tablo, böyle bir fe
laket tablosudur. Tabiî, bu tablonun içinde, 1995 için Hükümetin önündeki iç borçlar, takriben 800 
trilyon liradır. Bu, 560 trilyon liraydı, eylül ayının 30'u itibariyle; bugün 750-800 trilyona varmış
tır. Bu, yüzde 114 faizle alınan paradır. Yani, 1996'da, bu iç borçlar, 1,5 katrilyonu da aşacaktır. 
Bu Hükümet, yine, 1995'te, dış kredilerle ilgili olarak, 11 milyar 900 milyon dolar faiz ve borç tak-
sidi olarak borç servisi yapacak; dışarıya, takriben 480-500 trilyon lira faiz ve taksit ödeyecektir. 
İşte, bu Hükümetin memleketi getirdiği tablo budur. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin bu Hükümetle devam etme şansı da imkânı da yoktur. İşte, 
muhtelif çevrelerde Hükümetin değişmesiyle ilgili yapılan çalışmalar, tazyikler, söylentiler, ho
murtular, bunun çok açık işaretidir. Memleketin de selameti, Sayın Başbakan Çiller'in de selame
ti, bir an evvel Hükümeti bırakıp, yeni bir Hükümetle, derhal seçime gitmektir, bu tansiyon, ancak 
bu şekilde düşer. 

1960 olaylarını hatırlayanlar bilirler, o zaman, rahmetli Başgil, Menderes'e, "aman, seçime gi
din" dediği ve Menderes de "hay hay Hocam, gidelim" dediği halde, o zaman, Sayın Bayar'ın ıs
rarıyla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEV AT AYHAN (Devamla)- ...seçime gitmeyen Hükümet, memleketi büyük bir felakete ma

ruz bırakmıştı. ' N 

Diyelim ki, Sayın Çiller -bu siyasî tecrübe ve kültürden mahrum olmasına rağmen- derhal çe
kilir ve derhal memleketi seçime götürecek olan, memleketin bu felaketli halini onaracak olan, dü
zene sokacak olan yeni bir hükümetin yolunu açar... İşte, bu gensoruyu bu sebeple verdik. Bu Hü
kümetin değişmesi, bugünün en mühim meselesidir. Bütün milletvekillerinin de bu önergemizi des
tekleyeceğini umut eder ve hepinizi hürmetle selamlarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Gedik; buyurun efendim. . 
Sayın Gedik, süreniz 20 dakikadır. , 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET GEDİK (Bursa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Refah Partisinin, Koalisyon Hükümetinin, izlediği ekonomik politikalarla, ülke ekonomisini tahrip 
ederek çalışanları ve üretenleri yoksullaştırdığı ve rant geliri elde edenleri zenginleştirdiği iddiasıy
la, Başbakan Sayın Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu için Meclis Başkanlığına verilen gensoru ne
deniyle, Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak İçin huzurlarınızdayım. Sözlerimin başında, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugün, ülkemiz, cumhuriyet tarihimizin -savaş yılları da dahil- ekonomisinin yüzde 6 küçül
düğü; insanlarımızın, yüzde 15'lerden yüzde lOO'lere varan oranlarda yoksullaştığı; enflasyonun 
yüzde 150'lere çıktığı; milletimizin perişan olduğu; işsizliğin çığ gibi büyüdüğü; halkımızın, gele
ceğinden umudu kestiği; yöneten siyasîlere, yani bizlere güveninin kalmadığı bir durumdadır. 
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Sayın milletvekilleri, halkımızın gündemindeki en önemli konu, hayat pahalılığıdır. Bakınız, 
enflasyonun yüzde 70 düzeyinde olduğu 9 Nisan 1989'da, Sayın Demirel'in şu sözleriyle konuş
mama başlamak istiyorum: Sayın Demirel, ülkeyi 40 yılda 25 defa gezdiğini hatırlatarak, "...en son 
gezimde, fukaralıktan utandığım yerler oldu. Beni yanlış anlamayın, fakirlik edebiyatı yapmıyo
rum; ama, gerçek bu. Ülkemin bir köşesiyle diğer köşesinin arası, kapatılamayacak kadar açılmış
tır. Vatandaşımızın büyük bir bölümü yoksulluk sının altında kalmıştır. Memurumuz, işçimiz, es
nafımız ve köylümüz inim inim inlemektedir. Bu şartlar ortadayken, ülkeyi iyi yönetiyoruz diyebi
lir misiniz?.. Ağzınızla kuş tutsanız, televizyonda günlerce konuşsanız, gene de kimseye anlata
mazsınız..." demiştir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Kim diyor? 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu sözleri, şimdi Cumhurbaşkanı olan, 

o zamanın muhalefet lideri Sayın Demirel, altı yıl önce söylemiştir... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Enflasyon kaçmış? 
MEHMET GEDİK (Devamla)-...ve enflasyon yüzde 70'ler düzeyindeydi. 
Bakınız, 1991 genel seçimlerinde büyük vaatlerde bulundunuz. O zamandan bu zamana, siz, 

Koalisyon Hükümetini kurdunuz, Sayın Demirel Başbakan oldu, sonra Sayın Demirel'i Cumhur
başkanı yaptınız ve şimdi Cumhurbaşkanı olan Sayın Demirel bakın neler söylüyor: "Ülkeyi yöne
ten şu andaki Koalisyon Hükümeti enflasyonu yüzde 150'ye çıkaımıştır, ekmeği 7 500 lira yapmış
tı " Sayın Demirel, televizyondan, halka, kendi Hükümetini, kendi partisinin yöneticilerini şikâyet 
etmektedir* 

AHMET SAYIN (Burdur)- Sayırt Cumhurbaşkanı tarafsızdır, onun partisi olmaz. 

MEHMET GEDİK (Devamla)- Efendim, Sayın Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusundaki 
yorumu halka bırakıyorum; ama, 1991 genel seçimlerinde, şimdi bu Meclisi oluşturan sizler, Sayın 
Demirel'in emriyle seçildiniz; Sayın Demirel Genel Başkandı ve halka o vaatte bulundu. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Millî iradeyle geldik biz. 
MEHMET GEDİK (Devamla)-Tabiî, biz de öyle. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Hayır, siz tek seçiciyle geldiniz, tek seçiciyle... 

MEHMET GEDİK (Devamla)- Hayır efendim, bu Meclisteki bütün milletvekilleri, siz de dahil... 
AHMET SAYIN (Burdur)- Önseçim yaptık. 
MEHMET GEDİK (Devamla)-...1991 genel seçimlerinde seçildiniz. 
BAŞKAN- Sayın Gedik, sürenize kıymayın efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Önseçim yaptık. 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanı şu anda icranın başındadır; 

Hükümet, kendi hükümetidir, enflasyon yüzde 150'lere çıktı diye kimi kime şikâyet ediyor? 

Sayın Cumhurbaşkanına şunu söylemek istiyorum: O makam, şikâyet makamı değildir, halk 
meydanlarda zaten şikâyet ediyor; ama, siz, halka verdiğiniz vaatleri de unutmayarak, bu Hüküme
ti, şu anda ülkeyi getirdiği durumdan dolayı yargılamak, hesap sormak durumundasınız; yoksa, siz 
de halk gibi televizyonlardan şikâyet etmek durumunda değilsiniz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, sizlere şunu soruyorum: Türkiye'yi üç yılda bu duruma kim ge
tirdi, halkımıza zammı, zulmü ve fukaralaşmayı kim reva gördü; tabiî ki, üç yılı aşkın bir süredir 
memleketimi yöneten bu beceriksiz, iş bilmez DYP-SHP Koalisyon Hükümeti. 
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1991 genel seçimlerinden sonra, yüzde 160 olan enflasyonu, 500 günde yüzde 10'lara düşüre
ceğiz vaadiyle işbaşına geldiniz, 1 200 gün sonra bakın memleketimizi ne hale getirdiniz: Ekmeği, 
500 liradan aldınız, 7 500 liraya çıkardınız, 15 kat artırdınız; şekeri, 3 900 liradan aldınız, 24 bin 
liraya çıkardınız, 6 kat artırdınız; zeytini, 14 bin liradan aldınız, 150 bin liraya çıkardınız, 10 kat 
artırdınız; peyniri, 16 bin liradan aldınız, 200 bin liraya çıkardınız, 15 kat artırdınız; çayı, 25 bin li
radan aidiniz, 122 bin liraya çıkardınız, 5 kat artırdınız; ya nohutu, 3 120 liradan aldınız, 45 bin li
raya çıkardınız, 15 kat artırdınız; eti, 23 bin liradan aldınız, 200 bin liraya çıkardınız, 9 kat artırdı
nız; ya kurufasulyeyi, 5 484 liradan aldınız, 70 bin liraya çıkardınız, 15 kat çıkardınız; ya tüpgazı, 
ya mutfaklardaki tüpgazı, 23 bin liradan aldınız, 190 bin liraya çıkardınız, 8 kat artırdınız. 

Bu üç yıl içinde, halkımız bize, "Anamuhalefet Partisisiniz, muhalefet yapmıyorsunuz" diyor. 
Şimdi, biz, bu kürsüden, televizyonların karşısında, hem verdiğiniz vaatleri hem de halkımızı ge
tirdiğiniz noktayı anlatacağız, herkese anlatacağız, sokak sokak anlatacağız. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Pazarda da anlatın, pazarda da... 

MEHMET GEDİK (Devamla)- Pazarda da anlatacağız, kahvelerde de anlatacağız; dükkân 
dükkân anlatacağız. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Cevabını aldınız. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Vatandaş memnun mu, sor onlara. 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Üç yılın sonunda Türkiye'yi bu kadar büyük zam furyasına 

dönüştürdünüz; ama, bunun karşılığında, çalışanların, üretenlerin maaşlarına ve ücretlerine ne yap
tınız, bütün ülkeyi yüzde 40 zamlarken, çalışanların ve üretenlerin ücretlerini hızlı bir şekilde azalt
tınız. 

1991 yılında, 1 milyon 240 bin lira, yani 297 dolar maaş alan bir memur, bugün, 6 milyon 552 
bin lira, yani 165 dolar maaş almaktadır. Bu miktar, 1991 maaşının yarısıdır. Fiyatlar çok yüksek 
oranlarda artarken, maaşlar yüzde 115 gerilemiştir. Emekli memur ve işçi ücretleri yüzde 80 azal
tılmıştır. 

Bakınız, şimdi, Hükümeti temsilen Sayın Bakanın, işçi ve memurlar için ne söylediğini bu 
kürsüden söylemek istiyorum. Memura ve emekliye, üç aylık artış olarak bir kilo peynir parası ver
diniz ve daha kötüsü, bu insanlarla alay ettiniz. Ekonomiden sorumlu Sayın Bakan aynen şöyle 
söylüyor: "Para vermeyerek işçi ve memura iyilik yapıyoruz. Onlar kendilerini koruyacak tedbir
leri alamaz. Eğer işçi ve memur kesimine fazla para ödersek, bundan yine kendileri zarar görür. 
Biz, bu şekilde, memuru ve işçiyi korumuş oluyoruz." Ve Sayın Bakan, şimdi, Hükümeti temsilen 
burada duruyor. İşte, Sayın Bakan başta olmak üzere, bu Koalisyon Hükümetinin çalışana verdiği 
değeri artık siz düşünün. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Devamını da oku. 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Sayın milletvekilleri, savaş yıllarında ekmek 9 kuruştan 30 ku

ruşa çıkarak yüzde 233 oranında artış gösterirken, bu Koalisyon döneminde ekmek yüzde 1 500 gi
bi korkunç bir artış göstermiştir. Halkımız, sofrasına bir ekmek koymaktan mahrum edilmiştir. 2 
000 liralık halk ekmeği için, halkımız, sabahın 6'sında kuyruklar halinde bekler olmuştur. Bizim 
kaldırdığımız kuyrukları, Sayın Çiller'le beraber, sizler, tekrar ülkemizin başına getirdiniz. 

Bakınız, yaşlılar, emekliler, senelerce bu vatana hizmet etmiş olanlar, üç kuruş emekli maaşı 
kuyruğunda bekler olmuştur. Onca emek verdikleri ülkelerinde ele güne muhtaç olma durumuna 
getirildiler. 
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Peki, sadece emeği olan işçi, memur ve köylü ne yapsın?.. Bakın ne yaptı: 1994 yılını sokak
larda geçirdi. Evine götüreceği fazla bir ekmek için mücadele etti. Ne oldu; kendisi söyledi, kendi
si dinledi. Üstelik, bir de kendisiyle alay edildi. Vergi iadelerini, Sayın Başbakanın emriyle ve Sa
yın Bakanın açıklamalarıyla, millî piyango biletleriyle ödemeye kalkıştılar. Sayın Bakan, televiz
yonlardan "bunu düşünüyoruz, ne olacak..." dedi; yani, "düşünmek suç mu..." dedi. 

Değerli arkadaşlar, memur, işçi ve emeklimiz böyle zor durumda iken, esnafımız daha mı iyi
dir? Esnafımızın sermayesi bitmiş, yüksek faizden dolayı bankalara gidemez hale gelmiştir. Bir ta
raftan vergilerin yüksekliği, ilave vergiler, diğer taraftan hayat pahalılığı, işyerlerinin kapanmasına 
neden olmaktadır. İflaslar arka arkaya gelmekte, çek ve senetler ödenmemektedir; esnafımız tam 
bir karamsarlığa itilmiş durumdadır. 

Ya köylümüz!.. "Benim köylüm, benim çiftçim, benim ezilen halkım" diye iktidara gelen Ko
alisyon, üç yılın sonunda köylümüzün gelirinde yılda yüzde 20 oranda azalmaya neden olmuş, seb
ze üreticilerinin gelirlerinde yüzde 23, meyve üreticilerinin gelirlerinde yüzde 22, hayvancılıkda 
yüzde 13 azalma olmuştur. 1990 yılında yüzde 7 oranında büyüme gösterirken, tarım sektörümüz, 
1994 yılında yüzde 14 oranında küçülme göstermiştir. 

Değerli arkadaşlar "800 liralık mazotu 2 300 liraya satıyorlar, 30 milyonluk traktörü 53 mil
yona satıyorlar" diyenler; bir traktörü 53 milyon liradan 600 milyon liraya, 11 kat artırmışlardır; 1 
ton gübreyi 600 bin liradan 9 milyon liraya, 15 kat artırmışlardır; 1 litre mazotu 2 325 liradan 15 
325 liraya, 6 kat artırmışlardır. 

Buna karşılık, buğday fiyatı, yüzde 150'ye varan fiyat artışı karşısında, olması gereken fiyat
tan yüzde 35 daha düşük; ayçiçek fiyatı, olması gereken fiyattan yüzde 42 daha düşük; pamuk fi
yatı, olması gereken fiyattan yüzde 43 daha düşük; tütün fiyatı, olması gereken fiyattan yüzde 55 
daha düşük; kuru üzüm fiyatı, olması gereken fiyattan yüzde 34 daha düşük ve şekerpancarı fiya
tı, olması gereken fiyattan yüzde 79 daha düşük olmuştur. -

Bakınız, köylümüz bu zamlardan öyle bezmiştir ki, bu Hükümetin, yüzde 60'lar seviyesinde 
aldığı enflasyonu yüzde 150'ye nasıl çıkardığını siz anlatamıyorsunuz diye, her gün, Anamuhale-
fet milletvekilleri ve yöneticilerine telefonlar, fakslar yağmaktadır. 

Şimdi, sizlerin huzurunda, kendi seçim bölgem dahil olmak üzere -Bursa'nm beldelerindeki, 
Bursa'nın 700'ün üzerindeki köyündeki- bütün köylülerin en büyük feryadını söylemek istiyorum: 
"Anavatanlılar, bu memleketi, bu Koalisyonun üç yılda getirdiği noktayı, siz, televizyondan anla
tamıyorsunuz" demiştir ve şimdi, size, bir ziraat odası başkanının bana gönderdiği faksı okumak is
tiyorum. 

Bakınız ... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Taşar çok güzel anlatıyor. 
MEHMET GEDİK (Devamla)-Evet... 
Biz, Sayın Taşar'ın oradaki tepkisine rağmen, sonuna kadar sizi şikâyet etmeye devam edece

ğiz. ( DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 
Bakın, Merzifon Ziraat Odası Başkanı ne diyor: "Sayın milletvekilim, bugüne kadar hep çift

çinin yanında olduğunu söyleyen DYP, bir yıl içinde, ziraat girdilerine yaptığı zamlarla, çiftçinin 
belini bükmüştür. Başkanlığını yapmakta olduğumuz Merzifon Ziraat Odasına müracaat eden çift
çilerimiz, Anavatan Partisinin, en üst düzeyde ve sürekli olarak, bu konuyu gündeme getirmesini 
istiyor. Aşağıda, bu fiyat artışlarının dokümanı gösterilmiştir." Merzifon Ziraat Odası Başkanı Kâ
zım Mustafa Yayla... Ve sayın milletvekilleri, burada bana laf atan sayın milletvekilleri, listenin al-
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tında, sülfat, nitrat, alüminyumnitrat, DAP, triple, kompoze ve yine kompoze gübrelerin 1993 ve 
1994 fiyat artışlarını veriyor. Şimdi, siz... • 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Amonyumnitrat... 

MEHMET GEDİK (Devamla)-Peki, alüminyumnitrat olsun; ama... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Amonyumnitrat... Düzeltin, zabıtlara yanlış geçmesin. 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Veya amonyumnitrat olsun; ama, siz, bir ziraat odası başkanı, 

bir üretici, bu ülkenin geldiği noktayı] dilekçelerle, fakslarla anlatırken, köylünün, üreticinin yanın
da olduğunu söyleyen sizler, şimdi, bana laf atarak, zannediyorsunuz ki, bunlardan kurtulacaksı
nız... Bu mümkün değildir Sayın Saraçlar, bu mümkün değildir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-! Siz, dün, pazar yerinde düşüncelerinizi gerektiği gibi ifade 
ettiniz. 

MEHMET GEDİK (Devamla)-Şimdi, bakın, dört yıldır bu memleketi siz yönetiyorsunuz; bu 
yoksulluğu, halkımıza siz reva gördünüz ve bu memleketi bizden teslim aldığınızda durum ne ise 
tek tek söylüyoruz. 

Sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN- Sayın Gedik, 2 dakikanız kaldı efendim.; lütfen zamanınızı hor kullanmayın. 
MEHMET GEDİK (Devamla)-Peki Sayın Başkanım. 

. Şimdi, ülkemiz, süratle, sosyal patlamalara doğru gidiyor. Ağır enflasyon karşısında, toplu
mun tüm kesimleri, moral çöküntüsüne düşmüştür. Milletimizin en kutsal varlığı olan aile bağları 
hızla çözülüyor. Boşanmalar, intiharlar, ekonomik nedenlerden dolayı büyük artışlar gösteriyor. 
Tarih, sizi, kendi menfaatları uğruna insanlarımızın yarınlarını karartmakla yargılayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1 200 günde, memleketimizi bu hale getirenlerin, bakın, 1991 genel se
çimleri öncesi dahil, halkımıza ne vaatler verdiklerini çok kısa olarak anlatmak istiyorum. 

BAŞKAN-Aman Sayın Gedik, 1 dakikanız kaldı. 

MEHMET GEDİK (Devamla)- Biliyorum Sayın Başkanım; ama konuşacak o kadar çok şey 
var ki, 20 dakikaya sığması mümkün değil. 

BAŞKAN-Eminim vardır; buyurun. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Bir dahaki sefere konuşursun. 

MEHMET GEDİK (Devamla)-Bakın, en önemlilerini söylemek istiyorum. 
Yeşil kart uygulaması başlatacağız dediniz; uygulayarnadınız; insanlar hastane kapılarında pe

rişan oldu. Yeşil kart, kırmızı kart oldu. Hastalar, hastanelerde rehin kalıyorlar. Çek ve senetler 
ödenemiyor. İlaçlar yüzde 400 zamlandı ve Sağlık Bakanı, yeşil kartın kaldırılacağını söyledi. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, özelleştirmeyi bir araç olarak vaat ettiniz; ama, şimdi, özelleştir
meye öyle sarıldınız ki, amaç haline getirdiniz. 

Askerliği önce 15 aya, sonra 12 aya, sonra Koalisyon ortağınız kademeli olarak 2 aya indire
ceğini vaat etti; şimdi, askerliği 18 aya çıkarmak için çalışma yapıyorsunuz. 

FARUK SAYDAM (Manisa)-Çıktı, çıktı. 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Bakın "çıktı" diyor arkadaşlarım. 

Reel ücretleri artıracaktınız; tam tersini yaptınız. 
Birçok ilçemizi il yapacaktınız; hiçbirini yapmadınız. 
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Çiller "insanlar bir daha hayat pahalılığı görmeyecek" dedi; hayat pahalılığı yüzde 150'lere 
tırmandı. 

Çiller "Türk Lirasına güvenin" dedi; kendi güvenmedi, kaynağı belli olmayan dolarlarla Ame
rika'da han hamam için dolarlarını transfer etti. 

Çiller, esnafa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Evet efendim... 

Buyurun Sayın gedik. 

MEHMET GEDİK (Devamla)- Sayın Başkan, müsaade ederseniz, gerçekten, söyleyecek çok 
şey var. 

BAŞKAN- Efendim, eminim vardır; ama, lütfen toparlar mısınız. 
MEHMET GEDİK (Devamla)-Peki Sayın Başkanım, toparlayacağım. 
Şimdi, sayın milletvekilleri, bizim, Anavatan Partisi olarak, enflasyon konusunda söyleyecek 

o kadar çok şeyimiz var ki, ama, tabiî, zamanım yetmiyor; 20 dakikayla sınırlı. 

En son olarak şunları söylemek istiyorum. 

BURHAN KARA (Giresun)- Ne söylesen, duymuyorlar... 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Evet, hiçbirini gerçekten duymuyorlar; ama, şimdi, bakın... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu> Millet ağlıyor, onlar gülüyor burada. 
MEHMET GEDİK (Devamla)- ...bugün, dünden itibaren 1 milyonları piyasaya çıkardınız. 

1991 yılında 50 bin liradan aldınız, şimdi 1 milyon... 6 ay içinde 2,5 milyonlukları piyasaya süre
ceksiniz; yani, yirmi kat her şeyi zamladınız ve bu 1 milyonlara halkın tepkisi var; diyorlar ki, ar
tık bu 1 milyonların üstüne Atatürk resmi koymayın... 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)-Neyi koyacaklar; Tansu Çiller'i mi? 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Sayın Çiller'in resmini koyarsanız daha fazla memnun olur

lar... • 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)-Çarınkini koysunlar! 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Rus Çarınınkini koyun! 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Değerli milletvekilleri, son olarak şunu söylemek istiyorum. 

Şimdi, bakınız, en son olarak, gerçekten Türkiye'nin gündemini ilgilendiren çok önemli bir konu 
var. "Allah'la sürekli iletişimim vardır" diyen Sayın Başbakanın eşi var. Sayın Başbakanın eşi, si
zin de bildiğiniz gibi, gazete manşetlerinde sahte peygamberliğe soyunarak, "Allah'la iletişimim 
vardır. Ben çocukken..." 

ALİ ESER (Samsun)-Ne alakası var?! 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Hayır efendim... Bakın, söyleyeceğim. "Ben çocukken namaz 

kılardım; ama, sonra, Allah'la kurduğum iletişim sonucunda namaz kılmayı bıraktım artık. Ben, es
ki hayatımda da Rus çarıydım" diyor. Böyle beyanlarda bulunuyor. Şimdi, bakınız, Sayın Başba
kanın eşi ayrıca bir şey daha söylüyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Gedik... Sayın Gedik, siz, zamanı böyle hor kullanırsanız... Efendim, son sö

zünüzü söyler misiniz...Lütfen, son sözünüzü... Lütfen. 
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MEHMET GEDÎK (Devamla)-Efendim, ekonomiyle ilgili olduğu için.... 
BAŞKAN-Efendim, lütfen son sözünüzü... 

MEHMET GEDÎK (Devamla)- Ekonomiyle ilgili olduğu için söylüyorum... 

ALİ ESER (Samsun)- Ne alakası var?! 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Var efendim. Bakınız, Sayın Özer Çiller diyor ki, ben, millet

vekilleriyle görüşüyorum." Elçilerle toplantılar yapıyor, ekonomiyle ilgili bürokratlarla toplantılar 
yapıyor ve her konuyu Sayın Başbakanla tartıştığını söylüyor. Şimdi, söyler misiniz bana... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Ne alakası var?! 
MEHMET GEDÎK (Devamla)- Şu anda, ülkeyi yöneten Başbakanın eşi sahte peygamberliğe 

soyunmuştur. Sayın milletvekilleri, artık... 

ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, süre doldu; nasıl konuşturuyorsunuz?! Göre
vini yapsana! 

MEHMET GEDİK (Devamla)- ...artık, en son olarak şunu söylüyorum. Bakın, sizin milletve
kiliniz, "bu memleketi bu duruma biz getirdik; Koalisyon Hükümeti getirdi ve buradan sesleniyo
rum ; Sayın Çiller, bırakın, gidin" diyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN-Sayın Saraçlar, bir dakika lütfen... 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Koalisyon Hükümetinin de, Sayın Çiller'in de bu ülkenin ba

şından gitmesi için sizden destek istiyor ve... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Sayın BaşkanLSayın Başkan!.. 

BAŞKAN-Süre verdim efendim, müsaade buyurun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, oldu olacak biraz da siz konuşun bari! 
BAŞKAN-Sayın Saraçlar... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Milletin sesini burada dile getiremiyoruz!.. (Gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Gedik, efendim, kuliste devam edersiniz; lütfen... 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu)-Millet ağlıyor, bunlar da burada gülüyor!.. 
MEHMET GEDİK (Devamla)- Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN- Sayın Gedik, teşekkür ediyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Yerlikaya; buyurun efendim. (SHP sıraların

dan alkışlar) 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, ödevinizi çok iyi yaptığınız için, Grubumuz 

adına size teşekkür ediyorum. Sağ olun; siz de aynı şekilde devam edin (!) 

BAŞKAN-Sağ olasınız efendim (!) 
Sayın Yerlikaya, bir dakikanızı rica edeyim. 

Sayın Saraçlar, biz, her arkadaşımızı, ö sürenin içerisinde tutmaya çalışıyoruz. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Küfür etiiremezsiniz! Küfür ettiremezsiniz!.. Hakaret etti!.. 
BAŞKAN-Kim küfür etti efendim? 
MEHMET GEDİK (Bursa)- Gazetelerdeki manşetleri söyledim; küfür etmedim. Böyle şey ol

maz!.. 
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BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. ' 

SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)- Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Birbirinize girmeyin, anlaşırız konuşuruz; yani, fazla birbirinize girmenize gerek yok. 
Refah Partisi Grubu adına verilen, izlediği ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip ede

rek, çalışanları ve üretenleri yoksullaştırdığı, rant geliri elde edenleri zenginleştirdiği iddiasıyla... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Yüzde 116 faiz... 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 

Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca verilen gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerimin 
başında, Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, demokratik parlamenter rejimlerde yürütme organları 
meclis tarafından denetlenir. Bunlar, meclis araştırması, soru önergesi, genel görüşme ve meclis so
ruşturmasıdır; bunlar, başlıca denetim yollarıdır. Bu denetim yollan, demokrasilerin "olmazsa ol
maz" koşullarıdır. Ülkemizde bu tür denetim yolları vardır ve de Anayasamızda yerini almıştır. 

Yukarıda saydığım denetim yollarından en etkilisi, şüphesiz, gensoru önergesidir; çünkü, bu 
önergenin kabulüyle, bir bakanın veya Bakanlar Kurulunun düşürülmesi mümkün olabilmektedir. 
Bu nedenle, verilen gensoru önergelerinin ciddî ve tutarlı olması da önem taşımaktadır. Sırf muha
lefet görevinin yapılması veya bir partinin reklamının yapılması amacıyla verilen gensoru önerge
si bu mekanizmayı yıpratır; ayrıca, Meclisin çalışmalarını da aksatır, dolayısıyla da ülke bundan 
zarar görür. 

Bu tespitimi yaptıktan sonra, şöyle başlamak istiyorum: Maalesef, son zamanlarda, zamanlı 
zamansız, muhalefet tarafından -özellikle Refah Grubu tarafından- sürekli gensoru önergeleri veri
lerek, bu etkili denetim mekanizması zafiyete uğratılmıştır. Yerli yersiz gensoru önergeleri, âdeta 
bir gelenek haline getirilmiş, bu ise, açıkçası, verilen bir hakkın kötüye kullanılması durumunu or
taya çıkarmıştır. 

Bunun aksini nasıl düşünelim ki; 1995 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve 
bütçenin kabul edilmesi daha bir ay bile olmadı; şu anda üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız gen
soruya gerekçe edilen konular, bir ay öncesindeki bütçe görüşmelerinde enine boyuna tartışıldı. 
Gerek Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde gerekse Genel Kuruldaki görüşmelerde, Re
fah Partisi olsun, muhalefet partileri olsun -yani, diğer partiler olsun- eleştirilerini, önerilerini, te
mennilerini defalarca dile getirdiler, değişiklik önergeleri verdiler; ayrıca, tasarıya, bu arkadaşları
mız muhalefet şerhi bile koydu. Biz, bütün bunları, bu çabaları, girişimleri, demokratik buluyoruz, 
doğal buluyoruz. Tabiî ki, eleştiri yapacaklardır; tabiî ki, değişiklik önergeleri vereceklerdir. Bun
lar, normal ve yasal haklardır; ancak, doğal olmayan, normal olmayan, Refah Partisinin, bütçe gö
rüşmelerinde kabul görmeyen eleştirilerinin, böyle bir gensoruya konu edilmesi ve Meclis günde
mini işgal etmesidir. Ayrıca da, Yüce Meclisin iradesini hiçe saymak anlamına gelir ki, bu genso
ru nedir değerli arkadaşlar; yukarıda da değindiğim gibi, gensoruya konu edilen gerekçeler, bîr an
lamda, 1995 yılı bütçesinin tekrar görüşülmesi ve oylanmasıdır. 

Gensoruya dayanak edilen konular, bütçe görüşmeleri sırasında tartışılmıştır. Bütçe görüşme
lerinin tamamlanmasından sonra, 1995 yılı bütçesi, Yüce Meclis tarafından kabul edilmiştir. Bu
nun anlamı, Hükümet, Yüce Meclisten güvenoyu almış demektir. 
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Şimdi, aradan bir ay geçmeden, aynı gerekçelerle, yeniden güvenoyu istemek anlamına gelen 
bu gensoruyu vermek ne anlama gelir; o da şudur: Azınlıkta olan bir partinin sürekli gensoruya baş
vurması, azınlığın çoğunluk üzerinde tahakküm kurması çabasıdır veya reklamını yaparcasına seç
menine mesajlar vermesidir; ancak, unutulmamalıdır ki, bu tür davranışlardan, demokrasimiz, ya
rar değil, zarar görür. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Buna, halkın vicdanı karar verecek. -

VAHDET SİNAN YERLlKAYA (Devamla)- Fakat, şunu üzüntüyle görüyorum ki, gensoru
yu veren Refah Partisinden, demokrasiye, hukuka, laik cumhuriyete pek fayda yok gibi; hele hele, 
ülkenin demokratikleşmesinde sağlayacağı yararlar hiç yok sayın milletvekilleri. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, üç yıl içinde bu sıkıntılara düşmemiştir. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Paspas oldunuz. v 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Bunun bir mazisi vardır, mazisi. Bunu hepimiz 

biliyoruz; halkımız da bunu biliyor. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Yapamayacaksanız niye geldiniz o zaman; bırakın. 
VAHDET SÎNAN YERLlKAYA (Devamla)- Bunu bilmeseydi bu yüce halk, 1991 seçimle

rinde ülkeyi sekiz yıl yöneten iktidar partisi, 300'e yakın milletvekili sayısıyla tuzla buz olmazdı. 

AHMET KABİL (Rize)-Siz ne oldunuz? 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- 1980 yılındaki ve devamındaki iktidarlar, en 

acımasız yöntemlerle ülkeyi yönettiler. 1980 askerî faşizmi, yalnızca solu ezdi arkadaşlar, solu; 
ama, büyük sermaye kesimi, lokomotif görevini yapmayarak, ülkeyi düzlüğe çıkaramadı, istikrara 
kavuşturamadı. 1980-1991 yılının altı çizildiğinde çıkan tablo çok hazindir; dış borç, iç borç, top
lumun kirlenmesi, şeriatçılık, tarikatçılık, yüksek enflasyon, insan haklarının çiğnenmesi, etnik çe
lişkinin körüklenmesi, yatırımsızlık, iç göç, Batı'dan dışlanma, işsizlik, umutsuzluktur arkadaşla
rım. 

AHMET KABİL (Rize)-Bunlar düzelmiştir, öyle mi?! 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Arkadaşlar işte, 1980-1991 yılının özeti ve de 

enkazı budur. Koalisyon Hükümeti böyle bir acı tabloyla karşılaşmış ve her türlü özveride buluna
rak, bütün tıkanıklıklara rağmen görevi devralmıştır. 

Dini siyasallaştırma çabaları içinde olan Refahlı arkadaşlarımız, 1981-1991 tablosuna bir bak-
salardı, herhalde bu gensoruyu vermezlerdi. O zaman, bu gensoru önergelerini soruşturma önerge
sine dönüştürerek, kamu bankalarını babalarının çiftliği gibi kullanan, ülkeyi hızla dış borca sürük
leyen, vergi teşvik önlemleri adı altında özel kesime rantlar sağlayan geçmiş iktidarlardan hesap 
sorarlardı arkadaşlar, hesap! (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Evet, geçmiş yönetimlerin getirdiği olumsuzluk öyle kolay giderilmiyor. Hükümetimiz de, bü
tün iyi niyetli çalışmalarına rağmen, bu olumsuzlukları silebilmiş değil; ancak, zorunlu bazı tedbir- s 

leri de cesaretle alabilmiştir. Bu tedbirler alınmamış olsaydı... 

ABBAS İNCEÂYAN (Bolu)- Yapmasaydınız daha iyi olurdu. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Bu tedbirler alınmamış olsaydı, gelinen nokta

dan daha kötü bir tablo çıkardı karşımıza. Bu nedenle, 1994 yılı, sıkıntılı bir yıl olmuştur... 
ABBAS İNCEÂYAN (Bolu)-1995 daha kötü. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- 5 Nisan istikrar kararlarının doğal bir sonucu 
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olarak, büyüme gerilemiştir. 1994 yılının sıkıntılı olacağım, düzlüğe çıkmak için herkesin fedakâr
lık yapması gerektiği Hükümetçe, cesaretle, herkese anlatılmıştır, halk da bunu anlamıştır arkadaş
larım. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Nerede şu düzlük? Vatandaş düzlüğü arıyor. 

VAHDET SINAN YERLİKAYA (Devamla)- Ancak, 1995 ve diğer yıllarda, ülke içinde sı
kıntılar azalacak ve ileriki yıllarda ekonomi düzlüğe çıkacaktır arkadaşlarım. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Tunceli düzlüğe çıkmış! 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Tunceli'yi karıştırmayın. Tunceli'yi yaktınız, 

yaktınız, şimdi niye karıştırıyorsunuz; bırakın, bu işi konuşalım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Bravo!.. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Bırakın... Hepiniz yaktınız. Bunda Hükümetin 
payı değil, bunda 1980 askerî faşizminin payı vardır ve siz de onun devamı hükümetlersiniz. Niye 
kendinizi dışa vuruyorsunuz?! * 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Bravo!.. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)-1995 yılında, büyüme hızı, yüzde 4.4 olarak ön
görülmüştür. 1995 yılında tarım ve imalat sanayiinde büyümenin başlaması, bunun hizmetler sek
törüne yansıması beklenmektedir. Yılın ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerinde, büyüme hızı, is
tenen seviyeye gelecektir aradaşlanm. 

1994 yılı, yatırımların büyük ölçüde azaldığı bir yıl oldu; ancak, 1995 yılında, yatırımlarda bü
yük ölçüde hareketlenme olacaktır. Sabit sermaye yatınmlan artışı konusunda, hedef, yüzde 
6.1 'dir; bu da sağlanacaktır. 

1995 yılma ilişkin toptan eşya fıyatlannda, yıllık ortalama yüzde 43.2, yıl sonu yüzde 22.5 
oranındaki artış hedefi, Hükümet tarafından yüzde 30 olarak revize edilmiştir arkadaşlarım. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-İnşallah ile maşallaha kaldı işiniz. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Fiyat artış hızının şubat ayından itibaren yavaş
lama göstereceği, esas itibariyle de gerçek kınlmanın nisan ayından itibaren gerçekleşeceği görü
lecektir. 

1995 yılı konsolide bütçesinin 198 trilyon Türk Lirası açık vermesi hedeflenmiştir. Bütçe açı
ğının bu düzeyde tutulması, büyük ölçüde, iç borç ve faiz ödemelerinin, bütçede öngörüldüğü gi-
biy 388 trilyon TL'yi aşmamasına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, önemli bir konu, çalışanların durumunun kötüleşmesine ilişkindir. Evet, 
doğrudur; 1994 yılında memurların maaş ve ücretlerinde reel bir kayıp söz konusudur. Çeşitli ey
lem ve haklı direnişleriyle kamuoyunun ilgisini çekmeye çalışan bu kesimimiz, insan onuruyla bağ
daşmaz düşük ücretlerle çalışmaya mahkûm edilmiştir. Hükümet, çalışanımızı bu mahkûmiyetten 
kurtarmalıdır, memurun ve memur emeklisinin maaşında iyileştirme yapma, bu Hükümetin şeref 
sözü olmalıdır. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Bunu yapamadığınız için gensoru veriyoruz. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, çalışan ke

simimizin maaş ve ücretlerinin iyileştirilmesi için katkımızı esirgemeyecek ve takipçiliğimizi bı
rakmayacağız; ancak, asıl olan şudur: Yıllardır sözü verilmiş -bir demokrasi ayıbıdır- olan memu
ra sendika hakkının tanınmasıdır. 
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Biliyorsunuz ki, SHP'li Sayın Moğultay'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sırasında, 
kamu görevlileri sendikaları, toplu sözleşme ve grev kanunu tasarısı hazırlanmış ve bu tasarı Ba
kanlar Kurulundan geçmiş, komisyona havale edilmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Gensoruya gel gensoruya. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Gelin, elbirliğiyle, muhalefetiyle, iktidarıyla, bu 
tasarıyı Genel Kurula getirelim ve de yaşalaştıralım, ülkemizi bu ayıptan kurtaralım arkadaşlar; he
pinize sesleniyorum. 

Biz, SHP olarak, bunu hazırladık, bu aşamaya getirdik, görevimizi yaptık, bunun onurunu hep 
birlikte paylaşalım, memurumuzu, ancak böyle kurtarabileceğiz. Bu konuda, lütfen, çamura yatma
yalım arkadaşlar. Artık, memurumuz "bu yıl katsayımız ne olacak, Hükümet bize ne verecek" di
ye düşünmesin, otursunlar masaya, "ne alabiliriz, hangi rakamlarda uzlaşabiliriz" noktasına gele
bilsinler. 

AHMET KABİL (Rize)- 220 bin lira verdiniz utanmadan!.. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Sayın milletvekilleri, Türk ekonomisinin gerek

sinim duyduğu köklü yapısal değişikliklerin en önemli adımı olarak kabul edilen Özelleştirme Ya
sası çıkmıştır. Bu noktada, Hükümetin yapması ve üstesinden gelmesi gereken konu, şaibe yarat
madan özelleştirmeyi tamamlamaktır; böylece, ekonomik verimliliği artırmak yolunda ciddî adım
lar atılması sağlanmalıdır. Bu adımlardan biri olan ve yeni çıkarılan rekabetle ilgili yasa, ivedilik
le ve tam anlamıyla uygulama alanına sokulmalıdır. 

Yine, kayıt dışı ekonominin belgelenmesi ve vergilenmesi, biz sosyal demokratlar için, siya
sî, iktisadî ve ahlakî açıdan yaşamsal önem taşımaktadır. Bu konuda en radikal adımlar atılmalıdır; 
atılacağına da inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, DYP-SHP Koalisyonunda, önemli düzenlemeler yapıldı. Birincisi, biliyor
sunuz, 1960 yılından bu yana çok sayıda vergi düzenlemesi yapıldı; ancak, ciddî biçimde gelirin 
vergilendirilmesi, bu Koalisyon zamamnda yapılmıştır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Yüzsüzlerin affı da dahil mi?! 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- 26.12.1993 tarihinde çıkarılan 3946 sayılı Ya

sa, vergi yükü dağılımında, devletin kaynaklarının artırılmasında önemli sonuçlar getirmiştir. Çı
karılan bu yasanın asıl işlerliği ,bu yıl, yani 1995 yılında olacaktır. Bu yasayla, 1995 yılında İ25 
trilyonluk Gelir Vergisi beklenilmektedir. Yine, bu yasanın çıkmasıyla, vergi yükü farklılıkları bü
yük ölçüde değiştirilmiştir. Vergi yükü, ortalama yüzde 19'lardan, 24'lere taşınmıştır. Vergi yüz
süzleri teşhir edilmeye başlanmıştır arkadaşlar, teşhir edilmeye... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Yok canım!.. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- İkinci bir düzenleme, 4 Mayıs 1994 tarihli dü

zenlemedir. Bununla, çıkarılan 3986 sayılı Yasayla birlikte, ek vergiler gündeme gelmiştir. 
HALİT DUMANKA YA (İstanbul)-Vergi değil o; haraç!.. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-O ek vergiler haraç gibi geldi millete. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Bununla da, 70 trilyonluk bir kaynak elde edi
lecektir. i . 

Yine, bir başka düzenleme, 4008 sayılı Yasadır. 24.6.1994 tarihinde çıkarılan bu yasayla, ka
yıt dışı ekonominin kayıt altına alınabilmesi için çok önemli düzenlemeler getirilmiştir. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Sinan Bey, kendini zorlama. 

- 5 2 - " 



T.B.M.M. B : 68 17 .1 .1995 O : 2 

VAHDET SINAN YERLÎKAYA (Devamla)- Hükümetin yapacağı önemli işler içinde önem
sediğimiz konu, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadeledir. Ahlakî ve manevî değerlerin yeniden kaza
nılmasında bu mücadelenin önemi büyüktür arkadaşlarım. Hükümet, rüşvet ve yolsuzlukların üze
rine cesaretle, kararlılıkla gitmelidir. 

HAÜT DUMANKAYA (İstanbul)- Gitmelidir; gidiyor mu?!. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Gitmiyor ama... 

VAHDET SINAN YERLİKAYA (Devamla)- Bu mücadeleye, sivil toplum örgütlerinin de 
güç vermesi, destek vermesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, ülkemizin esenliğe çıkması, hal
kımızın mutlu olması için bize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. En büyük hedefimiz, in
sanların barış içinde yaşadığı, savaşsız, sömürüşüz, özgür, demokratik bir Türkiye'dir arkadaşla
rım, bir Türkiye'dir. (SHP sıralarından alkışlar). 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Aynı zamanda enflasyonsuz... 
VAHDET SİNAN YERLlKAYA (Devamla)- Bunun sağlanması için de, insan haklarına ge

rekli hassasiyeti, saygıyı, Hükümetin hangi kanadı olursa olsun, göstermelidir. Çağımız, insan hak
larının tanındığı çağdır; bu çağa ayak uyduramayan ülkeler, globalleşen dünyada yalnı/hğa, fuka
ralığa itilirler, saygınlıklarını kaybederler. 

Devletimiz, hangi bölgemizde olursa olsun, halk nezdinde güveni yitirmemelidir. Devlet gö
revlisi, polis olsun, asker olsun, sivil memur olsun, halka saygılı olmalıdır, kendisini halkın üstün
de bir güç olarak görmemelidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimizin halka verdiği diğer bir söz de demokratikleşmedir; bu sözünü yerine getirme
lidir, kayıtsız kalmamalıdır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Getiriyor mu?.. 

VAHDET SİNEN YERLİKAYA (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, biz bu gensoruyu samimî 
görmüyoruz. 

Samimî olmayan, sırf Hükümeti yıpratan, düşürmeyi hedef alan bu gensoruya olumsuz oy ve
receğimizi belirtirken, Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Yerlikaya, bari bunu siz söylemeyin. 

BAŞKAN-Sayın Yerlikaya, teşekkür ediyorum. ' • , 
Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Eser'i davet edeceğim; ancak, sü

remiz yetmeyecek; saat 19.00'da çalışma süremiz bitiyor. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Uzatalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun, arz edeyim. 
Başlamış bulunduğumuz gensoru müzakerelerinin tamamlanmasına kadar süre uzatımı husu

sunu oylarınıza sunuyorum... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; süre uzatımı kabul 

edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri..; 
AHMET KABİL (Rize)- Sayın Başkan, İktidar, Meclisi çalıştırmıyor!.. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) Sayın Başkan, Meclisten niçin kaçıldığını öğrenebilir miyiz? 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, gensoru görüşmelerine kaldığımız yerden devam etmek ve 

sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 18 Ocak 1995 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.47 

• . . . # - — •— ; 7 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. . '- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sanveliler-Civandere Köyünden geçen 

Yoncalık Deresine ilişkin Çevre Bakanından sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/5163) (I) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını say gılanmla arz ederim. 8.9.1994 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Sarıveliler İlçesi Civandere Köyünden geçen Yoncalık Deresinde yazın toplanan 
drenaj suları çevre kirlenmesine ve hastalıklara sebep oluyor. 

Konuyla ilgili Bakanlığınızda nasıl bir tedbir düşünülmektedir? 

• .'•.' T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17.1.1995 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 

Sayı: B.09.1.DSİ.0.10.12.00/124.1-7006/250 

Konu: Soru önergesi. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: A.Çİ.O.GNS.0.10.00.02-7/5163-11.299/42151 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın T.B.M.M. Başkanlığına vermiş olduğu, Karaman İli 

Sarıveliler İlçesi Civandere Köyünden geçen Yoncalık deresinin çevre kirlenmesine ve hastalıkla
ra sebep olduğu belirtilen ve Çevre Bakanlığının konu ile ilgili nasıl bir tedbir düşündüğü sorulan 
ve ilgi yazı ile Çevre Bakanlığına gönderilen soru önergesi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ta
rafından DSİ Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. 

Mahallinde yapılan incelemede, Civandere köyü içinden geçen Yoncalık deresinde taşkın 
yönünden bir sorun bulunmadığı, ancak daha önce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce dere
nin 100 m.lik kesiminde inşa edilmiş bulunan duvarlı kesitin, atık sular ve çöplerle oluşan kir-

(1) 715163 'e EK Cevap 
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lenmenin önlenmesi maksadıyla memba istikametinde 100 m daha uzatılmasının istendiği anlaşıl
mıştır. 

Yoncalık deresinde duvarlı kesit oluşturulması, derede taşkın yönünden bir sorun bulunmama
sı ve böyle bir tedbir ile kirlenmenin önlenmesi mümkün olmadığından uygun bulunmamıştır. Ay
rıca, kirlenmeyi önlemek üzere dere yatağının üzerinin kapatılması yaklaşımı ise, kapalı mecrala
rın yağışlı dönemlerde üst havzadan intikal eden sürüntü malzemesi ile tıkanıp taşarak daha büyük 
boyutlarda zararlara neden olması ve periyodik olarak yapılması gereken temizlik ve diğer bakım-
onarım amaçlı çalışmalann yapılmasına imkân vermemesi nedeniyle uygun görülmemekte olup, 
dere yatağına çöp ve benzeri katı ve sıvı atık verilmesinin önlenerek mecranın temiz tutulmasının 
sağlanması halinde sonınun ortadan kalkacağı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
Bayındırlık ve iskân Bakam 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Şırnak Belediye Başkanına DYP'ye geçmesi için bas
kı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahii Menteşe'nin yazılı ceva-
bı(7/5282) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırma

sını saygılanmla ara ederim. 13.10.1994 
Zeki Ünal 
Karaman 

1. Şirnak'ın ANAP'lı Belediye Başkam Beşir Tatar'ı Başbakanlık Konutuna çağınp, DYP'ye 
geçmesi konusunda baskı yaptınız mı? 

2. Partinize geçmesi şartıyla, Şırnak Belediyesinin emrine, 200 milyar TL. para gönderildi mi? 
3. Gönderildiği doğru ise Olağanüstü Hal Bölgesindeki il ve ilçe belediyelerine de aynı im

kân sağlandı mı? Sağlandıysa, miktarlan ne kadardır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.1.1995 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/55061 

Konu : Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

' İlgi : TBMM Başkanlığının 3.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5282-11612/42981 
sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Başbakan'a tevcih ettiği, Sayın Başbakan'ın da kendileri 
adına Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe Koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip buyur
dukları "Şirnak'ın ANAP'lı Belediye Başkanı M. Beşir Tatar'a DYP'ye geçmesi konusunda baskı 
yapıldığı, DYP'ye geçtiği takdirde Şırnak Belediyesinin emrine 200 milyar TL. para gönderilece
ği iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Şırnak Valiliğinden alınan yazıda; 

27 Mart 1994 tarihinde yapılan Mahallî İdareler Seçimleri neticesinde ANAP'tan Şırnak Be
lediye Başkanlığına seçilen M. Beşir Tatar'ın, DYP'ye geçtiğinin duyumlardan anlaşıldığı ancak, 
Valiliğe resmî bir başvuru olmadığı belirtilmektedir. 
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Hükümetin, OHAL Bölgesi ile mücavir ve hassas illerde yaşayanlara götürülecek hizmetlere 
ilişkin 4 Temmuz 1994 tarih ve MGK GENSEK: 07.30.1-1 l-94/MGSB(007) sayılı genelge 'ile baş
lattığı acil destek programı çerçevesinde; 

İl bazında tespit edilen ve ilgili bakanın başkanlığında değerlendirilen "Hizmet ve Yatırım İh
tiyaç Listesi"ne göre, Bakanlığım emrinde bulunan "İl Özel İdaresi Fonu"ndan sözkonusu illere 
yardım yapılmaktadır. 

Bu yardım, acil hizmet ve yatırım ihtiyaçları öncelik sırasına göre valilikler emrine yapılmak
tadır. 

Ayrıca, Şırnak Belediye Başkanına DYP'ye geçmesi için baskı yapıldığı ya da DYP'ye geçti
ği takdirde para yardımı yapılacağına dair Bakanlığımca tespit edilmiş herhangi bir husus bulun
mamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

3. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ttn, Zile-Koçaş Köyü Topraksu Kooperatif Başka
nının, köylüleri mağdur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şa
hin'in yazılı cevabı (7/5332) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

, Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaaddin Şahin tarafından yazılı cevaplan-
dınlmasını arz ederim. v 

Dr. Ahmet Feyzi Inceöz 
Tokat 

1. Zile Koçaş Köyü sulama sahası ile ilgili olarak Topraksu Kooperatif Başkanının köylüleri 
mağdur ettiği doğru mudur? 

2. 1993 yılı sulama parası adına tahsil edilen paralara ait tahsilat makbuzu vermediği doğru 
mudur? 

3. 1994 yılı için dekar başına 50 000 TL. su parası istenmekte olduğu doğru mudur? Eğer doğ
ru ise bu miktar fazla değil midir? \ 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 16.1.1995 

Özel Kalem Müdürlüğü ) 
Sayı: ÖKM. 2-431 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Müd. lüğünün 7.11.1994 tarih ve 7/5332 sayılı yazısı 
Tokat Milletvekili Sayın A. Feyzi triceöz'ün yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Merkezi, Koçaş Köyünde bulunan sulama kooperatifinin faydalandığı gölet, Koçaş Köyü 

arazileri üzerinde inşa edilmiş olup, Koçaş ve Eskidağiçi köyleri arazilerini sulamak üzere planlan
mıştır. Kooperatif yönetiminin Koçaş köylüleri elinde olması sebebiyle, faydalanmada önceliği 
Koçaş köylüleri almaktadır. Bu durum Eskidağiçi Köyü çiftçilerini kafi derecede su alamadıkların
dan bahisle muhtelif tarihlerde Tokat Tarım İl Müdürlüğüne şikâyette bulunmuşlardır. 
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Bu şikâyetlerin takip ve incelenmesinde Koçaş Sulama Kooperatifinin Eskidağiçi arazilerine 
sulama suyu vermesinde, zaman zaman zorluk çıkardığı anlaşılmıştır. Her iki tarafın çiftçi temsil
cileri Zile ilçe Müdürlüğüne çağrılarak anlaştmldığı ancak, iki köyün başta mer'a davası olmak 
üzere bir çok konuda ihtilaf içerisinde bulunduklarından sulama konusunda da anlaşamamadadır
lar. 

Koçaş Göleti 1980 yılında sözkonusu tarım alanlarını sulamak üzere projelendirilmiştir. Daha 
sonra, 1986 yılında ek bir proje ile Eskidağiçi köyü arazileri ile Koçaş köyü arazilerinin bir kısmı 
daha sulama alanına alınarak kanaletler inşa edilmiştir. 

Bu arada Zile Kömür İşletmesinin olumsuz sonucu, göletin hızla dolduğu dolayısıyla su tutma 
kapasitesinin düştüğü belirlenmiştir. 

Bu nedenle Köy Hizmetleri il Müdürlüğü bu sorunu çözümlemek için gerekli çalışmaları sür
dürmektedir. 

Sözkonusu anlaşmazlıkların giderilmesi konusunda mahallî teşkilatımız yasal yetkileri dahi
linde gayret sarfetmektedir. 

2. Kooperatif yöneticileri hakkında yapılan şikâyetler üzerine Bakanlık il Müdürlüğümüz, ko- * 
operatif işlemlerini incelemiş, su paralarının karşılığında makbuz kesmeleri hatırlatılarak ikaz edil
miş ve makbuz kestirilmiştir. 

3. 1994 yılı için belirlenmiş olan 50 000 TL. su parası her iki köyün ilgililerini anlaştırmak 
suretiyle 35 000 TL/dekara indirtilmiştir. 

1994 yılında DSl sulama ücreti 70 000 TL/Da. olup, kooperatifin uyguladığı 35 000 TL/Da 
uygun bir fiyattır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
4. - Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının verdi

ği bir beyana ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/5413) 

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

sını arz ederim. Saygılarımla. 3.11.1994 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Anadolu insanıy

la bütünleşerek, ülkeyi dört yandan sarmış düşmanlan, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş azim 
ve kararlılıkla sürdürülen mücadele sonucunda ülkeden çıkarmayı bilmişler ve ulusal bağımsızlığı
mızı sağlayarak Cumhuriyeti kurmuşlardır. 

Dünyadaki bütün ülkeler kendi kurtuluş ve kuruluş günlerini büyük törenlerle kutlamaktadır
lar. Türkiye Cumhuriyeti de kurulduğu günden beri yetmişbir yıldır kuruluş kutlamalarını yapmak
tadır. 

Bugün gelinen noktada ise; hangi odaklardan güç aldıkları belli olmayan bazı kişiler, Ata
türk'e, silah arkadaşlarına, Cumhuriyet'e dil uzatmayı adeta bir gelenek haline getirdiler. 
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1. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının Cumhuriyetin 71 inci kuruluş yıldönümü kutla
malarını "şaklabanlık" olarak yorumlayan bu "kara ses"ler karşısında T.C. Hükümetinin Başbaka
nı olarak soruşturma açtırmayı, soruşturmanın selameti açısından, görevden alma konusunda her
hangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Kayseri Cumhuriyet meydanında bulunan ve uzun süredir üzeri branda bezi ile kapalı olan 
Atatürk Anıtından haberiniz var mı? Anıtın başka bir yere taşınıp taşınmaması konusunda Valilik 
ve Belediye Başkanlığının topu birbirlerine atmaları, bütün bu kara sesler karşısında, T.C. Hükü
metinin Başbakanı olarak susmak yerine branda bezi ile kapatılan Kayseri Cumhuriyet meydanın
daki Atatürk Anıtının üzerindeki branda bezini kaldırtmak konusunda herhangi bir işlem yapacak 
mısınız? 

T.C. , • ' , 
İçişleri Bakanlığı 16.1.1995 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/55060 

Konu : Kırklareli Milletvekili Sayın İrfan Gürpınar'ın yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 2.12.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5413-11904/44015 
sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği, Başbakan'ın da öner
geye kendileri adına Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe Koordinatörlüğünde cevap verilmesini 
tensip buyurdukları "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının Cumhuriyetin 71 nci kuruluş yıldö
nümünde yaptığı konuşmaya ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Kayseri Valiliğinden alı
nan 3.1.1995 tarih ve 6 sayılı yazıda: 

1. Valilikçe yaptırılan incelemede; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin 
yapmış olduğu basın toplantısındaki sözlerinin, Cumhuriyet Bayramının İstanbul Taksim Meydanın
daki kutlanış biçimine yönelik olduğu, bu kutlamaların şekil ve biçim itibariyle yadırgandığı, yoksa 
Cumhuriyete ve Cumhuriyet Bayramına herhangi bir hakaretin sözkonusu olmadığının anlaşıldığı, 

2. 1980 yılından sonra Cumhuriyet Meydanına görkemli bir Atatürk Heykeli yapılmasıyla 
birlikte, Mimarsinan Parkının Güneydoğu kısmında yeralan Atatürk Anıtının başka bir yere nakli
nin düşünüldüğü, 

3. 25.1.1994 tarihinde zamanın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından, Atatürk Anıtının 
çevresinin naylon örtü ile kapatıldığı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulunun 
9.9.1994 tarih ve 1714 sayılı karan gereğince de 17.11.1994 günü kaldırıldığı, altyapı çalışmaları 
bitirilip Fuar alanında gerekli onarımlar yapıldıktan sonra sözkonusu Anıtın fuar alanına yerleştiri
leceği, 

belirtilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanlığı 

5. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, bazı şirketlerde çalışan sigortalı işçilere ve sigor
ta primlerinin düzenli ödenip ödenmediğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Nihat Matkap 'in yazılı cevabı (7/5434) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Kul 

Erzincan 
Aşağıda açık isimlerini belirttiğim şirketlerde sigortalı olarak çalışan İşçilerin isimleri, işe baş

lama tarihleri, kaç yıldan beri çalıştıkları sigorta primlerinin düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığı
nın tarafıma bildirilmesi, 

1. Visan Saç Vidası Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
2. Yeni Neşriyat A.Ş. 

3. Hak İnşaat ve Ticaret A.Ş. 
4. (Ge-Pa-Da) Genel Dağıtım Pazarlama A.Ş. 
5. İhlas İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A-Ş. 
6. Nam Plastik A.Ş. 

7. Milsan Basın Sanayi A.Ş. 
8. Yeni Devir Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş. 
9. Kor Kömür İşletmeleri Sanayi A.Ş. 

10. (YA-DA) Yayın ve Dağıtım Pazarlama A.Ş. 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 13.1.1995 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/572/01362 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5434-11979 44422 sayılı yazınız. 
Erzincan Milletvekili Mustafa Kul tarafından hazırlanan "Bazı şirketlerde çalışan sigortalı iş

çilere ve sigorta primlerinin düzenli ödenip ödenmediğine ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığım
ca incelenmiştir. 

Önergede adıgeçen şirketlere ilişkin işyerlerinin adresleri, işlem gördükleri sigorta müdürlük
leri veya sicil numaralan belirtilmediğinden, gerekli araştırma ilişikte sunulan listede kayıtlı aynı 
veya benzer unvanı taşıdıkları tespit edilebilen şirketlere ilişkin 23 işyeri üzerinde yapılmış, bu iş
yerlerinden hiçbirinin Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borçlarının bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Ancak, önergede 5 inci sırada yeralan İhlas İnşaat Turizm Sanayii ve Ticaret A.Ş. isimli şir
ketin bağlı bulunduğu İhlas Holding A.Ş.'nin, İstanbul'daki bazı işyerlerinden doğmuş bulunan 
prim aslı dışındaki 863 674 214 TL. gecikme zammının Kuruma 2.1.1995 tarihinde ödendiği sap
tanmıştır. 

Ayrıca, bu işyerlerinden, çeşitli nedenlerle 506 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu İmha Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde dosyaları imha edilen 6 işyeri dışın-
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daki 17 işyerinde sigortalı olarak çalışanların isimleri ile bunların işe başlama ve ayrılma tarihleri
ni gösterir listeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Matkap 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 

6.- Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Muş-Varto-Y. Alagöz Mahallesinden bir vatan
daşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin sofusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/5570) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının sağlanmasını arz 

ederim. 1.12.1994 

Dr. M. Emin Sever 
Muş 

Muş-Varto Kazası Y. Alagöz mahallesinde oturan komşumuz bir ailenin çocuğu Reşit oğlu, 
19 yaşında Bülent Kızıltaş, 20 Kasım 1994 günü Varto Emniyet Müdürlüğünce, gözaltına alınmış, 
28 Kasım 1994 günü ailesine, çocuğun intihar ettiği söylenmiş. 

Muş Valisi ve Varto Kaymakamı, şahsın pijamasının uçkuru ile kendisini astığını ifade ettiler. 
Ancak ölü yakınları ve Varto halkı, olayın böyle olmadığını, işkence sonucu öldürüldüğü ve inhi-
tar süsü verildiği kanaatindedirler. 

Kendisini muayene eden ve rapor veren doktorun ifadeleri ve tespit edilen belirtiler, asılarak 
intihar belirtilerine uymadığı ve raporun emniyetin isteği doğrultusunda verildiği kanısını bende 
yarattı. Bu nedenle; 

- Olay hakkında soruşturma açıldı mı? Böyle bir niyetiniz var mı? 
- Bu olay Türkiye'de gözaltında cenazesi çıkan kaçıncı olaydır? 
- İşkence sonucu öldürüldü, bjlahara asıldı süsü verildiği şeklinde kuşkuların giderilmesi için 

otopsi yapıldı mı? 
- Şeffaf karakol vaatlerinizle bu olaylar çatışmıyor mu? 

••'- İşkenceye karşı uluslararası sözleşmelere imza atmış Türkiye'de özellikle sizin döneminiz
de işkenceden dolayı soruşturulup ceza almış devlet görevlisi var mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 13.1.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/019841 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 22.12.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5570-12184/44957 

sayılı yazısı. , 
Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
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Önergede adı geçen; Reşit ve Asiye oğlu 1976 doğumlu Bülent Kızıltaş yasadışı bölücü terör 
örgütü mensubu ve fırarî sanık olarak aranmakta iken 20.11.1994 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde 
yakalanarak gözetim altına alınmıştır. 

Sözkonusu şahıs 28.11.1994 günü saat 11.00 sıralarında nezarethanenin tavanından geçen ka
lorifer borusuna gömleğini ve eşofman uçkurunu ilmek yapıp bağlayarak boynuna geçirmek sure
tiyle intihar etmiştir. 

Olaya bizzat Varto Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş olup, yapılan doktor mu
ayenesinde vücutta darp ve cebir izine raslanılmadığı ölüm nedeninin A tipi ası neticesi Asipsiki-
ye bağlı Mültümbl organ yetmezliği olduğu şeklinde rapor verilmiş, ölüm şekli kesin belli olduğun
dan klasik otopsi yapılmamıştır. 

Vatandaşlarımıza kötü muamele yapılması kesinlikle tasvip edilemez. Şayet bu tür olaylara 
kansan görevlilerimiz olur ise onlar hakkında derhal gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. , 
Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 

7. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, tayin edilen imam hatip lisesi müdürlerine ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5572) 

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

landırmasına delaletlerimzi saygılarımla arz ederim. 2.12.1994 
MustafaBaş 

İstanbul 

15 Mart 1994 tarihi itibariyle, 
1. Kaç adet İmam-Hatip Lisesi Müdürü yer değiştirmiştir? 
2. Tayin edilen İmam-Hatip Lisesi müdürlerinin isimleri ve tayin edildikleri yerler nelerdir? 
3. Tayin edilen İmam-Hatih Lisesi müdürlerinin kaçı idarî mahkemeye müracaat etmiştir? 
4. Tayini yapılan kaç kişi hakkında yürütmeyi durdurma karan verilmiştir? 
5. Yürütmeyi durdurma kararı alanlardan kaçı göreve iade edilmiştir? 

6. Göreve iade edilenlerden kimler yerinden başka bir göreve atanmıştır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 16.1.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/158 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 22.12.1994 gün ve Kan.Kar. Md. 7/5572-12195/45010 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın "Tayin edilen İmam-Hatip Lisesi Müdürlerine İliş
kin" soru önergesi incelenmiştir. 
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15 Mart 1994 tarihi itibariyle 31 îmam Hatip Lisesi Müdürünün, görev yerleri "Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği" esaslarına göre ya kendi istekleri 
doğrultusuna veya soruşturma sonucu değiştirilmiştir. 

Bunlardan 5'i idare mahkemesine başvurmuş olup, yürütmeyi durdurma kararı alan 2'si gö
revlerine iade edilmiştir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

8.- İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez 'in, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 
bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5593) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususuna dela

letinizi arz ederim. 8.12.1994 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 
İnsan Hakları Komisyonu Üyesi 

6 Aralık 1994 günü STAR 1 TV istasyonunda yayınlanan "Objektif Programını müteakip iki 
polis tarafından gözaltına alınan ve ertesi günü Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılan Beşir 
Darçın isimli vatandaş; 

1. Kim tarafından yapılan şikâyet veya emirle gözaltına alınmıştır? 

2. Hangi sıfatla (sanık veya tanık) gözaltına alınmıştır? 
3. Sanık ise, neden avukatıyla görüşmesine imkân verilmeyip ancak İstanbul Barosu Başka

nının tavassutu ile görüşme imkânı sağlanmıştır? 

4. Tanık ise, CMUK'nun hangi hükmüne istinaden 18 saat boyunca insan onuruyla bağdaş
mayan bir tutumla karakolda alıkonulmuştur? 

5. Poliste ve adliyede yapılan bu tür uygulamalar demokratik, hukukî ve insani olarak hangi 
anlayışla izah edilebilir? 

T.C.. 
İçişleri Bakanlığı 13.1.1995 

. Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/019840 -

K|onu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.12.1994 gün ve A.Oİ.O.GNS.0.10.00.02-7/5593-12244/45262 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığının Süleyman Mercümek olayı ile ilgili başlattığı soruşturma 
çeçrevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şube Müdürlüğüne göndermiş olduğu 31.8.1994 
ve 27.10.1994 tarihli müzekkereleri gereği aranmakta olan Beşir Darçın 7.12.1994 günü saat 
00.15'de gözetim altına alınmış ve Avukatı Faik Işık nezaretinde ifadesi tamamlandıktan sonra ay
nı gün saat 14.00'de salıverilmiştir. 
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Beşir Darçın'a gözaltında bulunduğu süre içerisinde, önergede iddia edildiği gibi insan onu
ruyla bağdaşmayacak hiç bir fiilde bulunulmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

9. — Malatya Milletvekieli Gazi Barut'un, Malatya Sultansuyu Barajı sulama kanallarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/5600) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 8.12.1994 

Saygılarımla. 
Gazi Barut 

Malatya 
1. Malatya Sultan Suyu Barajının sulama kanalları ne zaman tamamlanacak ve tamamlanma

sı için kaç liraya ihtiyaç var? 
2. Barajın sulama kanalları için 1995 yılı için kaç lira ödenek ayrıldı? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17.1.1995 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği v 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/256 
Konu ; Malatya Milletvekili Gazi Barut'un yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 27.12.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5600-12256/45328 sayılı 

yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Malatya Milletvekili Gazi Barut'un "Sultansuyu projesi" hakkında 

Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu proje kapsamında inşa edilen Sultansuyu Barajında depolanan 69,8 milyon m3 su 

ile 18.035 hektar alana sulama hizmeti götürülmesi planlanmıştır. 1995 yılı yatırım programında, 
bitecek projeler arasında yer alan bu proje için 350 milyar TL. ödenek tefrik edilmiş olup; baraj in
şaatı tamamlanmış ve sulama tesislerinin ise 1995 yılında ikmal edilmesi programlanmıştır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
10.-Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Darende-Gökçepınarprojesine ilişkin sorusu ve Ba

yındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5601) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 8.12.1994 

Saygılarımla. 
Gazi Barut 

Malatya 
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1. 1991 yılı programında 1 milyon lira ödenek, 1993 programında ise 500 milyon lira ödenek, 
1994 programında ise 10 milyar lira ödenek aynlan Malatya-Darende İlçesi Gökpmar projesinin 
ihalesi neden yapılmıyor? 

2. Darende ve Balaban ovalarını sulayacak olan ve kurulması düşünülen hidroelektrik santra
lı ile de elektrik enerjisi üretecek olan bu proje için 1995 yılında kaç lira ödenek ayrıldı? 

T . C . • •'. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 17.1.1995 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/258 
Konu : Malatya Milletvekili Gazi Barut'un yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 27.12.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00,02-7/5601-12257/45329 sayılı 

yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Malatya Milletvekili Gazi Barut'un "Darende-Gökpmar Projesi" 

hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Darende-Gökpınar projesi kapsamında ve Tohma çayırım kollarından Gökpmar kaynakları 

üzerinde inşa edilecek dolu gövdeli regülatör ile 6.770 hektar alana sulama hizmeti götürülmesi 
planlanmışür. Ayrıca, 13,5 MW kurulu güçteki Hacılar HES vasıtasıyla da yılda ortalama 88,6 mil
yon kilovatsaat enerji üretilecek olan söz konusu proje, DSİ Genel Müdürlüğümüzün yatmm prog
ramında sulama yönüyle tarım sektörü içinde yer almakta olup, enerji yönünden çalışma yapılma
maktadır. 

1995 yılında 10 milyar TL. ödenek tefrik edilen bu proje kapsamındaki işlerden Gökpmar su
laması inşaatının, bu yıl içinde ihale edilmesine çalışılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. ; 

Halil Çulhaoğlu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

11. -Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya'daki Beylerderesi üzerine köprü yapılma
sına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5602) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını arz ederim. 8.12.1994 
Saygılarımla. 

Gazi Barut 
Malatya 

1. Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde ve Malatya'nın çıkışında 15 inci Km.de bulunan Bey
lerderesi üzerinde bir köprü yapımı düşünülüyor mu? 

2. Beylerderesi üzerine yapılacak köprü için yapılan bir etüt veya proje mevcut mu? 
3. Yapılan bir çalışma varsa köprü ye çevre yolunun fizibilitesi ve maliyeti çıkarılmış mıdır? 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17.1.1995 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/254 
Konu : Malatya Milletvekili Gazi Barut'un yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 27.12.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5602-12258/45330 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Malatya Milletvekili Gazi Barut'un "Beylerderesi Köprüsü"ne dair 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Adıgcçen köprü ile ilgili olarak, 1988 yılında yapılan sözlü müracaat üzerine, yeni bir güzer
gah tespit edilmiş ve etüt çalışmaları sonucunda ise söz konusu yer üzerinde 480 m. uzunluğunda 
ve 70 m. ayak yüksekliğinde duble karayolu köprüsüyle, tek şeritli demiryolu köprüsünün yapımı 
gerekli görülerek projeleri hazırlanmıştır. 

Bu köprülerin bağlantı yollan hariç, inşası için gerekli olan harcama miktarı 1995 fiyatlarıyla 
yaklaşık 480 000 000 000 TL. civarındadır. 

1988 yılı fizibilite etüt sonuçları ve ülkemizin ekonomik şartlan gözönüne alındığında, şimdi
lik böyle bir köprünün yapımı imkân görülmemektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
. Bayındırlık ve İskân Bakam 

12. — İstanbul Milletvekili İbrahim Giirsoy'un, orduda.laiklik karşıtı güçler bulunduğu iddi
alarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan 'in yazılı cevabı (7/5614) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması arz olunur. 
İbrahim Gürsoy 

İstanbul 
Son günlerde ordumuz içinde şeriatçı örgütlenmelerin hızını artırdığı görülmektedir. Şeriatçı 

görüşleri ile bilinen bir Belediye Başkanının şu sözleri ordumuz içinde şeriatçı odakların önemli bir 
güç olduğu yolunda kanıt olarak değerlendirmek gerekmektedir. Sözkonusu şeriatçı Belediye Baş
kanı şunları söylemektedir : "Ordu millet elele islam yolunda ilerleyeceğiz. Ordu bizim elimizde, 
bu güç ile iktidara yürüyeceğiz." 27 Mart yerel seçimleri öncesinde yine şeriatçı görüşleri ile bili
nen bir partinin lideri, ordumuz içinde bulunan bazı isimlerle temaslar kurmuş, yine sözkonusu Be
lediye Başkanın sözlerinin bir benzerini o günlerde söylemiş idi. Türkiye'nin laik kimliğinin ordu 
içinde korunmasında daha hassas olunması gerektiği açıktır. 

1. Koalisyon Hükümetleri döneminde ordu içinde şeriat propagandasında bulunanlara karşı 
ne tür önlemler alındı? Koalisyon hükümetleri döneminde ordu içinde şeriat propagandasında bu
lunanlara yönelik kaç soruşturma açıldı? Bu soruşturmalann son durumu nedir? 

2. Laiklik düşmanı güçlerin tarafsız ve Cumhuriyetin Kimliğini korumada önemli sorumlu
luklar üstlenmiş bulunan ordumuz hakkında "Ordu bizim elimizde" gibi açık ve kesin sözler söy
lemelerinin dayanağı nedir? Ordumuz hakkında söylenen bu sözleri laik Türkiye Cumhuriyetinin 
bir bakanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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• . . . T . C . • • 

Millî Savunma Bakanlığı 12.1.1995 
Ankara 

Kanun: 1994/1103-TÖ 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. - ". ilgi : TBMM Bşlclığının 27 Aralık 1994 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.010.GNS. 10.02-7/5614-
122274/45386 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili ibrahim Gürsöy tarafından verilen ve ilgi Ek'inde gönderilerek cevaplan-
dırılması istenilen "Orduda laiklik karşıtı güçler bulunduğu iddialarına ilişkin" yazılı soru önerge
sinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

İstanbul Milletvekili ibrahim Gürsoy Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplannın hakları, sahip olmaları gereken nitelikleri ile sakın-
malan gereken hal ve davranışlan, 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile 926 
Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkanlmış bulunan 
Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. 

Buna göre; 

Disiplin bozucu hareketlerde bulunan ve ikâzlara rağmen ıslah olmayan, 

Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzeltmeyen, 

Aşın derecede menfaatine, içkiye, kumara, borçlanmaya düşkün olan, 

Silahlı Kuvvetlerin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunan, 

Tutum ve davranışlan ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî ve ideolojik görüşleri benim
sediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılan, 

Askerî personel; disiplinsizlik ve ahlakî nederılerle, yeterli ve geçerli belgelere dayanılarak, 
Askerî Mahkemeye sevk edilme zarureti olmaksızın Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tu-

, Kılmaktadırlar. 

2. Sarsılmaz moral gücünün kaynağını ve askerliğin temelini teşkil etmekte olan disiplini en 
üst düzeyde tutmak durumunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Disiplinsizliklere ve Cumhuriyetin 
niteliklerine aykın ideolojik düşünce ve eylemlere hiçbir şekilde müsamaha etmemekte, Türkiye 
Cumhuriyetinin varlığına karşı yürütülen her türlü faaliyete ve tehlikeye karşı büyük bir titizlik ve 
dikkatle daima müteyakkız bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. • 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 
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13.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin sorusu ve İçişleri 

Bakanı Nahit Menteşemin yazılı cevabı (7/5629) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakam Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını arz ederim. 

Ercan Karakaş 

İstanbul 
1989 yıllarında başlayan faili meçhul kalan cinayetler zinciri maalesef Ankara'da da sürmek

te ve cinayete kurban gidenlerin sayısı giderek artmaktadır. Nitekim Ankara'da da 1993 yılında, Al
tındağ İlçesi Nüfus Müdürü Mecit Baskın, Jitem görevlisi Binbaşı Cem Ersever, Ersever'in çalış
ma arkadaşı, PKK itirafçısı Mustafa Deniz, yine birlikte çalıştığı Suriye Uyruklu Mahsune Dgo-
ube, Ankara Barosu Avukatlanndan Yusuf Ziya Ekinci, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu yöneticisi 
Namık Erdoğan ve son olarak da Ankara barosu avukatlanndan Faik Candan faili meçhul cinayet
lere kurban gitmiştir. Tümü benzeri yollarla kaçırılan ve benzeri biçimlerde öldürülen ve de yerle
şim merkezi dışında cesetleri bulunan kurbanlann sayısı son 1 yılda 7'yi bulmuştur. 

1. Ankara'da benzeri yollarla kaçınılıp öldürülen faili meçhul kurbanlannın aralannda öldü
rülme nedeni konusunda bir bağlantı var mıdır? 

2. Başkantemizde zincirleme cinayetler konusunda bu güne kadar elde edilen bir bulgu var 
mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

3. Cinayetlerin sürmesi ve faillerinin bulunmaması, cinayetlerin belirli odaklarca ve benzeri 
yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Devleti dolayısıyla İçgüvenlikten sorumlu Bakanlığınızı da töhmet 
altına sokmaktadır. Bakanlık olarak, devlet töhmet altından kurtarmak için, bugüne kadar hangi gi
rişimler gerçekleştirilmiştir? 

. T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.1.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/021780 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 27.12.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5629-12302/45479 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandınlması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Önergede sözü edilen ve Ankara İlinde meydana gelen faili meçhul cinayet olaylarının faille
rinin bulunabilmesi için güvenlik birimlerimiz büyük bir özveri ve titizlikle çok yönlü çalışmalan-
nı sürdürmektedirler. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

14. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, köylerde alkollü içki satışının serbest bırakıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/5638) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Tekel ile ilgili Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Sorular: 
içkinin bütün kötülüklerin anası olduğu dikkate alınarak: 
1. 4 Ağustos 1984 tarih ve 18479 sayılı Resmî Gazetede 24 üncü sayfada neşredilen Maliye 

ve Gümrük Bakanlığına ait "14.6.1984 Tarih, 3023 sayılı Kanunla Değişik 4250 sayılı ispirto ve 
ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 19 uncu Maddesine Göre, ispirto ile Bira ve Şarap Dahil Her 
Çeşit ispirtolu İçki Satmak isteyenlere Tekel idaresince Verilecek Ruhsatnamelere Dair Yönetme
lik" başlıklı yönetmeliğin 5 inci maddesi (b) bendinde birinci fıkrasında "Belediye teşkilatı bulun
mayan köylerde içkili yer açılamaz. Kapalı şişe ile dahi olsa ispirtolu içki satılamaz ve satış ruhsa
tı verilemez" hükmü bulunduğu halde, 14 Aralık 1994 tarih 22141 sayılı Resmî Gazetede 2 nci say
fada neşredilen mezkûr yönetmelik tadilatında ise "Köylerde kapalı şişe ve benzeri kaplarda içki 
satmak isteyenlere satış ruhsatı verilir." hükmü getirilerek köylerde içki satışının serbest bırakılma
sının sebebi nedir? 

2. Köylerde içki satışının serbest bırakılması için içki imalatı, ithalatçı ve pazarlama kuruluş
ları veya müşterek birlik veya dernekleri tarafından bir talep vaki olmuş mudur? 

3. Köylerde içki satışının serbest bırakılması Avrupa Birliğine mevzuat uyumu çerçevesinde 
alınmış bir karar mıdır? 

4. Mezkûr kararın içki iptilasını yayarak köylerin sağlığında meydana getireceği tahribat dik
kate alınmış mıdır? 

5. Kararın içki iptilasını yayarak köylerin millî ahlakî yapısında meydana getireceği tahribat 
dikkate alınmış mıdır? 

6. Kararın içki iptilasını yayarak köy aileleri bütçesinde meydana getireceği israf dikkate alın
mış mıdır? 

7. Kararın içki iptalasını yayarak köy ailesinde meydana getireceği huzursuzluk ve geçimsiz
lik dikkate alınmış mıdır? 

8. Kararın içki iptilasını yayarak köylerde asayiş olaylarını artıracağı ve huzurun bozulması
na sebep olacağı dikkate alınmış mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.1.1995 ' 
(Sn. Nafiz Kurt) 

, Sayı :B.02.0.009-31. L/043 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterliği 

"Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı" 
Ankara 

İlgi : 27.12.1994 tarihli, 5638-12316/45500 sayılı yazıları. 
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Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın köylerde alkollü içki satışının serbest bırakıldığı 

iddiasına ilişkin ilgide kayıtlı yazıları eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere "14.6.1984 tarih, 3023 sayılı Kanunla Değişik 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu Maddesine Göre, İspirto ile Bira ve Şarap Dahil Her Çeşit İs
pirtolu İçki Satmak isteyenlere Tekel İdaresince Verilecek Ruhsatnamelere Dair Yönetmeliğinin 5 
inci Maddesinin (b) ve (c) Bendlerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik" 14.12.1994 tarihli 22141 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

1. Yönetmelik değişikliğinden önce, sadece belediye teşkilatı bulunan köylerde kapalı içki sa
tıcılarına satış ruhsatı verilmekte, belediye teşkilatı bulunmayan köylerde ise satış ruhsatı verilme
mekte idi. 

Özellikle belediye teşkilatı bulunmayan köyleri ziyaret eden turistler açısından da önem taşı
yan ve yanlış yorumlara neden olan söz konusu Yönetmeliğin hukukî dayanağını teşkil eden mev
zuat hükümlerinde bu mahallerde kapalı şişe ile içki satışını yasaklayan bir hüküm yer almamak
tadır. Bu nedenledir ki, bir serinletici olarak tüketilen biraya konan bu yasağın özellikle turizm ol
gusu çerçevesinde izahı yapılamamaktadır. Bira ve benzeri içkilerin satışının belediye teşkilatı ol
mayan yerlerde yasaklanması, bunların tüketimini önleyemediği gibi, oldukça katı nitelikteki bu 
yasaklama, Avrupa Topluluğuna aday üye durumundaki ülkemizde anlaşılamamakta ve bu yöreler
de sık sık tartışmaya mucip olmaktadır/Alkollü içki tüketimi yasaklanamayacağına göre, yurttaş
lar arasında ayrıcalık yaratan ve yasada zikredilmeyen bu yasaklamaya sadece yönetmelikte yer ve
rilmiş olmasının yanı sıra, Anayasa hükümleri ve günümüzün değişen ekonomik ve gelişen tekno
lojik koşulları ile İçişleri Bakanığmın 28 Ağustos 1991 tarih, 451 sayılı yazısında "... bu yasağın 
kaldırılmasının ülkemizin genel asayişi yönünden olumsuz bir etkisinin olmayacağı düşünülmek
tedir." denilmiş olması da dikkate alınarak, 5 inci maddenin (b) ve (c) bentleri belediye teşkilatı bu
lunmayan köylerde ve turistik yerlerde kapalı şişe.ile içki satışını mümkün kılacak şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

2. Yürürlükteki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri hükmü uyarınca bu güne 
kadar belediye teşkilatı bulunmayan köylerle, turistik yerlerde kapalı şişe ve benzeri kaplar ile de 
olsa ispirtolu içki satışına müsaade edilmeyerek, bu yoldaki talepler geri çevrildiğinden, bu uygu
lama çeşitli nedenlerle eleştirilmekte ve belediye teşkilatı bulunmayan köylerde ve turistik yerler
de de kapalı içki satışı ruhsatı verilmesi yolunda yoğun taleplerde bulunulmuştur. 

3. Çelişkilere neden olan bu yasaklamanın, Avrupa entegrasyonuna talip olan ülkemizde kal
dırılması uygun ve yararlı olacağı mütalaa edilmiştir. 

4. Belediye hudutları dışında kalan köylerde oturanlar, ulaşım imkânlarının son derece geliş
tiği günümüzde ihtiyaçlarını bu güne kadar çevre ilçe ve beldelerden temini cihetine gitmişlerdir. 
Bu husus dikkate alındığında, Yönetmelik değişikliği ile sadece vatandaşa kolaylık sağlanmış olup, 
köyde sağlığı muhil bir durum oluşmayacaktır. 

5. İçkiye ihtiyaç duyanlar bu ihtiyaçlarını çeşitli yollardan karşılamakta olduklarından, Yönet
melik değişikliği nedeniyle ileri sürülen köylerin millî ahlakî yapısına bir tahribat getirmesi söz ko
nusu olmamaktadır. 

6. Yönetmelik değişikliği ile belediye sınırları dışında kalan köylerde kapalı içki satış ruhsa
tı verildiğinden, talep sahiplerinin içki ihtiyaçlarını daha kolay ve masrafsız olarak temin etmeleri 
sağlanmıştır. Dolayısıyla ek bir külfet getirmeyecektir. 

7. İçkinin ihtiyaç duyanlar tarafından tüketildiği dikkate alındığında, tüketici olmayanları hu
zursuz etmesi gibi bir husus düşünülmemektedir. 
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8. Belediye hudutları dışında kalan köylerde kapalı şişe ile içki satış ruhsatı verilmesinin ül

kemizde genel asayiş yönünden olumsuz bir etkisinin olmayacağı, İçişleri Bakanlığımızın teyidin
de de anlaşılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Nafiz Kurt 

Devlet Bakanı 

15. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Sosyalist Enternasyonal Örgütü tarafından Anka
ra'da düzenlenen bir toplantıya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mentese'nin yazılı cevabı 
(7/5646) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

18.12.1994 

Dr. Muzaffer Demir 

- Muş 

Sosyal Demokrat Halkçı Partinin üyesi olduğu ve ev sahipliği yaptığı Sosyalist Enternasyona-
list Örgütünün "Kürt Alt Birimi" 16.12.1994 günü Büyük Ankara Otelinde; benim de aralarında bu
lunduğum ve çeşitli politikacı ve bilim adamlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya 
İsveç Sosyal Demokrat Partinin Genel Sekreteri Sayın Conny Fredriksson başkanlık yaptı. Aynca 
Almanya SDP'den Sayın Wolfgang Weepe, Danimarka Sosyal Demokrat Partiden Sayın Lasse 
Budts, Avusturya Sosyal Demokrat Partiden Sayın Kari Sehramek, Fransa Sosyalist Parti Genel 
Sekreteri Sayın İ. Alain Chenal İsviçre Sosyal Demokrat Partiden Sayın Heinriek Bushbinder ve is
mini hatırlayamadığım önemli yabancı siyasetçiler katıldılar. 

Sosyalist Enternasyonal değişik ülkelerden 112 partinin katılımıyla kurulmuş dünyanın en bü
yük siyasal örgütüdür. Bütün dünyada önemli bir siyasal etkinliği vardır. 

Toplantının yapıldığı sabah, siyasî polisin gelip toplantıyı izlemek istediği iddia edilmektedir. 
SHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ertöz Vahit Suiçmez'in buna izin vermediği söylenmektedir. 

Ancak bütün bunlara rağmen; siyasî polisin otel yönetimi aracılığı ile toplantı salonuna teyp 
koydurduğu ve konuşmaları banda kayıt ettirdiği iddia edildi. Basının yazdıklarına bakılırsa gelen 
yabancı heyetin bunu tespit ettiği, SHP'yi Sosyalist Enternasyonale şikâyet edecekleri görülmekte
dir. . . . . 

Durum böyle iken: 

1. Siyasî polisin Sosyalist Enternasyonel toplantısını izlemesi veya yapılan konuşmaları ban
da kayıt ettirmesi bilginiz dahilinde mi olmuştur. Böyle bir olay bilginiz dahilinde olmamışsa so
rumlular hakkında nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

2. Böyle bir olay siyasî partilerin mahremiyetine bir tecavüz değil midir? Üstelik bu partinin 
sizin hükümetin bir ortağı olan SHP'ye yapılmasını nasıl karşılıyorsunuz? ^ 

3. Siyasal polis siyasî parti çalışmaları ve toplantıları dışında başka hangi olaylarda buna ben
zer faaliyeüer içerisindedir? 
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T.C. 

İçişleri Bakanlığı 16.1.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/021781 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi; TBMM Başkanlığının 27.12.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5646-12338/45567 
sayılı yazısı. 

Muş Milletvekili Muzaffer Demir tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Sosyal Demokrat Halkçı Partinin üyesi olduğu ve ev sahipliği yaptığı "Sosyalist Enternasyo-
nalist Örgütünün" 16.12.1994 günü Büyük Ankara Otelinde yapmış olduğu "Kürt Alt Birimi" ko
nulu toplantı için otel çevresinde güvnelik tedbiri alınmış, herhangi bir kayıt söz konusu olmamış
tır. 

Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

16. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5659) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına w 

, Aşağıdak isorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyo
rum. 

22.12.1994 

Fuat Çay 
Hatay 

Bakanlığınız Merkez Birimlerinden İller İdaresi Genel Müdürlüğü; Türkiye'ye mülkî bölüm
ler yönünden şekil vermekte ve Türkiye'nin tüm il, ilçe, kasaba ve köylerinin kurulması, kaldırıl
ması, adlarının değiştirilmesi, ihtilaflı yerlerde sınırlarının belirlenmesi işlemlerini yürütmektedir. 

1. Böylesine önemli bir Genel Müdürlükte bu işleri başarabilecek yeterli kalifiye eleman 
mevcut mudur? 

2. Bilindiği kadarıyla mevcut bir bilgisayar sistemi vardır. Bu sistem yeteri kadar kullanıl
makta mıdır? Kullanılmıyorsa bunun nedenleri nelerdir? 

3. Anılan Genel Müdürlükte kaç tane bilgisayar programcısı ve kullanıcısı vardır? 

4. Bu Genel Müdürlük tam anlamı ile çalışıyorsa, son basımı 1984 yılında, yani bundan tam 
on yıl önce yapılan Türkiye Mülkî İdare Bölümleri kitabı bunca il, ilçe ve köy kurulmasına ve ida
rî bağlılık değişikliği yapılmış olmasına rağmen neden yeniden basılmamış ve on yıl önceki haliy
le durmaktadır? 
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İçişleri Bakanlığı 17.1.1995 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050İLİ0070000.05/611 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Kan.Kar.Md.nün 2 Ocak 1995 tarih "ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5659-
12392/45709-sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından İller İdaresi Genel Müdürlü
ğü hakkında verilen yazılı som önergesi üzerine gerekli inceleme yapılmış ve önergede belirtilen 
hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Bakanlığımız ana hizmet birimlerinden olan İller İdaresi Genel Müdürlüğüne amir ve me
mur seviyesinde yeterli ve hizmetleri gerektiği biçimde yürüten nitelikte personel bulunmakta olup, 
gerektiğinde ihtiyaç duyulan personelin karşılanması için de diğer birimlerden bu genel müdürlü
ğe atama yapılmaktadır. 

2. Hizmetlerin daha verimli ve süratli yürütülebilmesi için 26.12.1990 tarihinde bilgisayar sis
temi kurulmuş, bilgisayar konusunda uzman elemanlar için kadro bulunmadığından, mevcut perso
nel Bakanlığımızca açılan bilgisayar kursunda yetiştirilerek, sistem ihtiyacı giderecek şekilde kul
lanılmaktadır. 

3. Kadro temin edilemediği için bilgisayar programcısı bulunmamakla birlikte, gerektiğinde 
diğer birimlerdeki programcılardan yararlanılmaktadır. Bilgisayar kullanan personel konusunda ise 
herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

4. Türkiye'deki il, ilçe, bucak, belediye ve köylerin mevcut durumunu gösterir bilgiler en son 
şekliyle bilgisayara yüklenmiş olup, sürekli güncelleştirilmektedir. Bu bilgiler gerektiğinde kurum 
ve kuruluşların istifadesine sunulmaktadır. Tasarruf tedbirleri nedeniyle kitap halinde basım yapı
lamamış olup, 1995 yılı içerisinde basılması için çalışmalara başlanmıştır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

/ 7. -Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, polis kıyafetlerindeki yaka numaralarının kaldırılması
nın nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5670) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan-

dınlması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.12.1994 
Fuat Çay 

Hatay 
Eski polis kıyafetlerinde polislerin bir yaka numaralan varken yeni kıyafetlerinde bu yaka nu

maraları kaldırılmıştır. Bu da halkın emniyet güçleriyle olası bir sorunda şikâyet hakkını vatandaş
tan almaktadır. . 

Polis kıyafetlerindeki yaka numaralarının kaldırılmasının sebebi nedir? 
Önceki uygulamanın boşluğunu nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz? 
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T.B.M.M. B:<>8 1 7 . 1 . 1 9 9 5 0 : 2 
T.G 

İçişleri Bakanlığı 16.1.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/021779 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 2.1.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5670-12407/45746 sa
yılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplan Yeni Kıyafet Yönetmeliği, 7.3.1994 tarih ve 21870 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 10.4.1994 tarihinde de yeni kıyafetlerin gi
yilmesine başlanmıştır. 

Söz konusu yönetmeliğin (20) nci maddesinin (5) inci fıkra (b) bendinde, sol kola yaka numa
rası takılması hükmü getirilmiş olup, personele yaka numarası taktınlması hususunda tüm Emniyet 
Teşkilatına genelge gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. , 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakam 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
68 İNCİ BİRLEŞİM 17 . 1 . 1995 SALÎ Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunda bulunan 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin, (2/1124) İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi. 

2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Millî Eğitim Komisyonunda bu
lunan 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 55 inci Maddesinin (c) Bendinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin, (2/441) İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi. 

2 • 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

i. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
düllatif Şener'in, izlediği ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip ederek çalı
şanları ve üretenleri yofcsııllaştırdığı ve rant geliri elde edenleri zenginleştirdiği iddia
sıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 un
cu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
01/37) . 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

— 1 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

*1. "— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,. Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

*2. — istanbul Mtilletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru 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 Halk 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.'sınm üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü som 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 (6/3 6!1) 

~*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/365) 

*9. — istanbul 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 sora önergesi (6/374) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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6 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

13. — 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) 

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

*15. — 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) 

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

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

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

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

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

21. — 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) 

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

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

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

*25. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 
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*26. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişjkin Kültür Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/507) 

27. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - snoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri aldı altında izin verildiği iddiasına ilişjkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

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

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

30. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın.. Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye Balkanından sözlü som önergesi (6/514) 

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

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

33. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

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

*35. —- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara iliş/kin Sanayi ye Ticaret Balcanından sözlü soru önergesi (6/534) 

36. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korku tata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

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

38. — Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava talhmin 'raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

39. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğ'ine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) 

*40. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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41. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'm, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

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

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/7115) (1) 

*44. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer, alan 
«TEİICin Delileri» başlıklı ha'bere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

45. — 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) 

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

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

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için 'hükümetçe 'bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

54. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

— S — 
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55.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
iilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*56. —- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

57. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

58. — 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) 

59. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*60. — 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) 

61. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

62. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

63. r— 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) 

64. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Balkanından sözlü soru önergesi (6/602) 

65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı Ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/603) 

66. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*67. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*68. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OY AK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

' ' —. 6 — 
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*70. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

71. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
som önergesi (6/795) (1) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

73. — 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) 

*74. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

*75. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

76. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

77. — 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) 

78. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

79. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

80.. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

81. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

82. —. Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

83. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*84. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

85.— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
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86. — Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

*87. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki 11 İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

88. — Giresun Milletvekili Rasirn Zaimoğlu'riun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*89. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

90. -— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

91. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

92. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

93. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adli ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

94. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sımak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) ..< ' • •'• 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 
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100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü som önergesi (6/642) 

102. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

103. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazcte'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) * ' . 

105. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*106. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

107. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

108. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyonllinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*109. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

110. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişjkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

111. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

112. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

113. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

*114. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

115. — 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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116. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alman işçilere iliş'kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

117. __ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/663) 

118. — 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) 

119. —.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) 

120. — 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) 

121. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner- x 
gesi (6/667) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

123. — 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) 

124. — 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) 

125. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

.126. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

127. —-Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

128. — Edirne Milletvekili Erdal KesebirMn, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) : 

129. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/674) 

130. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 
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131. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

132. —• Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

133. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*137. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

138. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

139. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

140. — Afyon Milletvekili Halit İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözHü soru önergesi (6/687) 

142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

143. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

147. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 
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148., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694) 

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü som önergesi (6/696) 

151. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

152. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek.sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*153, — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün,. küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) , 

154. -— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet ©akanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

157.,— (İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

*158. __ istanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, 'Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

161. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

162. — 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) 

163. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 
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164. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

165„ — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

166. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) ' 

167., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

168. — 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) 

169. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

I70.| — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) 

171. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

172. — İstanbul Milletvekili Plalit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi (6/748) 

174. —' İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

175. — İstan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret [Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

•176. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ıbir Devlet Bakanına ait firma
ya kamu 'bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/751) 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

178., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) 
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180, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

181.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

182. —> Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

183. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) " 

184d — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

185. — Kahramanmaraş Milletveküi Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

186H — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

187. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

188. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü" som önergesi (6/766) 

190. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

191. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

192. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'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) , ' 

193. — îstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanlan ve VtP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

194. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

195. — îstanbul 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) 
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196. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

197. — istanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

198. — İstanbul Mülletvekili Halk Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorti 
önergesi (6/774) 

199. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993'yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

200. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

201. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

202..— 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) 

203. — 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) 

204. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

205. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

206. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784). 

207. — İzmir Milletvekili Cengiz Bıılut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

209. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) . 

210. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 
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211. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/789) 

212. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/790) 

213. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santral ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/805) 

214. — Karaman Milletvekilli Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çaîışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

215. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

216. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

217.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

218. — 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) 

219. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

220. — 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) 

221.—Artvün Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fönu'ndan Artvin ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

222. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fönu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

223. — Denizli Milletvekilli Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fönu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi (6/913) (1) 

224. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fö
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

225. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fö
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 
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226. -r- Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

227. — 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) 

228. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

229. — Çorum Milletveküli Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

230. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

231. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

232. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

233. — 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) 

234. — 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) 

235. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

236. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

237. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

238. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 
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239. -—Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

240. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

241.— Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

242. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

243. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

244. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

245.; — 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) 

246.—Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

247i —- Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Tarım ve Röyişleni Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

248. —• Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/83(1) 

249. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri llindöki belediyelere yapılan, yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân 'Balkanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

250. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (II) 

251. —' Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman tlindekli belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 
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252; — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) ı(l) 

253. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin.Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

254. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/928) (1) 

255. •— Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

256. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

257. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

258. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

259. —• Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nıın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki bele'diyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İiskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

26Ö. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından Sözlü1 soru önergesi (6/934) (1) 

261'. —• Ankara Milletvekili Hamdi Enis'in, Düzenleme ye Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru) önergesi (6/935) (1) 

262. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru1 önergesi (6/936) (1) 

263. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişiklin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (!) ' 

264. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/938) (1) 

— 19 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

265. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardimlara ilişkin Ba-
ymdMık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

266. — İstanbul Milletvekili Halit Duoıankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

267. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

268. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

269. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

270.) — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesıi (6/854) 

271. — Denteli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

272. — 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) 

273. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kumlu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

274. ;— İzmir Milletvekili Timur Demir'itı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

2753 — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1088) (1) 

276. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som öner
gesi (6/1089) ı(l) 

277. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleıti sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personelline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 
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278. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

279. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

280. — 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) 

281's— 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) 

282. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyıişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

283. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişiklin İçişleni Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

284. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

285. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

286â — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicfnin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

287. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

288. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

289. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından ^özlü soru önergesi (6/865) 

290. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

291i — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

292. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 
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293. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin içişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/869) 

294. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

295. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

296. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

297. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yayınlanan 
«özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

298. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

299. — 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) 

300. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

301j — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

302. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufilu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

303. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

304. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (l) 

305. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

306. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

307. — 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) . , 
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308. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

309. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

310. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufru'nun* Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

311'. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

312. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, §enkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

313. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

314. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

315. — Erzurum Milletvekili Ahdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

316. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

317. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

318. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

319. — (İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

320d — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

321, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

322, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

323, — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 
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324. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1077) (1) 

325..— 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) 

326. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/1079) (1) 

327. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

328. — 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) 

329. — 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) 
330. — 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) 

331. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

332. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

333. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

334. — İstanbul Milletveküi 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) 

335. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

336. — istanbul Milletvekili Halil Of han Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

337. — 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) 
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338. — İzmir Milletvekili Cengiz iBulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1084) (1) 

339. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943) 

340. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

341. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1) 

342. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'ini MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

343. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

344. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

345. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

346. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

347. — 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) 

348. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

349. _ Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

350. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

351. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

352. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nım, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/957) 
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353. —• Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Iralk bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri ıBakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/959) 

354. —• İstanbul Milletvekili Halil Orhan Erğüderlin, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

355. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

356. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımızın sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

357. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt - Ka-
raçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

358. —• 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) 

359. —- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

360. — Bilecik Milleetvekıli Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

361. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 

362. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasima ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) 

363. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 

364. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim 
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 

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 som önergesi (6/967) 
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367. — İstanbul Milleetvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

368. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

369. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

370. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

371. — 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) 

372. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (1) 

373. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ 11 Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1) 
^ 374. —- İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

375. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

376. — Kayseri Milleetvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî 
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 

377. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

378. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir Belediyesince ödendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1) 

379. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli İl Başkanının İzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1) 

380. — Erzurum Milletvekili A'bdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

381. — Erzurum Milletvekili Abdulüah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 
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382̂  — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

383. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

384. — Erzurum Milletvekili A'bdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

385. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) . 

386.— 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) 

387. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

388^ — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/983) 

389. — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

390. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 

391. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevendin, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alman il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

392. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/1173) (1) 

393< — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet 
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1) 

394. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

395.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

396. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un^ döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 
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397. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

398. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

399. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

400. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin. Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1) 

401j — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-ROOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1179) (1) 

402. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

403. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel 'Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 

404.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

405. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, RENT^Ş Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

406. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1184) (1) 

407;, — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

408/— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

409. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL - İş arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) • 

410. —' Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 
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411. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

412. — 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) 

413; — istanbul Milletvekili. Mustafa Baş'ın, Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

414. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOTun hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

415. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOTun hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1191) (1) 

416. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 

417. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çeîebican'ın, Riva -.Şile layı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
tin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 

418. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî İdareler seçimlerinden 
önce bazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

419. — Bilecik MiletVekü Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

420.; — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

421'. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

422. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, demir çelik üretim'i konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

423. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 
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424. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

425. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

426., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

427. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

428. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

429. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 

430. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının' mağdur edildiği iddiasına ilişkin Mülî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

431^ — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri (Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

432. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa, Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

435. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

436. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1038) 

437. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

438. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

439. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

440. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, imam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 
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441.— Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı okluğu iddiasına ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

442. .— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1) 

443. _ İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1200) (1) 

444. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

445. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1202) (1) 

446. — Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) (1) 

447. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

448. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

449. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Müsteşar Vekiline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

450. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

451. — 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) 

452. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Ge
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1264) (1) 

453. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

454. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.l'.T.'lerio yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

455. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1) 

456. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

457. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/1266) (1) 
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458. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürünün usul
süz atamalar yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1267) (1) 

459. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğünde 
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1268) (1) 

460. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğüne dı
şarıdan emekli sözleşmeli personel alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1269) (1) 

461. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

462. — • İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

463. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine iliştin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 

464. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının reklam 
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1) 

465. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Refah Partisinin Bosna için topla
dığı yardım parasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) (1) 

466. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1) 

467. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı Jkamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1) 

468. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.vŞ.'ne 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1) 

469. — Kocaeli. Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1276) (1) 

470. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, hayalî ihracata karışmış şirketlerin 
mahkemeye veriliş tarihleri ile sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1277) (1) 

471. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 

472. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

473. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
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474. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güneydoğu sınır bölgelerinden 
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1279) (1) 

475. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

476. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1) 

477. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

478. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (1) 

479. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

480. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

481. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt 
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (1) ' 

482. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1) 

483. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilişikin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

484. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1) 

485. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) 

486. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 

487. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

488.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, hayalî ihracat iddiasıyla savcılıklara 
intikal ettirilen dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) (1) 
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489. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1291) (1) 

490. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1) 

491. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (l) 

492. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 

493. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1295) (1) , 

494. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) 

495. — istanbul Milletvekili Hal i t Dumankaya'nın, Gaziantep Et-Balık Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1) 

496. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, faaliyetlerine son verilen bazı bankala
rın mevduat sahiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1298) (1) 

497. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Bağ - Kur'un içinde bulunduğu malî 
sıkıntıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1299) (1) 

498. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) 

499. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

500. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1) 

501. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Adapazarı Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve Balık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1) 

502. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1) 

503. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

504. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, enerji politikalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1305) (1) 

505. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

506. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, askerlik görevini yerine getirirken 
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Ba'kanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1) 
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507. —• Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) (1) 

50Ş. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Bağ - Kur üyelerinin sorunlarına iliş
kin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1308) (1) 

509. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) -

510. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1) 

511. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1310) (1) 

512. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çel'ik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1311) (1) 

513. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çel'ik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1312) (1) 

514. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Dcmir-Çelik'in bir firmaya 
zamanında teslim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1313) (1) 

515. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 

516. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

517. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

518. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te iş akdi fes
hedilenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1317) (1) 

519. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, SÜvas Demir - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1) 

520. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdürlüğünün neden taşınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1319) (1) 

521. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Torpilli Genel Müdür Dev Tesisi Batırdı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1320) (1) 

522. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1321) (1) 

523. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

524. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1) 
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525. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in, şirketlerle 
yaptığı satış sözleşmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1324) (1) 

526. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait otolara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1325) (1) 

527. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gay-
rimenkullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1) 

528. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkiye Şeker Fabrikalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) (1) 

529. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1328) (1) 

530. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elcr'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 

531. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1) 

532. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

533. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkinvest firmasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1332) (1) 

534. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, 'ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

535. —' Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Er Öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (1) 

536. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 

537. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik A.Ş.'nde per
sonel maaşlarının ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) (1) 

538. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1336) (1) 

539. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Celal Bayar Üniversitesi Rektörünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) (1) 

540. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1338) (1) 

541. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Açık Öğretim Fakültesi mezunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1339) (1) 

542. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldfnın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 
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543. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından Sözlü soru önergesi (6/1071) 

544. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne ikinci. Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

545. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

546. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

547. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve l'onlarınca açı
lan'kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) . • . • 

548. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

549. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 

550. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

551. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

552. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.t'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

553. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Başbakan'm ABD Başkanı Clinton ile 
yaptığı görüşmenin zapta geçirilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1344) (1) 

554.— istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

555. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

556. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü som önergesi (6/1097) 

557. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/1098) 

558.— istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1099) 

559. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'ıin, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 
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560. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) . 

561. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba-
bakandan sözlü soru önergesi (6/1346) (1) 

562. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, sermaye piyasasındaki aracı kuru
luşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1347) (1) 
, 563. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba

kandan sözlü soru önergesi (6/1348) (1) 
564. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya

pılan bir ithalata ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 
565. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar ve Çalköy'de 

kutlanan Zafer Bayramı törenlerinin Kütahya Valiliğince organize edilmesi konusunda 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1350) (1) 

566. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar ve Çalköy'de 
kutlanan Zafer Bayramı törenlerinin Kütahya Valiliğince organize edilmesi konusunda 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) (1) 

567. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1352) (1) 

568. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın yazılı matbuatlarının 
yaptırıldığı yerlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1353) (1) 

569. -r- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 

570. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürünün 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna gönderdiği bir yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1355) (1) . 

571. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1356) (1) 

572. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 

573. — Bilecik Milletvekili Mehmet. Seven'in, TURBAN Kuşadası Müdürünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1358) (1) 

574. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürüne ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi (6/1359) (1) 

575. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Marina Mü
dürünü teftişle görevlendirilen müfettişe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1360) (1) 

576. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğü tara
fından ihaleye sunulan Kuşadası Akaryakıt İkmal İstasyonuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1361) (1) 
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577. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı 
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1) 

578. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1) 

579. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1) 

580. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sağlık Meslek Liseleri giriş sınavları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1365)- (1) 

581. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, özelleştirme programına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1366) (1) 

582. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, göreve başladığı günden itibaren de
ğiştirilen ve görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1367) (1) 

583. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) I 

584. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir müşavirine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1368) (1) 

585. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

586. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Basın - Halkla İlişkiler 
Müşavirliğinde görevli personele ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi (6/1369) (1) 

587.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1) 

588. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

589. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

590. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) (1) 

591. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik bölgesinde banka hesapları
na el konduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1373) (1) 

592. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük 'bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

593. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 
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594. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

595. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üye
lerinin geçecekleri yol güzergâhlarının trafiğe kapatılması uygulamasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1375) (1) 

596., — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) 

597. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, altyapı yatırımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1377) (1) 

598. '•— Bilecik Mülletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1) 

599. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1) 

600. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilme imkânı sağlanacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1) 

60İ. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

602..— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396) (1) 

603. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, oğlunun öğretmenini danışman ola
rak atadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1397) (1) 

604. — istanbul Milletvekili Flalit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

605. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş - Ayvalı 
ve Klavuzlu barajlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1398) (1) 

606. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (1) 

607. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

608. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1) 

609. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü' 
soru önergesi (6/1111) 

610. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin 
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (1) 
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611. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

612. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

613. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

614. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1) 

• 615.— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

616. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışina ilişkin Deevlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

617. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono . 
aldığı iddiasına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1) 

618. — İstanbul Milletvekili Halit Dumaökaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

619. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

620. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen 'kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

621. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

622. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki 'bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

623. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ra, basında «Kraliçenin büyük 
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (1) 

624. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

625. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya »kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

626. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

627. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1) 
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628. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1407) (1) 

629. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.KJB.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1) 

630. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

631. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

632. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

633.— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

634. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

635. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara 'karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İslkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

636. -1- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
«Kararname Skandali» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1409) (1) 

637. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

638. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

639. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

640. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

641. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'jn, 'bazı 'hastanelerde kullanılmış 
materyallerin yeniden kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1410) (1) 

642. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1) 

643. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1) 
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644. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi inceöz'ün, TRT'de yayınlanan «Din ve 
Ahlak» programlarına ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/1413) (1) 

645. — Karaman 'Milletvekili Zeki Ünal'ın, kamu ve özel bankalardaki mevduat 
miktarına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1414) (1) 

646. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölü'nün korunmasına 
ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1415) (1) 

647. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

648. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesli (6/1137) 

649. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE 
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1416) (1) 

650. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

. 651. — istanbul Milletvekili Bülent Akareab'nın, Tanıtma Fonu'nun faaliyetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1417) (1) 

652. .— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında «Çiller'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişikin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1418) (1) 

653. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

654. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141) 

655ı— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

656. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sforu önergesi (6/1144) 

657., — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (1) 

658. —• Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1420) (1) 

659. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri'de 27 Mart Mahallî Seçim
lerinde görev alan sandık görevlilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1421) (1) 
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660. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

661. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen 
Samandağ ortadoks cemaatı vakfına ait taşınmazlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1423) (1) 

662. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1) 

663. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuş-
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

664. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

665. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

666. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

667. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1151) 

668. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1152) 

669. — Trabzon 'Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (1) 

670. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154) 

671'. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

672. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli İl Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1426)(l) 

673. —• Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1) 

674., — Hatay Milletvekili IFua't Çay'ın, Almanya'da çalışan işçilerimizin tasarruf
larının Türkiye'de değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1428) (1) 

675. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'da serbest bölge kurulmasına yöne
lik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1429) (1) 

676., — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

677. —• Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı kamu bankalarının verdikleri 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1430) (1) 
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678. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nca DC-9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1) 

679. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) 

680. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, T.S.E. Genel Sekreteri hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) (1) 

681. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1) 

682. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü 
hakkindaki iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

683. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1) 

684. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

685. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

686. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

687. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

688.•— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1) 

689. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı somnlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru "önergesi (6/1437) (1) 

690. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

691. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1) 

692. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yurt dışından getirilen yatların ül
keye giriş - çıkış sürelerine bir sınırlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1439) (1) 

693. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

694. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

. 695. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki/iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.(6/1440) (1) 

696. — îzmir 'Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 
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697. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

698. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

699. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

700. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219) 

701. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

702. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

703. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

704. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

705. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

706. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

707. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

708. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

709. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

710. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 

711. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

712. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 

713. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

714. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 
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715. — tzırıir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) 

716. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, îzmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

717. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulııt'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

718. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

719.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulııt'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü-soru önergesi (6/1238) 

720. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

721. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

722.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

723. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'nun, İstanbul Sheraton- Oteline ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

724. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

725. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Sabancı'ya ayrıcalık» başlıklı bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1245) 

726. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ekonomik kriz insanımızı hapçı yaptı. 5 milyon kişi ilaç bağımlısı» başlıklı habere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

727. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247)' 

728. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248)-

729. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1249) 

730.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 

731. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile 
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 
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732. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz- . 
lü soru önergesi (6/1252) 

733. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

734. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her 
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamah» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

735. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

736. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

737. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

738. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, askerliklerini Doğu Anadolu Bölgesinde 
yapanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1258) 

739. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1259) 

740. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

741. —' izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D, işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

742. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi . 
(6/1262) 

743. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) * 

744. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381) 

745. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergii borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1382) 

746. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava.kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383) 

747. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Azerbaycan'daki Türk Büyükelçili
ği Eğitim Ataşeliğinde görevli öğretmenlere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/1384) 
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748. __ İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385) 

749. __ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386) 

750. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) 

751. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1388) 

752. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın* asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) 

753. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nıh; Devlet Personel Rejimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390) 

754. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ferdî spora ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1391) 

755. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

756. — .Sivas Milletvekili Ahmet Ankan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
ma yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393) 

757. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

758. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1395) 
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