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I Ç I N D E K I L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

..-••• 1. - Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'm, Türk Silahlı Kuvvetleri
nin Kuzey Irak'a yaptığı sınırötesi harekâta ilişkin açıklaması ve Trabzon Mil
letvekili Eyüp Aşık, Ankara Milletvekili Ali Dinçer, Sakarya Milletvekili Ce-
vat Ayhan ve Ankara Milletvekili Orhan Kilercioğlu'nun grupları adına ko
nuşmaları 

2. - Niğde Milletvekili Rifat Yüzbaşıoğlu'nun, nevruz kutlamalarına iliş
kin gündem dışı konuşması 

3. - Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, 1994 yılı tütün fiyatları ve kotası
na ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 

4. - Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, İstanbul'daki son olaylara iliş
kin gündem dışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve 

Dışişleri, Bakanı Murat Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onay 
Alpago'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1778) . . 
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2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun başkanvekili seçimine ilişkin tezkeresi (3/1787) 

3. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, (6/1421) esas numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/428) 

4. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, 2860 sayılı Yardım Toplama 
Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifinin 
(2/1106), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/427) 

5. - Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, 4.1.1981 tarih ve 2547 sayı
lı Yükseköğretim Kanununun 60 ırtcı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifinin (2/637) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/426) 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un 

kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 

Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah^ Artırımı ile İlgili Kanunun hedeflerine 
ulaşıp ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Ba
kanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

3- - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Vergi Affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Vergi Affı olarak bilinen 
Yasadan 50 milyon TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/325) 

6. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Afşih 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergisini ödemediği iddia 
edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/365) 

9. - İstanbul Milletvekili Halit Durhankaya'nın, Alo ve 9Ö0'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/366) 
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10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan 
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddiala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

. 1 1 . - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen dertiz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin Önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/374) 

12. - istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
"Yüzsüzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (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) 

14. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkın
da basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) . , ' 

15. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut 
Barzani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başba
kandan 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 

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

18. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

19. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayse
ri PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/469) 

20. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 
yılı içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

21. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların res'en emekliye sevkedildikleri şeklinde 
basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

22. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne 
balıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/500) 

23. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Rumeli Feneri Kö
yü Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (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 sözlü soru önergesi (6/502) 
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25. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınla
nan bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/507) 

26. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, sekş-shoplarda satılan cinsel 
gereçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

27. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantı
da kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/510) . . . 

28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan-Botaş'ta yolsuz
luk ve partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı (6/511) 

29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde te
lefon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(67516) 

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

31. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese 
Müdürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevinin 
çevreyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/522) 

33. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdür-. 
lüğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/535) 

34. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdür
lüğü tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) 

35. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'ih, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/537) 

36. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşların
da çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğirie ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/540) 

37. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 

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

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

40. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazanan, Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/715) 
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41. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer 
alan "TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/562) 

42. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6" da ya
yımlanan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/563) 

43. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanı
mında karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/567) 

44. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçla
rına ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/719) 

45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödeme
yenleri açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/720) 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/575) 

47. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/721) 

48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğü
ne yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

49. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından son
ra Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/578) 

50. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kilise
lerde Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/583) 

51. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Persone
li açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 

52. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınları
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Necmettin Cevheri'nin cevabı 
(6/590) 

53. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un sağlık meslek yüksekokulların
dan mezun olanlarla tamamlama pıogramlarma katılanların tayinlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, 
reklam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/591) 

55. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgele
rinde tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına iliş
kin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahaN 
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 
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57. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü 
Ticarî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı (6/596) 

58. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Cumhurbaşkanının ABD'ye yap
tığı geziye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
cevabı (6/736) 

59. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere ya
pılan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

60. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 
üncü Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin 
alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

61. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel so
runlarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

62. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel 
hizmet tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

63. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK Ve' PTT müdür
lerinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/604) 

64. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin devlete olan ver
gi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

65. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerin doğalgaz fi
yatlarını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/783) 

66. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis 
üyelerinin konut karşılığında OY AK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/607) 

67. - Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/608) 

68. - İstanbul/Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirke
te yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/795) 

69.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından veri
len kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

70. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve be
lediye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü Soru önergesi (6/797) 

71. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nün, İ.Ü. Botanik Ana Bilim 
Dalma ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

72. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) 

73. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

74. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan 
sevgisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/612) 
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10. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Amasya-Göynücek Bele
diye Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/5998) 141:142 

11. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-A-Potuklu 
Köyünün ilkokul binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/6005) 142 

12; - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kılıç Meh
met Köyünün ilkokul binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6006) 142:143 

13. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Çördüklü 
Köyünün ilkokul binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/6007) 143:144 

14. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, THK'ne alınacak tanker 
uçaklara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl-
han'ın yazılı cevabı (7/6026) 

15. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İstanbul ve Kocaeli'de orman sı
nırlarından çıkarılan arazilere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin 
yazılı cevabı (7/6030) 147:149 

16. -Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Şabanlı Kö
yünün okul sorunana ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazı
lı cevabı (7/6039) 

17. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kayaaltı 
Köyünün hububat eleme sellektörü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyiş: 

leri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/6059) 149:150 
18.-Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, SHP'li belediyelere ya

pılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/6076) 150:151 

19. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kırkgeçit 
Köyünün hayvancılık kredisi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakan Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/6087) 151:152 

20. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Olukkaya 
Köyünde hayvancılığı teşvik kredisinden yararlananlara ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/6088) 152:153 

21. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, ayrıcalıklı askerlik yaptırıldığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı 
cevabı (7/6112) -; 153:154 

22. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Avrupa Parlamentosu 
tarafından KPK'nun çalışmalarının askıya alınması karşısında girişimde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/6443) 154:155 

149 

72 



T.B.M.M. B : 8 8 2 1 . 3 . 1 9 9 5 0 : 1 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın, sağlık hizmetlerinde özelleştirme uygulamalarına ilişkin 

gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Antalya Milletvekili Faik Altun'un, Antalya'da kurulan çimento tesislerine ilişkin gündem dı

şı konuşmasına Çevre Bakanı Rıza Akçalı; 
Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Afşin - Elbistan Termik Santralının özelleş

tirilmesine ilişkin gündem dışı konuşmasına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy, 
Cevap verdiler. 
Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ile İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya, Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un, konuşmasında şahıslarına sataşıldığı iddiasıyla birer 
konuşma yaptılar. 

Brezilya Parlamento Başkanının vaki daveti üzerine Brezilya'ya gidecek olan Parlamento He
yetinde yer alacak milletvekilerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

istanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın (6/1267, 1269, 1417); 
Adana Milletvekili ibrahim Özdiş'in (6/1272, 1305, 1308); 
istanbul Milletvekili Engin Güner'in (6/1344); 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in (6/1353, 1360,1361); 
Kütahya Milletvekili M., Rauf Ertekin'in (6/1351, 1466); 
Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, (6/1413, 1457); 
Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in (6/1398) 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 
SHP Kurultayının 18 Şubat 1995 tarihinde partinin hukukî şahsiyetini sona erdirerek ÇHP'ye 

katılma karan aldığından, içtüzüğün 12 ve 22 nci maddeleri gereğince, SHP'nin, Başkanlık Diva
nı ile komisyonlardaki üyelerinin görevlerinin sona ermiş bulunduğuna; içtüzüğün 11 ve 21 inci 
maddeleri gereğince, Başkanlık Divam ile Meclis komisyonlarında siyasî parti gruplarının yüzde 
oranlarına göre CHP Grubuna düşen üyelikler için CHP Grubunca aday gösterilmesine ve Genel 
Kurulda oylanmasına ilişkin ANAP ve RP Grupları önerilerinin, birleştirilerek yapılan görüş
melerinden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

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

21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 nci sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
18 inci sırasında bulunan 691, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 

1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
2 nci sırasında bulunan 111, 
3 üncü sırasında bulunan 112, 
4 üncü sırasında bulunan 116, 
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6 ncı sırasında bulunan 193, 
7 nci sırasında bulunan 322, 
9 uncu sırasında bulunan 375, . 

10 uncu sırasında bulunan 394, 
1 linçi sırasında bulunan 395, 
12 nci sırasında bulunan 404, 
14 üncü sırasında bulunan 554, 
15 inci sırasında bulunan 606, , 
16 ncı sırasında bulunan 609, 
17 nci sırasında bulunan 624, 
19 uncu sırasında bulunan 690, 
S. Sayılı, kanun tasarı ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun 

tasarılarının; . 

8 inci sırasında bulunan 337, -

13 üncü sırasında bulunan 373, 
20 nci sırasında bulunan 779, 
S. Sayılı, soruşturma komisyonları raporlarının; 
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
5 inci sırasında bulunan 180 S. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Kanun 

Tasarısının maddeleri ile, 
30 uncu sırasında bulunan 763 S. Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü ve müteakip maddeleri, 

komisyanlarca geri alındığından, görüşmeleri, 
Ertelendi. 

Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 29 
Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporlarının (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) tümü üzerindeki müzakereler 
tamamlandı. Maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada Genel Kurulda Karar yetersayısı bulun
madığı anlaşıldığından ve ara verilmesi halinde de karar yetersayısının bulunamayacağı kanaati 
hâsıl olduğundan; 

21 Mart 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.34'te birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Kadir Bozkurt 

îzmir Sinop 
Kâtip Üye Kâtipliye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

17 .3 .1995 CUMA 
Raporlar 

1. - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığa Karşı Birleşmiş. Milletler Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Adalet ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/780) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) (GÜNDEME) 

2. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli ve 2829 Sa
yılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi Hakkın
daki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (2/146,2/604) (S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) (GÜNDEME) 

3. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 
Tasansı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) (S. Sayısı: 791) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 
(GÜNDEME) , , ' , 

4. - Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T.C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1340) (S. Sayısı : 794) 
(Dağıtma tarihi: 16.3.1995) (GÜNDEME) 

20 . 3 .1995 PAZARTESİ 
Teklifler 

1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 20 Arkadaşının; Köy Kanunu Teklifi (2/1349) 
(Tarım, Orman ve Köyişleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.3.1995) 

2. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 6 Arkadaşının; 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 13 üncü Maddesinin Birinci Paragrafının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1350) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.1995) 

3. - İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın; Mordoğan Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/1351) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.3.1995) 

4. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın; Türk Tekniker ve Teknisyen Odaları Birliği Kanun 
Teklifi (2/1352) (Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.3.1995) 

5. - Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Karayolları Trafik Kanununun 3 ün
cü Maddesindeki Tanımlardan ikisinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1353) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 

Tezkere 
1. - Yakup Karaca Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez

keresi (3/1777) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 
Raporlar 

1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) (GÜNDEME) 
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2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/796) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) (GÜNDEME) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/792) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) (GÜNDEME) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/812) (S. Sayısı: 785) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) (GÜNDEME) 

5. - Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih ve 3958 Sa
yılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) (S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) (GÜN
DEME) •. '• ' '• 

6. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı: 790) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) (GÜNDEME) 

7. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) (S. Sayısı : 795) (Dağıtma tarihi : 
20.3.1995) (GÜNDEME) 

8. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı (1/736) (S. Sayısı: 796) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) (GÜNDEME) 

9. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 
inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/714) (S. Sayısı: 799) (Da
ğıtma tarihi: 20.3.1995) (GÜNDEME) 

10. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı Taşıt Kanunu
na Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı: 800) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) (GÜN
DEME) 

• . • 1 1 . - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, 4045 Sayılı Kanunun uygulanmasında kar

şılaşılan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1504) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.3.1995) . 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, ihracatçıların teşvik primi alacaklarına ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/6430) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 
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2. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, stadyumlardaki gece aydınlatmalarına ilişkin Dev

let Bakanından yazılı soru önergesi (7/6431) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 
3. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlara ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6432) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 
4. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, ithal edilen ilaç ve tıbbî malzemelere ilişkin 

Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6433) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 
5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kamu Ortaklığına bağlı modern ofis malze

melerinin bir şirket tarafından batırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/6434) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinin kalkınmada öncelikli iller kapsamı
na alınmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6434) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14.3.1995) 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Süzmen Deresinin gölet 
planlamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6436) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.3.1995) 

8.; T Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozöyük-Dodurga Beldesinin su sorunu
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6437) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 

9. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, THY uçak filosunda meydana gelen kazalara ve 
sigorta giderlerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6438) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 14.3.1995) 

10. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Beyoğlu'nda kiraya verilen tarihî bir binaya 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6439) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 

11. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Beyoğlu'nda kiraya verilen tarihî bir binaya 
ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/6440) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1995) 

12. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı belediyelerde keyfî uygulamalar yapıldı
ğı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6441) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.3.1995) 

13. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı belediyelerde keyfî uygulamalar yapıldı
ğı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6442) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.3.1995) 

2 1 , 3 .1995 SALI 
Rapor 

1. -T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 28.2.1995 Tarihli ve 4080 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 un
cu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/835,3/1759) (S. Sayısı: 802) (Dağıtma tarihi: 21.3.1995) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Avrupa Parlamentosu tarafından K.P.K.'nun 
çalışmalarının askıya alınması karşısında girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi . (7/6443) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.10,1994) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

,_ _ _ @ _ _ _ _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşimini açıyorum. 

IIL-YOKLAMA 

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

(Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. - Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a yaptı
ğı sımrötesi harekâta ilişkin açıklaması ve Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Ankara Milletvekili Ali 
Dinçer, Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve Ankara Milletvekili Orhan Kilercioğlu'nun grupları 
adına konuşmaları j 

BAŞKAN - Hükümet, Kuzey Irak harekâtıyla ilgili olarak, Yüce Meclise bilgi sunmak üzere, 
gündem dışı söz istemiştir. İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, Hükümete söz vereceğim. 

Bu durumda, gruplara da söz hakkı doğacaktır; gruplardan söz isteyen varsa, sayın grup baş-
kanvekilleri, Başkanlığa bildirsinler efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

Süreniz 20 dakika efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Sakarya) -Teşekkür ederim Sayın Baş

kanım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Silahlı Kuvvetlerimizce'dün başlatılan Kuzey 
Irak harekâtıyla ilgili olarak Yüce Meclise açıklamalarda bulunmak üzere söz almış bulunuyorum; 
Yüce Meclisin değerli üyelerini ve Sayın Başkanını saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, bugün idrak etmekte olduğumuz nevruz bayramının, yüce milletimize ve 
Türk dünyasına kutlu ve hayırlı olmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisten aldığımız güç ve kuvvetle Hükümet olarak; ülkeyi bölmek, mil
letin birlik ve bütülüğünü bozmak isteyen PKK terör örgütüne karşı başarılı mücadeleler devam et
mektedir. 1994 yılının bahar aylarından bugünleredek sürdürülen operasyonlarla Silahlı Kuvvetle
rimiz, gerçekten yeni bir konsept oluşturmuş ve alan hâkimiyetine göre hareket eder olmuştur. Es
kiden olduğu gibi, bir bölgeye girilip o bölgeden iki gün sonra, bir hafta sonra çıkmak yok. Ele ge
çirilen bögeler, devamlı olarak silahlı kuvvetlerimizin denetimi ve gözetimi altındadır; bu suretle 
bölücü terör örgütü, faaliyetlerini ifa edecek, icra edecek zaman bulamamakta ve devamlı olarak 
silahlı kuvvetlerimizden kaçmaktadır. Kurtarabildiği militanlarının önemli bir kısmını, yurtdışında, 
bilhassa Kuzey Irak bölgesinde toplayarak, orada rahat bir eğitim verme imkânı bulmaktadır. 
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1994 yiİı mayıs ayından bu yana devam eden ve Irak Hükümetine karşı olan o bölgedeki ay

rıcalıklı güçler, kendi aralarındaki çatışmaları, sürtüşmeleri bir türlü nihayete erdiremedikleri için, 
PKK yönünden, bölücü terör örgütü yönünden, Kuzey Irak bölgesi çok daha emniyetli, çok daha 
güvenli bir bölge haline gelmiştir ve o bölgedeki çatışmalar nedeniyle gerek B arzani'nin gerek Ta-
labani'nin güvenlik güçleri, 36 ncı paralele doğru kaymış ve bizim hudutlarımız maalesef boş bıra
kılmıştır; o nedenle PKK, hudut bölgelerimize yakın olan Kuzey Irak bölgesinde önemli ölçüde yı
ğınak yapmış; üslenmiş; yurtiçinden ve yurtdışından bulduğu gençleri o bögede eğitmeye başlamış
tır ve bu otorite boşluğundan faydalanarak, silah zoruyla da bölgede hâkimiyet kurmaya çalışmış
tır. Bizim tahminlerimize göre, edindiğimiz duyumlara göre, o bölgede, 2400 ilâ 2 800 arasında 
militan mevcuttur ve bu militanların 600-700'ü Sinad Kampında; 150-200'ü Haftanin Kampında, 
300-350'si Metina'da; 100-150'si Şivi'de, 500-600'ü Mezi, Karyaderi bölgesinde, 300-400'ü Ha-
kurk'ta, 350-400'ü Boti'de ve 50'sinin ise Zeli bölgesinde olduğu, birtakım duyumlarla tespit edil
miş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu bölgede konuşlanan terör örgütleri, belirsiz zamanlarda hudutlardan sızarak, Türki-. 
ye'de memedeki çocuklardan 70 yaşındaki ninelere kadar masum vatandaşları katlediyorlar; asker
lerimize pusu kurarak şehit edilmelerine neden oluyorlar, köylerimizi yakıyorlar, sıkıştıkları zaman 
da bu bölgeye kaçıyorlar... Hatırlanacağı gibi, daha bu ayin 18'inde bu bölgeden sızan terörist grup
lar Tunceli'ye kadar gelerek, askerî bir konvoyumuzu pusuya düşürüp, 15 askerimizi, maalesef, şe
hit ettiler ve 19 askerimizi de yaraladılar. 

Bu bölgede üslenen teröristler, gerçekten, milletimizin huzuru ve güvenliği bakımından tehdit 
oluşturmaya başladılar. Bu tehditlerden kurtulmak, millet için açık ve yakın olan bu tehditten kur
tulmak ve bunun etkisiz hale getirilmesi için, milletimizin huzur ve güvenliğini yeniden tehdit et
mesine fırsat vermemek için, bu terör kaynağını tamamen kurutmak için, bu örgütün silah, mühim
mat ve malzeme depolarını imha etmek için, dün, şafakla beraber, bir operasyon başlatılmıştır. 

Bu harekât dolayısıyla, vatandaşlarımıza her türlü bilginin zamanında, doğru olarak intikalini 
sağlamak yönünden, Diyarbakır'da bir bilgi merkezi oluşturulmuş ve zaman zaman, buradan, yet
kili ağızlardan basına ve medyaya haberler duyurulmaktadır. 

Ayrıca, dün bu harekât başladığı zaman, Dışişleri Bakanımız tüm parti başkanlarını aramış ve 
temas kurabildiklerine gerekli bilgi aktarmıştır. 

Yine, dün Dışişleri Bakanlığımıza yabancı devletlerin büyükelçileri davet edilmiş ve operas
yon hakkında kendilerine gerekli bilgiler iletilmiştir ve büyükelçiler bu operasyonu anlayışla kar
şılamışlardır. 

Yine, yabancı basın mensupları ve ajans mensupları Dışişleri Bakanlığına davet edilerek ken
dilerine gerekli olan bilgiler verilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığımız ve Başbakanlığımız, dün bu konuda da gerekli olan duyumları 
millete vermişlerdir, kamuoyuna yansıtmışlardır. 

Ayrıca, dün Genelkurmay Başkanlığımızda, Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Başbakana ve 
Sayın Dışişleri Bakanına, bu operasyon hakkında, bu harekât hakkında gerekli bilgiler verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Türkiye ile Irak hududu 385 kilometredir; yani, 385 ki
lometre müşterek hududumuz var*. Bu hudut, son derece sarp, dağlık araziden geçmektedir ve bu 
hududun kuşbakışı bir uçtan diğer uca mesafesi 220 kilometredir. 

Şimdi, dün başlatılan operasyon ile, bu hudut bölgesinden 40 kilometre içerilere kadar girile
cektir ve bu suretle, aşağı yukarı 9 bin kilometrekarelik bir saha Silahlı Kuvvetlerimizin kontrolü 
altında olacaktır, 
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Gayet tabiî ki, bu hudut operasyonları, uluslararası hukukun tanıdığı hak ve yetkilerimizi kul

lanarak gerçekleşmiştir. Bir sıcak temas vardır; bu sıcak temasın devamını sağfamak yönünden bu 
operasyon yapılmıştır ve hakikaten, terör örgütlerinin kaynağını yok etmek bakımından bu operas
yonlar gerçekleştirilmiştir ve halen devam etmektedir. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - İktidar Grubu dinlemiyor; dinlesinler... Herkes kendi havasın
da. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Tabiî ki, bugüne kadar çeşitli operasyonlarla Kuzey Irak bölgesine girilmiştir ve 60'a yakın ha
va akını düzenlenmiştir. Bundan evvel 8 kara harekâtıyla Kuzey Irak bölgesine girilmiştir; ancak, 
gerçekten, en kapsamlı, en şümullü ve en geniş boyutlu olanı, dün yapılan operasyondur. Tabiî ki, 
bu operasyon yapılmadan önce planlar hazırlanmış ve şafakla beraber zırhlı birlikler hareket etme
den, Hava Kuvvetlerimizin savaş uçakları o bölgedeki bazı kampları bombalamadan evvel, gece, 
özel timler, komando birlikleri sınırdan geçirilmiş ve zırhlı birliklerin geçeceği yollar güvence al
tına alınmıştır. Hakikaten, bu bölgeye 1992'de, 1993'te, 1994'te ve daha evvel de çeşitli operasyon
lar düzenlenmiş ve önemli zayiatlar verdirilmiştir; ancak, bu operasyonların sonunda o bölgeden 
geri çekilmemizden bir hafta on gün sonra, iki ay sonra veya üç ay sonra teröristlerin bu bölgeyi 
tekrar kullandıklarına şahit olmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu operasyona 35 bin civarında silahlı kuvvetler mensubu katılmiştır ve 
bunların 13'ü de generaldir. 4 yerden harekete geçilmiştir. Neden dört yerden de beş yerden veya 
üç yerden değil; o da şundan iler gelmektedir: Kuzey Irak'ta 4 ayrı bölgede teröristlerin kampları 
mevcuttur. Bu bölgelere yakın olan 4 -hudutlarımızdan- ayrı yerden, içeriye silahlı güçlerimiz ha
reket etmiştir. Habur'a, Uludere'ye, Çukurca'ya ve Şırnak'a yakın olan Sinad, Haftanin, Metina, 
Mezi, Karyaderi, Şivi ve Hakurk bu şehirlerimizin ve ilçelerimizin karşısına isabet ettiğinden, onun 
için oralardan bu operasyonlara başlanılmıştır. Tabiî ki, zırhlı birliklerimiz harekete geçmeden ev
vel, uçaklarımız, bazı kampları yumuşatmıştır; yani, teröristleri biraz hırpalamıştır. 

Dün yapılan hava akınlarıyla, Sinat bölgesine, sabah saat 7-8 arasında 10 sorti düzenlenmiş
tir. Bote bölgesine, 12.30-13.30 arasında 21 sorti yapılmıştır. Sinat bölgesine, tekrar, 12.30'da, 2 
sorti daha yapılmıştır. Şivi bölgesineyse, saat 15.45-16.45 arasında, 4 sorti yapılmıştır. Bu sortiler
le, hedefler büyük ölçüde vurulmuştur. Nereden biliyorsunuz, nasıl biliyorsunuz derseniz; çünkü, 
bunların hava fotoğrafları incelenmiştir. 

Bugün aldığımız son bilgilere göre, Sinat ve Haftanin kamplarına birliklerimizin önemli bir 
kısmı girmiştir. Bu kampların güneyindeki kaçış noktaları da, zırhlı birliklerimiz tarafından kesil
miştir. Metina bölgesine birliklerimiz süratle ilerlemektedir. Hakurk bölgesine komando birlikle
rince başarıyla icra edilen sızma ve uçarbirlik harekâtlarını müteakip, hedeflere yönelik harekâtla
rı devam ediyor, hedeflere doğru ilerleniyor. 

Harekât, şu ana kadar başarıyla devam etmektedir ve ilk tahminlere göre, terörist örgütün 200 
kişi kayıp verdiği tespit edilmiştir. 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Bizde', Türk askerlerinde kayıp var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Devamla) - Allah'a şükür, şu ana kadar 
bize intikal eden hiçbir kaybımız yok; inşallah böyle devam eder. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki, harekât sırasında, sivil merkezler ve sivil şahıslar fevkalade 
önemlidir. Bunların korunrnası yönünden, harekât, önemle ve dikkatle sürdürülmektedir ve birlik
lerimizin bu konuda gerekli bilgileri, malumatları vardır. Mümkün olduğu kadar, bu sivil topluma 
zarar vermeme gayreti içerisinde harekât devam etmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî ki, icra edilen bu harekât sırasında ve harekât son

rasında da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin almış bulunduğu 688 sayılı Karara riayet edi
lecektir. Bu karar nedir: Bu karar, bilindiği gibi, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması kararıdır. 
Bu karar, gayet tabiî ki, hassasiyetle, zaten, tarafımızdan takip edilmekte, uygulanmakta ve yine de 
uyulacaktır. Harekât, şüphesiz ki, gayesine, hedefine ulaştıktan sonra, birliklerimiz Türkiye'ye ge
ri dönecektir; ancak, orada her türlü terör örgütü sıfırlanıncaya kadar, bir emniyetli kuşak tesis edi
linceye kadar birliklerimiz görevini sürdürecektir. 

Bu harekâtın başarılı geçmesini ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum; Yüce 
Meclise saygılarımı sunuyorum. Söz verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
(DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın konuşması üzerine, gruplara söz hakkı doğmuştur. Grup
lardan söz isteyen olursa kendilerine 10'ar dakika söz vereceğim. 

Gruplar adına söz isteyen?.. 

ANAP Grubu adına, Sayın Eyüp Aşık; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika Sayın Aşık. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Bakana, verdiği izahattan ötürü teşekkür ediyorum. Gerçi, gazete ve televizyonda izlediğimiz ha
berlerin ötesine geçmemiştir; ama, yine de, Parlamentoda böyle bir görüşme imkanı sağladığı için 
teşekkür ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün sabahtan itibaren silahlı kuvvetlerin Kuzey Irak'ta 
yapmış olduğu harekâtı, Anavatan Partisi olarak haklı buluyoruz ve destekliyoruz. Çünkü, devle
tin, kendisini bölmek isteyenlere karşı hem kendisini hem de vatandaşını korumak hakkı olduğu gi
bi, aynı zamanda görevidir de. Bildiğiniz gibi 1984 yılından itibaren olayların ilk başladığı Eruh ve 
Şemdinli baskmlannda teröristler Kuzey Irak'tan bölgeye sızmış ve köylere baskın yaparak, çoluk 
çocuk öldürmeye başlamıştır; bu, ö günden beri devam etmiştir ve Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne 
kadar, Kuzey Irak'ta 6 defa sınırötesi harekât yapmıştır. Birincisi 1986 yılında, ikincisi 1991 yılın
da, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi 1994 yılında olmak üzere, bu yapılan altıncı sınırötesi hare
kâttır. • 

Bildiğiniz gibi -Sayın Bakan da söyledi- Irak ile Türkiye arasındaki 385 kilometrelik, kuşuçu-
şu mesafeyle 220 kilometrelik sınır, dağlık bir alandır, tabiî bir sınırdır, korunması fevkalade zor. 
bir sınırdır. O sebeple, Irak ve Türkiye'nin, sınıra yakın köylerindeki insanların birbirleriyle akra
ba olmaları, aynı aşiretten gelmeleri sebebiyle, her iki taraftan zaman zaman sızmalar olmakta ve 
bu vesileyle, arada, teröristlerin de geçmeleri kolay olmaktadır. Bu sınırda koruyucu, engelleyici 
herhangi bir engel yoktur. Yani, mayınlı bir arazi yoktur, ışıklandırılmış bir sınır yoktur, kulübeler 
yoktur, beklenen bir sınır yoktur, tel örgü yoktur. Sadece, bildiğiniz, yüksek dağlar tabiî sınır ola
rak konmuştur. 

Bugün yapılmak istenen -Silahlı Kuvvetlerin yapmak istediği- bu sınırın öte tarafındaki ve sı
nıra 40 kilometre mesafe içerisindeki terörist kamplarını vurmak ve -Anavatan Partisi olarak bizim 
temennimiz- orada, koruyucu, ileriye dönük, yeniden böyle sınırötesi bir harekâtı mecbur kılmaya
cak şekilde bir güvenlik çizgisi oluşturulmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Silahlı Kuvvetlerin bu operasyonunu haklı bulmakla birlikte, Hüküme
tin tutumuyla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, ülkenin fevkalade zor günlerden geçtiği bu dönemde, böyle bir Hükümet

le idare edilmemiz gerçekten bir şanssızlıktır. Hükümetin olaylar karşısında sergilediği tutum, ta
mamen, acziyetten ibarettir. 

Bakınız, geçen hafta, İstanbul'da meydana gelen... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Böyle bir hata yapma; böyle bir 
günde, bunu söyleme. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim... Lütfen.;. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Şimdi, Sayın Bakan, hatalarınızı söylemek durumundayım; çünkü, 
bu hataların faturasını, milletçe ağır ödüyoruz. Faturalarınızı, milletçe ağır ödüyoruz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Biz sizin faturalarınızı ödüyoruz. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Bakınız, dün ve... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Onu söyleme... Biz, sizin hatala
rınızı söylüyor muyuz".,. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen müdahale etmeyelim. 
Sayın Aşık, lütfen, Genel Kurula hitap edin efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Şimdi, bakınız, terör olayları, 1984'ten bu yana devam etmektedir. 
PKK'nın baskınları devam etmektedir; ama, yalnız, 1994 yılında verdiğimiz şehit sayısı, 1.300'dür. 
Şehit düşen vatandaş sayısı ise 1 100'dür; geçen sene içerisinde, toplam, 2 400 şehit vermişiz. Bu 
rakam, Anavatan döneminin, 8 yılın toplamının 2 katıdır. Hal böyle iken... (DYP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN'- Müdahale etmeyelim arkadaşlar... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - .,."Ya bitecek ya bitecek, dedim, bitti" maskaralıklarıyla, terörü ön
ledik gibi, böyle, küçük başarıların üzerine atlamak yanlıştır. (DYP sıralarından gürültüler, ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Aşık, lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Bakınız, Hükümetin tutumu, tamamen, bir acziyet göstergesidir. 

Geçen hafta, İstanbul'da olan olaylarda, Hükümet, basiretli davranamamış; polisini koruyamamış, 
savunamamış ve sonuçta, polis teşkilatını, manen, moral man bitirmiştir, güven ve itibar bakımın-, 
dan bitirmiştir. O polis teşkilatıyla, bundan sonra, İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerin
de meydana gelecek olayları önlemeniz mümkün değildir. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - O, senin şahsî görüşün. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Polis teşkilatına korku salınmıştır, polise korku salınmıştır. Televiz
yonda, kare kare gösterilen hatalarla, Hükümetin, polisini savunamaması, hatayı, sadece polisin 
üzerine yüklemesi ve yapması gerektiği şekilde, kendi üzerine almaması sebebiyle, polis teşkilatı, 
hem itibar bakımından hem güvenilirlik bakımından bitirilmiştir. Korkarım ki, önümüzdeki dö
nemde, bunun faturasını ağır ödeyeceğiz. 

Şimdi, bakınız, İstanbul'da olaylar oluyor; Hükümetin açıklaması: "Yunanistan yaptı" Tunce
li'de köyler yakılıyor; Başbakanın açıklaması: "Afganistan'dan gelen helikopterler yaktı." Nihayet, 
şimdiki olaylara bakınız; Sayın Bakanın biraz evvelki açıklamasına bakınız: "Efendim, Tunceli'ye 
gelip 15 askerimizi şehit edip tekrar Irak'a kaçan teröristleri kovaladık." 

Arkadaşlar, Tunceli ile Irak arasındaki mesafe 700 kilometre. Hükümet, doğruları söylemek 
zorundadır/Hükümet, buraya gelip milleti kandınrsa, yanlış rakamlar, yanlış şeyler söylerse daha 
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buna kim güvenecek?! Böyle panik, böyle perişanlık, böyle dağınıklık olur mu; böyle dağınıklık 
içerisinde terörle mücadele olur mu?!. 

Kuzey Irak'ta sınır ötesi harekât, doğrudur; haklıdır; ama, Hükümetin anlattığı yanlıştır. 
Şimdi, bakınız, size iki açıklamada bulunacağım: Sene 1992; Sayın Süleyman Demirel, Baş

bakan; bu kürsüden söylediği şeyi söyleyeyim: "Bugün 3 bini Türkiye'de, 7 bini yurt dışında olmak 
üzere 10 bin terörist vardır." Sene 1992; Başbakan Sayın Süleyman Demirel, 10 bin terörist vardır 
diyor. Sene 1994; İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe buradan durumu açıklarken "Doğru Yol Par
tisi Grubu adına konuşan Sayın İsmail Köse'nin söylediği rakamlar yanlıştır, düzeltme ihtiyacını 
hissediyorum; bugün^ Türkiye'de mevcut terörist sayısı 10 bindir" diyor. 

Şimdi, hem Başbakanın hem İçişleri Bakanının söylediği bu rakamlardan sonra, Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün geçen seneki olaylarla ilgili açıklaması: 1994 yılı; ölü terörist 4 100, yaralı 153, 
yakalanan 12 500. 

Değerli arkadaşlar, Hükümet burada açıklama yapıyor, 10 bin terörist var diyor; sadece öldü
rülen ve yakalananların toplamı bir yılda 20 bin.. . 

.(DYP sıralarından "bunlar, ANAP döneminden kaldı" sesi) \ 
Efendim, bakın "ANAP döneminden kaldı" diyorsunuz, "ANAP döneminde 10 bin terörist 

vardı" diyorsunuz... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - "500 kişi" dediniz siz... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, müdahale etmeyelim; rica ediyorum... Sayın Bakan burada konuş

tu; gruplar düşüncelerini söyleyecekler... Rica ediyorum, karışmayın... 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Böyle bir günde böyle tartışma 

yapılamaz... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Arkadaşlar, Hükümet, Meclisine, milletine doğru bilgi vermezse, 

siz "ANAP döneminden itibaren 10 bin terörist var" derseniz; ondan sonra "1993'te 12 bin yakala
dık, 1994'te 14 bin yakaladık" ayrıca "1993'te 2 bin, 1994'te de 4 bin öldürdük" derseniz, burada 
toplam 40 bin terörist oluyor. Demek ki, bu 10 bin teröristi, en azından, yakaladıklarınız ve öldür
düklerinizle birlikte rakam olarak 40 bine çıkarmışsınız; ama, hâlâ terör de durmamış; herhalde 100 
bine çıkarmışsınız o zaman... Yani, bu rakamları evvela doğru söyleyin, teşhisleri doğru koyun. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - O rakamları büyütmeyin... 
RİFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) - Terörün tanımında değişiklik var Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Şimdi, başkalarına yük yüklemek için, böyle, olayların üzerine... 

Bir başarıdan medet umarak, Hükümet adına dün yapılan açıklamaya bakınız: Hükümet Sözcüsü 
diyor ki: "Bu, Kıbrıs Harekâtıyla eşdeğerdir -veyahut da- ondan önemlidir." 

Değerli arkadaşlar, bu açıklama Türkiye'yi sıkıntıya sokacak bir açıklamadır. Bir yandan bü
tün dünyaya açıklama yapıyorsunuz; diyorsunuz ki: "Bu harekâtın Irak'ın toprak bütünlüğüyle ala
kası yoktur, orada çatışan taraflarla alakası yoktur, sadece terörist kovalamaktan ibarettir." Ondan 
sonra da, içe dönük politika yapmak için "Kıbrıs başarısını sağladık" diyorsunuz. Arkasından, otuz 
yıldır yapılamayanı yaptık mı diyeceksiniz, ne diyeceksiniz... 

Şimdi, bakınız, yine Hükümetin bir büyük yanlışı.,. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Siz anlayamamışsınız... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Geçen sene "PKK'yı Meclis'ten kovdum" diye, seçimde rey almak 

için meydan meydan gezdiniz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Aşık, lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim... 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ)-Bırakın konuşsun Sayın Başkan. 

EYÜP AŞIK (Devamla)-Şimdi, bakınız, geçen sene... 

İLHAN KAYA (izmir) - Mikrofonu açın Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sorumluluk mevkiinde olan kişiler, uzun vade
li düşünmek mecburiyetindedir. Geçen sene, "PKK'yı kovdum" diye, rey almak için meydan mey
dan gezdiniz; ondan sonra, güneydoğuda 16 vilayetten, 16 seçim bölgesinden milletvekili yok. Bu
gün, Avrupa'da, çeşitli ülkelerde, sürgünde parlamento kurma çalışmaları var ve biz bunları engel-, 
lemek için gayretediyoruz. Peki, Avrupalılar size sormuyor mu "ara seçimi niye yaptırmıyorsunuz" 
diye size sormayacak mı? Avrupa'da bir parlamento kurulmasını engellemenin yegâne çaresi, bi
rinci tedbiri olan, örneğin Belçika'ya, örneğin Almanya'ya "kardeşim, bu bölgenin zaten vekilleri ' 
Parlamentodadır, konuşuyorlar" deme hakkını bizim elimizden niye alıyorsunuz?!. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer, gerçekçi bir mücadele yapacaksanız, eğer, soruna gerçekçi 
bir yaklaşımda bulunacaksanız, evvela, şu ara seçimi yapmanız lazım, bunların elinden bu kozu al
manız lazım. Bakın, yarın bir ülke çıkacak "siz o bölge halkının temsilcilerini Parlamentoya almı
yorsunuz, ben de burada onlara parlamento kurduruyorum" diyecek. Bunu ellerinden almak için, 
yarın başımıza bu konuda bir problem çıkmaması için, ara seçimi derhal yapmanız lazım. Aralık 
ayında kar vardı, kış vardı... İşte şimdi bahar geldi, yaz geldi; niçin yapmıyoruz bilemiyorum. Par
lamentoda, bölge halkını temsilen 16 milletvekili noksandır; bunu noksan tuttuğunuz müddetçe, 
Avrupa'nın bu baskıları devam edecektir. Böyle bir operasyonu, iç politikaya tahvil etmeye kalktı
ğınız zaman "bu Kıbrıs Harekâtından önemlidir" dediğiniz zaman, karşınıza bu faturalar çıkacak. 
Yarın, size dur denecek. Bu harekât, silahlı kuvvetlerin teröristleri kovalamak için, sıcak temas se
bebiyle, sadece sıcak temas sebebiyle yaptığı bir harekâttır; bunun Kıbrıs Harekâtıyla falan alaka
sı yoktur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz anlayamamışsınız... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sen anlamamışsın... 
EYÜP AŞIK (Devamla)-Kendinize gelin... v 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aşık, süreniz doldu efendim. 2 dakika daha verdim; lütfen, son cümlenizi 
söyleyin efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Bu şaşkınlık, bu garabet, korkarım ki, bizi daha büyük sıkıntılara 
sokacak ve temizlenmesi daha zor olacaktır. 

Silahlı kuvvetlerin bu harekâttaki haklılığını, daha doğrusu devletin haklılığını bir kere daha 
teyit ediyorum; ancak, sırası gelmişken bir şeyi söyleyeyim: Bu işin bir faturası vardır. Bu fatura
yı da bu Parlamento bir gün gözden geçirmek mecburiyetindedir. Görüyoruz ki, Hükümet bu ko
nuyu aylardır bir kere dahi gündemine almamıştır; acaba, terörle mücadelede başarılı mıyız; yaptı
ğımız iş doğru mudur; kaça mal oluyor? Mesela, şimdi size soruyorum: Tunceli'de 15 kişi öldürü
lüyor... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - 18... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - ...Hükümet açıklama yapıyor, diyor ki: "Irak'tan gelenler yaptı." 
Kardeşim, Irak'tan gelenler oraya gelinceye kadar istihbaratın neredeydi? Şehre 7 kilometre mesa
fede, silahlı kuvvetlerin bir konvoyuna baskın yapılmış, 15 kişi öldürülmüş. Peki, bu konvoy yola 
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çıkarken, helikopterle burada bir tarama yapılmaz mı, etrafta bir istihbarat yapılmaz mı? Acaba, ba
zı hatalar yapılıyor ve bu yüzden, fidan gibi delikanlılarımız şehit oluyor mu; bunları bir araştırma
mız lazım. 

Dünyada, terörle mücadeleyi en pahalı yapan ülkeyiz, en fazla güvenlik gücüyle yapan ülke
yiz. Bunun faturasını, bunun maliyetini, bunun sebep olduğu can kaybını bir gözden geçirmemiz 
lazımdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aşık, teşekkür ederim efendim. 

Size gerçekten çok zaman verdim... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Belli ki, Hükümet bu konulan konuşmaktan, görüşmekten âciz. O, 
sadece banka pazarlığı yapıyor, hangi partiye kaç banka düşecek... O, banka pazarlığıyla meşgul... 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Emlakbank ne oldu, Emlakbank?!. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Dört aydır, Türkiye'de hükümet yok arkadaşlar. 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Civangate olaylarını siz yarattınız. 
BAŞKAN - Sayın Aşık, süreniz doldu... Rica ediyorum... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Dört aydır, Türkiye'de hükümet yok, vaktinizi banka pazarlığıyla 
geçiriyorsunuz; ama, Parlamentonun, bu işe el koyması lazım, bu önemli konuyu, mutlaka, mali
yeti itibariyle, başarısı itibariyle gözden geçirip yeni tedbirler alması lazım. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Bankacılar, şu anda yargılanıyor... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ali Dinçer; buyurun efendim. \ 

Sayın Dinçer, süreniz 10 dakikadır efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzu

runuza, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin giriştiği sınırötesi, yakın, sıcak takip olayı ile ilgili veri
len bilgiler üzerine, Cumhuriyet Halk Partisinin, düşüncelerini anlatmak için çıktım. 

Değerli milletvekilleri, bu konu, Türkiye için hayatî önemi olan bir konu. Bizim, buna benzer 
konular tartışılırken, mümkün olduğu kadar, her gün dile getirilen, temcit pilavı gibi sürekli tekrar
lanan bazı söylemleri bırakmamız gerekir. Bu konuya, ciddî bir şekilde eğilmemizde yarar vardır; 
yurtseverlik bunu gerektirir. • 

Hepimiz biliyoruz ki, Körfez olayından sonra, Kuzey Irak'ta önemli bir otorite boşluğu ortaya 
çıktı ve Körfez olayının faturası, ağırlıklı olarak ülkemize yüklendi. Bu faturanın içinde, Kuzey 
Irak'taki otorite boşluğunun yarattığı tehlikeler de söz konusu; o tehlikeleri de, ülkemiz açısında 
bertaraf etmemiz gerekiyor; bölge ülkelerinin istikrara kavuşması, bölge barışının sağlanması için 
bertaraf edilmesi yönündeki uluslararası çabalara katılmamız gerekiyor. 

Biz, bunları, sadece ülkemizde tartışmak durumunda değiliz. Gerektiği zaman, birçok millet
vekili arkadaşım, yurtdışında, uluslararası platformlarda bu konuları tartışacaklar, bu yakın sıcak 
takip olayının tartışmasını yapacaklar, ülkemizin çıkarları açısından, ülkemizin çıkarlarını savun
ma yönünde çaba gösterecekler. Böyle olunca, bizim, bu konuları son derece dikkatli, titiz bir şe
kilde ele almamız, iç politikada, partilerarası, iktidar-muhalefet arası mücadele vesilesi yapmama
mız gerekir. 
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Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti, silahlı kuvvetleriyle, bu harekâtı, bir hukuk devleti olarak ulus

lararası hukuk kurallarına uygun bir şeklide yapıyor; bunu bilelim. Uluslararası hukukta, şelf pre-
servatioir, Fransızcasıyla, şelf preservation -yanılmıyorsam- Türkçesiyle "görünür tehlikelere karşı 
kendini kollama" kuralı var. ' 

Türkiye, bu uluslararası hukuk kuralına göre (şelf preservation) görünür tehlikelere karşı ken
dini kollama kuralına göre, hukuk devleti anlayışıyla, uluslararası hukuk kurallarına riayet ederek, 
böyle bir girişimi tek başına yapıyor; bağımsız, egemen Türk Devleti, bunu tek başına yapıyor; böl
ge ülkelerinin, yahut Kuzey Irak'taki güçlerin hiçbirinin onayını veya bilgisini almaya gerek duy
madan, bu hakkı kullanarak yapıyor; neden yaptığını da biliyoruz. Bu vesileyle, teröristlerin şehit 
ettiği, en son Tunceli'de şehit ettiği evlatlarımıza, Tanrıdan rahmet, yakınlarına ve tüm ulusumuza 
da başsağlığı diliyorum. 

Buna benzer, teröre karşı mücaadelede daha az kayıp vermemiz için, terörün dış kaynaklarını, 
imkânlarımız ölçüsünde kurutmak durumundayız. Çok parçalı feodal yapının olduğu Kuzey Irak'ta, 
Körfez Savaşından sonra, hepimiz biliyoruz ki, bir boşluk ortaya çıktı; oradaki feodal yapılar, bı
rakın birlik oluşturmayı, birbirine düştü, otorite tamamen kayboldu. Bu boşluğu, profesyonel terör 
grupları (PKK gruplan)doldurmak durumunda oldu; oradan, sadece Türkiye'ye tehlike yaratmakla 
kalmadılar, Kuzey Irak Halkına da ciddî tehlikeler yaratmaya başladılar. Kuzey Irak Halkının da 
bu terörist gruplardan rahatsız olduğunu biliyoruz. Sonuçta, hem Kuzey Irak'ta yaşayan insanların 
hem de ülkemiz sınırları içinde yaşayan yurttaşlarımızın can güvenliğini, Türikye'nin kendi güven
liğini sağlamak için, böyle bir harekât yapılmak durumunda kalındı. Biz, bu harekâtta Türk Silah
lı Kuvvetlerine başarılar diliyoruz. 

istiyoruz ki, bü sorunu temelinden çözelim, bataklığı kurutalım. Bataklığı kurutmadan sivrisi
neklerle uğraşmak, ne kadar güçlü mücadele verirseniz verin, sorunu çözmüyor. Bu, defalarca yap
tığımız sınırötesi harekâtlardan biri; daha önce yaptık, bitiremedik; belki bu da bitiremez, büyük 
olasılıkla bitiremez; çünkü, işin temeli siyasî çözümde; Kuzey Irak'taki boşluğun giderilmesi gere-. 
kiyor, bölgeye istikrar gelmesi açısından bu şart. 

Türkiye, baştan beri, Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu savunuyor; ama, Irak'ın top
rak bütünlüğüne saygılı olmakla yetinemeyiz. Irak'ın, kendi sınırları içinde, egemen bir devlet ola
rak, otorite boşluğu bırakmadan ayakta olması gerekiyor. Bü, Türkiye'nin güvenliği açısından da 
gerekli. Uluslararası forumlarda, kuruluşlarda, biz, bu siyasî çözüm için ciddî çaba göstermek du
rumundayız. Bu siyasî çözümü ortaya koyabil i rsek, o zaman bataklığı kurutmuş olacağız, böyle, 
tek tek sivrisineklerle uğraşmaktan kurtulacağız, onbinlerce askerimizi, trilyonlarca masraf yapa
rak ve hayatlarını riske atarak giriştiğimiz bu tür operasyonlardan da alıkoymuş olacağız. 

Bu operasyonda, yine, hukuk devleti olmamızın gereğini yerine getirmek ve uluslararası hu
kuk kurallarına riayet etmek durumundayız. Kaldı ki, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Türkiye'nin 
gelenekleri de bunu gerektiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, tarih boyunca hiçbir harekâtta sivil yer
leşim yerlerini, sivil hedefleri vurmamıştır, onları devamlı kollamıştır; şimdi de öyle olmak duru
mundadır. Bu konu önemli olduğu için, bizi, uluslararası platformlarda da etkileyebileceği için, bu
nu özellikle vurguluyorum. Biliyorum ve inanıyorum ki, gerekli titizliği gösterecekler; ama, kaza
ra bir yanlışlık olur da sivil hedeflere yönelik ciddî bir zarar verme durumu söz konusu olursa, hem 
vicdanen zor durumda kalırız hem de uluslararası forumlarda, platformlarda sıkıntılarla karşılaşı-
rız;bunların giderilmesi gerekiyor. 

Siyasî çözüm bulurken de, bu titiz davranışımızın, bize katkıda bulunacağını düşünüyorum. 
Sivil hedefleri ve sivilleri titiz, bir şekilde kollayan ve sadece güvenlik harekâtı yapan bir Türkiye, 
uluslararası kurumlardaki tartışmalarda, bölge sorununun çözümlenmesinde daha etkili olur. 
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Hem yurt içinde olsun hem yurt dışında olsun, teröre karşı olan buna benzer olayları sürgit as

kerî önlemlerle önlemek mümkün değil. Türkiye, yakın tarihinde imparatorluk sınırları içinde ve 
yurtdışında, buna benzer askerî harekâtlarla pek çok sıkıntılar yaşadı. Hepimiz, Yemen türkülerini 
biliyoruz, Sina Çöllerini biliyoruz, Kutül Amara'yı biliyoruz, Galiçya'yı biliyoruz, Kafkasya cep
hesinde şehit olan onbinlerce vatan evladının varlığını biliyoruz. Bu tür harekâtlarla, bu tarihî ör
nekleri de göz önüne aldığımız zaman, çok etkili sonuçlar elde etmek mümkün değil. Zaten, misa-
kımillî sınırları içinde, Türkiye'nin bütünlüğünü kollamaktan yana, Türkiye dışında bir karış yaban
cı toprakta gözü olmayan bir ülkeyiz, bir dış politika anlayışına sahip bir ülkeyiz. Ümit ediyoruz 
ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bu herakâtı en kısa süre içerisinde bitirir ve yurtiçinde teröre karşı veri
len mücadeleye, yurtdışındaki terör odaklarını kurutarak önemli katkılarda bulunabilir. İnşallah, en 
kısa süre içerisinde sivil çözüm yolu, siyasî çözüm yolu bulunur; değerli silahlı kuvvetlerimizi, de
ğerli vatan evlatlarını buna benzer harekâtlarda telef olmaktan kurtarırız. Daha etkin yöntemlerle, 
daha yetkin antiterör kuvvetleriyle, ülkemizde terörün kökünü kazıyacak şekilde yok etmenin yol
larını bulabiliriz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, size 2 dakika ek süre veriyorum. 

Buyurun. 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Parlamento olarak, Türk Milleti olarak, 
inanıyorum ki, bu konuda hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Aynı paralelde düşündüğümüz bu konu
da, gelecekteki çözüm yollarını belirlemede de, eğer, ülke menfaatlarını düşünerek, ulus menfaat-
larını düşünerek davranırsak, ortak, güçlü ve etkin çözüm yolları bulabiliriz. 

Kuzey Irak'taki otorite boşluğunun giderilmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu 
otorite boşluğunun bir siyasî çözümle doldurulması gerekiyor. Bu, hem Türkiye'nin güvenliği açı
sından önemli hem bölgedeki istikrar açısından önemli. 

Çekiç Giiç'ün de, bu otorite boşluğunun doldurulmasıyla ilgili başarılı bir işlev yerine getire
mediğini gördük. Kuzey Irak'taki feodal toplulukların temsilcileri olan siyasî yapıların ancak bir
birine düştüğünü, birbirini vurduğunu ve orada bir otorite yaratamadığını da gördük. 1992 harekâ
tından sonra sözde anlaşma yapılmıştı. Kuzey Irak'lı Peşmergelerle Türk güvenlik güçleri, 100 ci
varında ortak karakol kuracaktı. Kuzey Irak'taki boşluktan dolayı bu karakollardan biri bile kuru
lamadı. 

Kuzey Irak'ın bu otorite boşluğunu, Irak'ın kendi içinde bulunduğu zorluklardan dolayı dev
let olarak gidermesi de pek mümkün değil gibi gözüküyor. Bu işi, tek başına Bağdat yönetimine bı
rakamıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Dinçer, lütfen son cümlenizi söyleyerek konuşmanızı bitirir misiniz. 

ALİ DİNÇER (Devamla) - O zaman, hep birlikte -^siyasî çözümü bulmak için- Türkiye, Par
lamentosuyla, tüm sivil toplum kurumlarıyla, millet olarak, bu konunun üzerine düşmeli, bu konuy
la ilgili, Birleşmiş Milletlerde olsun, uluslararası tüm kurumlarda, tüm alanlarda, tüm kanallarda ol
san, en etkin çalışmaları yapmalı. Ben, bunu yapacak güçte bir Türkiye vardır diye düşünüyorum, 
buna inanıyorum ve bu yöndeki çabaların başarılı olması dileğiyle, şu anda yurtdışında zorlu bir 
görev yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerine de başarılar dileyerek, Cumhuriyet Halk Partisi adı
na, değerli milletvekillerine en derin saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
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Gruplar adına başka söz isteği var mı efendim? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ver efendim... ' 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. (RP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Ayhan, süreniz 10 dakikadır; öteki arkadaşlara da ek süre olarak 3 dakika verdim, o sü
reye riayet etmenizi rica ediyorum. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim Muhterem Başkan. 
' • ' ' ' ı ' ' 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; dün sabah, Kuzey Irak'ta, terör mihraklarına, terör kam-
palafına karşı güvenlik güçlerinin başlatmış olduğu harekât vesilesiyle, Muhterem Millî Savunma 
Bakanımızın lütfettikleri bilgi üzerine, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, yirmibeş yıldır terörle mücadele etmektedir. 1970'li yılların 
başında başlayan terör olayları, maalesef, bugün de devam etmektedir. Memleketimizin bir bölü
münü, aziz vatanımızın bir parçasını bu milletten koparmak isteyen birtakım mihraklar, içeride, bu 
terör olaylarını desteklemektedir. Kahraman ordumuzun, milletimizin ve memleketimizin bütünlü
ğü için, zaman zaman, uluslararası hukuktan kaynaklanan yetkilerle sınırötesinde yapmış olduğu 
harekât, işte, bu bölücü güçleri bastırmak, onları tesirsiz hale getirmek için yapılan bir harekâttır. 

Basında okuduğumuza göre, bu harekât sırasında, Kuzey Irak'taki birtakım güçlere önceden 
haber verilmediği, ancak, harekât sırasında haber verildiği ifade edilmektedir ki, aslında, harekât 
sırasında haber verilmesi gereken merci Bağdat'taki yönetimdir. Zira, Türkiye, Birleşmiş Milletle
rin 688 sayılı Kararında da ifade edildiği üzere, Irak'ın toprak bütünlüğünü başlangıçtan beri sa
vunmakta ve devamı için her türlü destekte de bulunmaktadır. Onun için, Kuzey Irak'taki birtakım 
kuruluşlara, birtakım gruplara, gerek harekât öncesi -daha önce olduğu gibi- gerekse harekât sıra
sında haber vermek, Türkiye'nin bu temel prensibine ve kabulüne de aykırı bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de terör yirmibeş yıldır devam ediyor dedim. 1970'ten Önce, 
1967-1968'1 erde, üniversite işgalleriyle başlayan ve o zamanki birtakım siyasî ricalin "işgal de bir
dir, boykot da birdir" şeklindeki, âdeta, bu terör olaylarının ilk merhalesine zımnî bir destek veren, 
maksadı aşan bu ifadelerinin ardından, 1970'li yıllarda, Türkiye, bir terör ortamına düşmüş bulun
maktadır. Daha da öncesine gidersek; 1960'tan itibaren, Türkiye'de, birtakım bölücü, parçalayıcı 
mihraklar, dış mihraklar, içeride buldukları uçlar vasıtasıyla, birtakım fikirler adına, öncelikle, bu 
milletin manevî değerlerini, birleştirici unsurlarını zayıflatarak bu sahada tahribata devam etmişler 
ve belirli vasatı, olgunluğu görünce de, 1970'ten sonra, Marksizm, komünizm, şu veya bu ideoloji 
adına, birtakım terör hareketlerini başlatmış bulunmaktadırlar; ama, bütün bu hareketlerin arkasın
daki mesele -aslında, erbabı gayet iyi bilir ki- memleketi, milleti bölmekti. Birtakım ideolojiler adı
na yapılan bu hareketin maskesi,T980'den sonra düşmüş ve bölücülük ve parçalayıcılık, bütün bo
yutlarıyla ortaya çıkmış bulunmaktadır. 1980'den 1995'e geldiğimiz bu dönemde, Türkiye, onbeş 
yıldır, bu terörle, bilhassa 1984'ten sonra aktif bir şekilde mücadele içinde bulunmaktadır. Ben, bu
rada, bu dönemde, terörle ilgili uygulamalarda muhtelif iktidarların yaptıkları yapamadıkları üze
rinde durmayacağım; ama, şunu, altını çizerek ifade ediyorum ki, bugün, milleti fevkalade üzen ve 
fevkalade endişeye sevk eden bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Basit mütalaa edilen, mevzii mü
talaa edilen olaylar çok daha geniş bir satha yayılmış ve hatta memleket dışına, uluslararası plat
formlara da taşınma noktasına gelmiş bulunmaktadır. Bundan sonra, terörle mücadelede, bir millî 
mutabakat halinde, bu milletin, bu memleketjri varlığını, devamlılığını koruyacak tedbirlerin, par-
tilerüstü politikalar halinde geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir, 

Muhterem arkadaşlar, burada, tabiî, teröre zemin olması bakımından, vasatı da çabucak göz
den geçirmekte fayda var: Manevî değerlerin ve bağların zayıflatılmış olması, iktisadî sıkıntı, gö
rülmemiş enflasyon, fakirlik, ağır ve haksız vergiler -çok tartıştığımız- ve diğer iktisadî sıkıntıların 
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yanında, idarenin, hukuku uygulaması bakımından eksiklikleri, zaman zaman demokratikleşme de
diğimiz birtakım temel müesseselerin işleyişindeki eksiklikler ve halkın idareye güveninin sarsıl
ması; idarenin zayıflaması, idarenin keyfî ve haksız uygulamaları ve neticesinde doğan güven bu
nalımıdır. 

Terörün desteklerine gelince; müsaade ederseniz,' bir iki cümleyle arz etmem gerekirse, tabiî, 
Muhterem Cumhurbaşkanının da zaman zaman ifade ettikleri gibi, Sevr Barışını uygulamak iste
yenler Sevr'de bazı muratlarına erememişlerdi. Akabinde, Millî Mücadelede kazanılan zafer neti
cesinde imzalanan Lozan Barış Antlaşmasıyla, Sevr'de vasıl olmak istedikleri bazı hedeflere ulaşa
mayan birtakım ülkeler, mihraklar, güçler, işte bugün, Sevr'de yapamadıklarını yapmak, Türki
ye'den, bir Ermenistan ve başka şeyler çıkarmak istiyorlar. Yine hatırlarsanız, bugün, Lozan Barış 
Antlaşmasını Amerika Birleşik Devletlerinin Senatosu tasdik etmemiş ve Lozan barışına katılma
mış bulunmaktadırlar; altını çizerek geçiyorum. 

Bugün, yine, teröre çok büyük destek veren ülke, NATO içinde müttefikimiz bulunan ve Av
rupa Topluluğunda beraber olmayı arzu ettiğimiz, kamplarda teröristleri eğiten, destekleyen, lojis
tik destek veren, silah desteği veren, her türlü desteği veren Yunanistan ve onun hemen altında bu
lunan, kendisine bağlı Güney Kıbrıs'tır ve yine, Batılı çevrelerdin 

Bu istikametteki bir destekten rahatsız olan Muhterem Meclis Başkanımızın, Belçika'ya yapa
cağı ziyareti iptal ettiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Maalesef, Türkiye'nin dostu ve 
müttefiki bulunan çevreler, Türkiye'de teröre, parçalanmaya ve bölücülüğe destek vermektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, burada, tabiî, bunlar arasında şunu da söylemeden geçemeyeceğiz: Te
rörü tırmandıran ve genişleten bir mühim sebep de Körfez Harekâtıdır. Körfez Harekâtı, biliyorsu
nuz, bölgede israil'in genişlemesine, Batı nüfuzunun genişlemesine karşı direnen güçlerin yok edil
mesi için, Irak'ın yok edilmesi için ihdas edilmiş olan bir meseledir ve bu meselenin içinde de, ha
tırlarsanız, başlangıçta, Batılı güçler, Kuzey Irak'a bildiriler atarak "Saddam yönetimine karşı isyan 
ediniz; biz, sizi destekleyeceğiz" demişlerdir ve o isyan neticesinde de, Bağdat yönetimi, bölgede
ki isyanı bastırmaya kalkınca... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - 3 dakika daha süre veriyorum size efendim; buyurun. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - ..."Derhal Türkiye'ye kaçın" diye tekrar bildiriler atmışlar ve 

Kuzey Irak'ı bu şekilde isyan ettirip, karıştırdıktan sonra da, sözümona, Türkiye'yi korumak için, 
bölgeyi korumak için Çekiç Güç'ü ihdas etmiş ve bölgeye yerleştirmiş bulunmaktadırlar. 

Şimdi< devletin güvenlik merkezlerinin ve istihbarat merkezlerinin, bu bilgileri toplayıp değer
lendiren merkezlerin yakin bilgileri olduğunu bilerek söylüyorum; bakınız, bugün, Kuzey Irak'ta, 
90 ilâ 100 adet "gönüllü kuruluş", "sivil kuruluş" adı altında birtakım Batılı kurumlar, Kuzey Irak'ı 
karıştırmak için, her türlü tertibatın içerisindedirler ve Çekiç Güç de, işte, bu büyük fitne ocakları
nı korumakta ve onların orada faaliyetinin devamını sağlamaktadır. Onun için, derhal yapılması ge
reken husus, Çekiç Güç'ün, süresini beklemeden, Türkiye'deki ikâmetini iptal edip, defolup mem
leketlerine gitmelerini sağlamaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Kuzey Irak'ta bir boşluk vardır.. Ben, birtakım mercilerle görüşmemde 
defaatle sormuşumdur: "Türkiye'nin menfaatına olan, Çekiç Güç'ün varlığı ve Kuzey Irak'ın, bu şe
kilde devamı mıdır; yoksa, Kuzey Irak'ın, aslında bir parçası olduğu Irak'la tekrar bütünleşmesi ve 
Bağdat yönetiminin, Kuzey Irak'ta her türlü düzeni sağlayacak bîr noktaya gelmesi midir" dediğim
de "Tabiî ki, Türkiye'nin tercihi, Kuzey Irak'tan, Çekiç Güç'ün de, o gönüllü kuruluşların da gitme
si ve Kuzey Irak'ta, Bağdat yönetiminin hâkimiyetinin sağlanmasıdır" denilmektedir; ama, maale
sef, bu, uygulanmamaktadır. Kuzey Irak'a ambargo uygulanmakta ve Irak Halkı da, Kuzey Irak 
Halkı da perişan edilmekte ve Türkiye'nin iktisadî imkânlarına da büyük darbe vurulmaktadır. 
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Söylemek istediğim husus, derhal, Irak'a olan ambargo kaldırılmalıdır; bu ambargonun hiçbir 

gerekçesi yoktur; Irak'taki silahların imhası bir bahanedir. 

Bakınız, bugün, Amerika, Batılı ülkeler, Mısır'a ve diğer ülkelere, atom antlaşmasına, nükle
er silahlarla ilgili antlaşmaya katılmaları için baskılar yaparken, İsrail buna uymamakta, kontrol dı
şı, fevkalade geniş nükleer silah kapasitesine sahip bulunmaktadır. Bunlar bahanedir, bunları kabul 
etmiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. Size de 3 dakika ek süre ver
dim efendim. s 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum. 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin, terör yönünden güvenlik altında olması ve meseleyi çöze

bilmesi için, kendi manevî değerlerini, birleştirici değerlerini geliştirmeli, güçlendirmeli ve güven
lik güçlerini de, iç güvenlik güçlerini de, terörle devamlı ve müessir mücadele edecek seviyeye ge
tirmelidir. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Kilercioğlu; buyurun efendim. (DYP ve CHP sıraların
dan alkışlar) 

Söz süreniz 10 dakika. > 

DYP GRUBU ADINA ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; öncelikle, bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu barış harekâtının, temizle
me harekâtının -ne dersek diyelim. Partilerin grup sözcüleri olarak, biraz önce, değerli arkadaşları
mın yapmış oldukları konuşmalardan da ortaya çıkıyor- başarıya ulaşması tek temennimizdir ve bu 
başarı için, içimizden gelen en derin duygularla şükranlarımızı Mehmetçiklerimize sunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir hususu, her zaman, altını 
çizerek bu kürsüden söylemekteyim: Bu günler, ender günlerdir. Böyle ender günlerde önemli olan, 
birlik (vahdet) ve beraberliğimizi göstermektir. Bunun dışında, Silahlı Kuvvetlerimiz, orada, her 
türlü şartların içinde ve başarıyla harekâtını götürürken, bizim, buradan/yanlış anlaşılacak sözler 
söylememiz oldukça da ilginçtir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen gün de, olağanüstü halin uzatılmasında bir noktaya temas ettim 
ve dedim ki: "Biz, PKK terörünü de, diğer konular gibi kucağımızda bulduk ve onun kökünü kazı
mak için, bütün gücümüzle, hepimiz, Yüce Türk Milleti, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve gü
venlik kuvvetlerimiz çalışmaktadır." Durum böyleyken, bunu bir siyaset meselesi yaparak ortaya 
atmak, kanaatimce çok yanlıştır. (DYP sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yapıyorsunuz ama!.. 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bizler, hiçbir zaman şunları söy

lemedik... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Meydanlarda söylüyorsunuz. 

ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) - Bakın değerli arkadaşlarım "üç beş çapulcunun işidir" 
diyen biz değildik. Daha o zamanlar, haziran ayı içerisinde, bir konvoyumuz pusuya düşürüldüğün
de, denizden bile çıkmaya ihtiyaç görmeden "bunlar 500 kişidir" diyen bizler değildik... 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü basında gayet açık olarak yazıyor "selam söyleyin; sabretsin, 
ben bu işi halledeceğim" diyor. 
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Bunların hiç bir tanesinin yeri yoktur. Bu gibi konuşmalarda, lütfen, millî davalarımızı, birlik 

ve beraberlik içinde alkışlayalım. (DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, tabiî, bir politikacı olarak, sırası gelirse, acaba bundan da başka bir şe

kilde netice mi çıkarılmak isteniyor diye insanoğlu düşünür. Evet, bu, bugünkü Hükümetimizin, 
Türk Milletinin ve Yüce Meclisimizin, güvenlik kuvvetlerimizin başarıyla yürüttüğü bir harekâttır. 
Bunun neticesinde amaç, ülkemizdeki PKK terörünün kökünü kazımaktır değerli arkadaşlarım. Bu
radan çıkacak olan ne varsa, her şeyi, hepimize aittin 

. Değerli arkadaşlarım, konu istismar edilmemelidir ve bunda vebal aranırsa, herhalde, 
1991'den sonra gelen hükümetlerin vebali, hemen hemen hiç denecek kadar azdır. Hatalarımız var
dır. Belki birçok konuda... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Yüzünüz kızarmıyor mu?!.. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Konuşma; dinle... Dinle... 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşım, ben sana buradan cevap vermek is

temiyorum; tarih, size, bunların cevabını verecektir. O kadar çok söylenecek söz var ki... (DYP sı
ralarından "bankalardan bahset" sesi) 

Bakın, bir arkadaşım "bankalardan bahset" diyor. Değerli arkadaşlarım, böyle bir günde, biraz 
evvelde söylediğim.gibi, çok hassas olmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, şu hususu bir kere daha hatırlayalım: Güvenlik kuvvetlerimiz, bugün, 
Kuzey Irak topraklarında, devamlı olarak, harekâtın başarısı için uğraşmaktadırlar. Niçin bu nok
taya kadar gelindi? Bugünkü nokta, bataklığı kurutmak için yapılan bir harekâtın başlatıldığı nok
tadır. PKK terörüyle ilgili çalışmalarda, 1991'den sonraki başarı, geçmiş dönemlere göre kat be kat 
üstündür. Bugün, başarı, Yüce Türk Milletinindir ve bu başarı, sadece yurt içinde değil, yurt dışın
da da aynı şekilde sürdürülmektedir. Bakın, Almanlar "bunlardan bıktık" diyor. 

Evet arkadaşlarım, hep kalama yaptık, bunlara hep müsaade ettik, hep bunları basite irca ettik. 
Ondan sonra da, bunlarla uğraşanların, canla başla bu mücadelenin peşinde koşanların morallerini 
kırmak... Arkadaşlarım, tahmin ederim ki, bunlar, bizlerden uzak kalması lazım gelen duygulardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, PKK'nın yurt dışındaki bağları oldukça zorlanmıştır. Batı, 
PKK'yı bir terörist örgüt olarak kabul etmektedir. Bakın, her zaman söyledik, PKK'nın kaynağını 
kurutalım diye. İşte, bu, PKK'nın kaynağını kurutmak için yapılan bir harekâttır. 

Özellikle son günlerde, terörde olan iniş, hepimizce çok iyi bilinmektedir. Zaman azlığı sebe
biyle tekrar buna temas etmeyeceğim; ama, gerçektir bu arkadaşlarım. PKK teröründe bir iniş var
dır; terörün beli kırılmaktadır. Bunlar, son olarak, kökünün kazınması için yapılan ameliyedir. O 
bakımdan, Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, neticede, terörün kökünü kazımada, 
kısa bir zamanda, müspet sonuçlar alacağına da şüphemiz yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, PKK, son zamanlarda, yemiş olduğu darbeler karşısında, artık, hudut 
bölgelere doğru çekilmiştir. Elbette ki, içeride bazı unsurları vardır. Onların da kökü, en kısa za
manda kazınacaktır. Çekilen su unsurlar, hududun güneyinde tekrar toplanmakta ve çekilirken gö
çe zorladığı vatandaşlarımızın yaşamına da çok güçlük vermektedir. Bölgede meydana gelen oto
rite boşluğu nedeniyle, son zamanlarda, yeni kıpırdanmalar ve hududumuza doğru bazı hareketlerd 
e tespit edilmiştir. 

İşte, bu sebepledir ki, 30-35 bin kişiye varan bir kuvvet, biraz önce, Sayın Bakanımızın da be
lirttiği gibi, bölgede bir alan hâkimiyeti kurmak peşindedir. 

Değerli arkadaşlarım, temizlediğiniz bölgede, eğer alan hâkimiyeti kurmazsanız, kısa bir za
manda, yine bazı filizler orada yeşerir. O bakımdan, burada, alan hâkimiyeti kurmak için, bu şekil
de, belli ölçüde, büyük bir güç kullanılmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, harekât, özellikle, Batı tarafından desteklenmektedir. Batı basınında ve 

ajanslarında, harekât, sadece bir haber olarak verilmektedir. 

Harekâttan rahatsız olanlar vardır; içimizde de olduğu gibi, dışta da rahatsız olanlar vardır, 
olacaktır, olması da doğaldır; çünkü, bu, bir mücadeledir. 

Değerli arkadaşlarım; kesin bir şey vardır ki, o da, artık, PKK terörünün temizlenmesidir. Za
manında doldurulan dağlar taşlar ve ovalardaki son terörist kalıntıları da bu harekâtla temizlene
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle, Kuzey Irak'ta otorite boşluğu, Talabani ve Barzani kuvvetleri 
arasında çıkan çatışmalarda daha açık olarak ortaya çıkmıştır. Bu iki lider, zaman zaman bazı çe^ 
lişkili açıklamalar da yapmaktadırlar; ama, unutmamalılar ki, bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri ve gü
venlik kuvvetlerimiz, bölgede, aynı zamanda, Kuzey Irak'ta yaşayan vatandaşlar ve oradaki kardeş
lerimiz için bir güvenlik unsurudur da. 

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman, hep şu konuyu gündeme getiririz: Kuzey Irak'ta bir boş
luk vardır ve bu boşluk nasıl doldurulacaktır? Kuzey Irak'ta Çekiç Güç ne yapmaktadır? Çekiç Güç, 
insanî yardımlarda hangi ölçüdedir? Bu harekât bize bir kere daha göstermiştir ki, Batı'nın, özellik
le, büyük ülkelerin sessizliği ve harekâtı desteklemesi, Çekiç Güç'ün, bölgede varlığının ve var ol
masının bir süre daha gerektiğini ortaya koymaktadır... , 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Kilercioğlu, size de 3 dakika ek süre veriyorum; lütfen, süreniz içinde ko
nuşmanızı bitirin efendim. 

ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, tabiî, Yüce Türk Milleti ve he
pimiz, bir an önce, bu terörün sona erdirilmesi ve temizlenmesi konusunda sabırsızız, haklıyız. Bü
yük meblağlara varan kaynaklar buraya akıtılmaktadır. Şunu da söyleyelim: PKK terörü ile çatış
ma, gayrinizamî bir çatışmadır. Gayrinizamî çatışmanın, elbette ki, kısa bir zamanda sonuçlanma
sı mümkün değildir; ama, son yıllarda, özellikle, Hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar sonun
da, PKK terörü, biraz evvel sizlere de arz ettiğim gibi, belli noktalara doğru inmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bir hususu daha belirteceğim: Bölgede, Türkmen kardeşlerimiz 
vardır. Her kürsüye geldiğimizde, biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Türkmen kardeşlerimize 
yapılan insanî yardımların artırılması üzerinde dururuz. 

Bir temennimiz de, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin, bölgede PKK 
terörünün kökünün kazınmasını müteakip, bir an evvel topraklarımıza çekilmesidir. Bunların böl
gede kalış zamanı, hizmetin veya hedefin elde edilmesi müddetidir. Bu harekât için büyük meblağ
lar harcanmaktadır; netice mutlak suretle alınacaktır. 

Diğer bir önemli husus da, sayın milletvekili arkadaşlarımın, konuşmacıların belirttikleri gibi 
-en önemli konu- burada bize düşen görev, Silahlı Kuvvetlerimize, kahraman polislerimize ve 
Mehmetçiklerimize moral vermektir; onların morallerini üstün tutmaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (DYP ve CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kilercioğlu. 

Sayın milletvekilleri, Kuzey Irak'taki harekâtla ilgili olarak Hükümetin yaptığı gündem dışı 
konuşma ile grupların bu konuda yaptıkları konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi, gündem dışı söz istekleri vardır... 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan.,. 
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BAŞKAN - Sayın Kumaş, siz söz istemiştiniz; baktım, yerinizde yoktunuz. 

Efendim, Hükümete bir soru sormak istiyorsunuz. Bu, usulümüzde yok; ama, bu konuyla ilgi
li soru sormak istiyorsanız, yazılı olarak, Sayın Bakana sorabilirsiniz. Bizim usulümüzde böyle bir 
şey yok; buv gündem dışı bir konuşmadır. 

İBRAHÎM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, bulunduğum yerden bir görüş ifade edebilir mi
yim? •. . . 

BAŞKAN - Hayır, edemezsiniz. Bu, usul olur. Rica ediyorum... 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat)-Ben, gruplara... 

BAŞKAN - Size söz vermedim. Rica ediyorum... İçtüzüğü değiştirdiğinizde bunları nazara 
alırsınız. Biz, burada, İçtüzüğü uygulamak zorundayız. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Gruplar, burada, böyle bir konuda... 
BAŞKAN - Bakın, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; burada, her keyfî söz verme, yeni 

yeni keyfîliklere sebebiyet verir. Rica ediyorum... 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Böyle önemli bir konuda, parti olarak görüş belirtmeliyiz. Çok 

büyük yanlış var. Bu yanlışı grupların düzeltmesi lazım. 
BAŞKAN - Efendim, konunun önemlisi önemsizi yok. Rica ediyorum... 
Teşekkür ederim. Sağ olun. 
2. - Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu 'nun, nevruz kutlamalarına ilişkin gündem dışı konuş

ması 
BAŞKAN - İlk gündem dışı sözü, Sayın Rifat Yüzbaşıoğlu'na veriyorum. 
Sayın Yüzbaşıoğlu, 21 Mart 1995 Salı günü yapılacak Genel Kurulda, önemi sebebiyle, nev

ruz konusunda gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Türk dünya

sında, yüzyıllardan beri, geleneksel, bir diriliş, bahar ve bereket bayramı olarak kutlanan nevruz 
günüdür. Hepinizi saygrve sevgiyle selamlarken, nevruz bayramınızı da kutluyorum. 

. Bu mutlu günün, Türk dünyası için, barış, kardeşlik, diriliş ve bereket getirmesini, maddî ma
nada girdiğimiz bahara, manevî manada da girmemiz için vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyo
rum. Yüce Parlamento kürsüsünden, tüm Türk Milletinin, Türk dünyasının da nevruzunu kutluyo-

. rum.' 
Saygıdeğer arkadaşlarım, nevruz, Türklerin yaşadığı bütün coğrafyalarda, asırlardan beri mil

lî bir kültür unsuru ve gelenek olarak kutlanmaktadır. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbe
kistan, Türkmenistan, Çuvaşistan ve Yakutistan 21 Mart nevruz gününü, 1990 yılından beri, resmî 
ta.til.li millî bir bayram günü olarak kutlamaktadırlar; fakat, bu resmiyetten evvel de, bu günün, bü
tün azametiyle kutlandığını görmekteyiz. 

Bu millî bayram gününe, Türk illerinde "yeni gün", "ulu gün", "bayram" veya "nevruz" adla
rı verilmektedir. Nevruz, bir Türk geleneğidir. Oniki hayvanlı Türk takviminde, yeni yılın başlan
gıcı 21 Mart olarak gösterilmiştir. Buna da "yeni gün" ya da "nevruz" denilmiştir. Türkistan ülke
lerinde, bu günün, Türklerin bozkurt önderliğinde, demir yatağı dağları eritip delerek, Ergene-
kon'dan çıkış, kurtuluş ve yayılma günü olarak kabul edilip kutlandığını da görmekteyiz, bilmek
teyiz. Memleketimizin çeşitli yörelerinde, hâlâ, mahallî bir âdet olarak; fakat, hep ulaşılan yeni yı
la, bahara* iyiliğe, sevgi ve saygıya, birlik ve dirliğe şükredilerek kutlanmaktadır. 
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Milletimizin İslamiyeti kabulüyle de, Türk Milleti, nevruzu, İslamî üslupla, gelenek, görenek, 

âdet ve törelerle yaşatmıştır. Müslüman Türkler, nevruzu, Hazreti Adem'in çamurunun yoğrulduğu 
gün, Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatıma'nın doğduğu gün olarak kabul etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk dünyasında, sosyal i kültürel, siyasal, ekonomik, pek çok alanda 
mühim işbirliği adımları atılmıştır. Kardeşlik, dostluk ve işbirliği adına, çok mühim yollar katedil-
miştir. Türkiye, bağımsız Türk devletleri için, her zaman, her an büyük bir muhabbet bağı olmuş
tur ve olmaya da devam etmektedir. 

Türkiye'de yaşayan Türk insanı, dünya üzerinde yaşayan diğer Türk halklarıyla kucaklaşma
nın derin hazzını yüreklerinde duymaktadır. Âdeta, yeni bir Ergenekon vardır Türkler için. Dağlar 
eritilerek, insanlarımız birbirleriyle kucaklaştırılmakta, kaynaşmaktadırlar. Hep olduğu ye hep söy
lediğimiz gibi, dilimiz, tarihimiz, matemimiz, toyumuz bir olan kardeşlerimizle, Tuna boylarından, 
Tanrı Dağlarından, Urallardan Pamir'e kadar, nevruzumuz da bayramımız da baharımız da birdir. 

Nevruz, baharın müjdecisi; nevruz, ölümden sonra yeniden dirileceğimizin muştusu olmuştur. 
Diliyorum ki "yeni gün" Türk ve İslam dünyasına birlik getirsin, dirlik getirsin, barış ve mutluluk 
getirsin. Dünya üzerinde sürüp giden vahşetlerin, zulümlerin bitmesine, akan kanların dinmesine 
vesile olsun bu mübarek nevruz. Karabağ, karalar bağlamasın; Bosna-Hersek kan ağlamasın; Çe-
çenistan'da anaların yürekleri dağlanmasın; Doğu Türkistan, artık, esaret prangalarından sıyrılsın; 
Yunanistan'da, Batı Trakya Türklerine karşı yürütülen asimile politikaları, işkenceler sona ersin. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bağımsızlıklarına kavuşmadan evvel de, yüzyıllarca, 
. görkemli bir şekilde kutladıkları nevruzu, bağımsızlıkla birlikte, resmî, millî bayram ilan eden Türk 
cumhuriyetleriyle birlikte Türkiye de, millî bayram olarak kutlamalıdır. Bu tutum, Türk dünyasın
da zaten var olan ve kuvvetli olan kardeşlik bağlarını daha çok kuvvetlendirecektir, kültürel bağla
rı pekiştirecektir. Millî bayram nedir; milletlerin, kuruluş ve kurtuluş günlerini yâd etmeleri değil 
midir. 

Değerli arkadaşlarım* Yüce milletimizin hafızasında yüzyıllardır yaşayagelen bu büyük kurtu
luş gününü daha canlı, daha heyecanlı kutlamak, elbette ki, milletimizin hakkıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Size ek süre veriyorum; buyurun. 
RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) - Amerika'dan Çin Denizine uzanan coğrafyada yaşayan 

tüm Türklerin ortak tek millî bayramı nevruz'dur. Anadolu'da yer yer görülen, nispî olarak doğu ve 
güneydoğu bölgelerimizde daha canlı olan bu gelenek, insanlarımızın bir bölümünü maalesef biz
den koparmaya çalışan eşkıya bozuntuları tarafından bir isyan günü haline getirilmek istenmekte
dir. Halbuki, bu bayram, yalnız Türkiye Türklerinin değil, görüldüğü gibi tüm Türk dünyasını bir
birine bağlayan bir bayramdır ve mübarektir; ne eşkıyanın bayramıdır ne onun bunun; bu bayram, 
Türk ve İslam âleminin bayramıdır, hepinize kutlu olsun. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşıoğlu. 
3. - Uşak Milletvekili Ural Köklü 'nün, 1994 yılı tütün fiyatları ve kotasına ilişkin gündem dışı 

konuşması ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 
BAŞKAN - İkinci gündem dışı söz istemi, Sayın Ural Köklü tarafından vaki olmuştur. Sayın 

Köklü, 1994 tütün piyasası fiyatları ve kotası hakkında gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Köklü, 
Süreniz 5 dakikadır. 
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URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1994 yılı tütün pi

yasası ve kota uygulamaları hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum; bu gerekçeyle Yüce 
Meclisi selamlıyorum. 

1994 yılı ekici tütün piyasasında devletin vermiş olduğu başfiyat ve buna dayalı alımlar, üre
ticilerimiz tarafından memnunlukla karşılanmıştır. 

FARUK SAYDAM (Manisa) -HaydaaL Yapma, Ural Bey!.. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Evet, bunu söylerken, ben, 25 yıldır hem tütüncülükle uğraşmış 
bir arkadaşınız olarak hem de tütün yöresinden yetişmiş bir milletvekili olarak bunu söylemek zo
rundayım. Kesinlikle, tüm halkımız, bunu memnuniyetle karşılamaktadır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Köklü, bir kere daha'söylemiştiniz bunu. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bir kere daha söyler misiniz?!. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim, rica ediyorum. 

ÜRAL KÖKLÜ (Devamla) - Dinlerseniz devam edeceğim. 

Belki sizler yadırgayacaksınız; ama, güzel olan şeyleri de söylemek bir meziyettir. Ben, Hü
kümetin bu konudaki çalışmalarının güzel taraflarını elbette söyleyeceğim, yapılması gerekenleri 
de söyleyeceğim. Dinlerseniz, bunu, daha kolaylıkla sizlere anlatabileceğim. 

Kota uygulamalarıyla beraber, "iyi tütüne iyi para" anlayışıyla davranan Tekel Yaprak Tütün 
İşletmesi Müessesesinin yanı sıra, kararlı ve gayretli çalışmalarının neticesinde, tütüncülerin yüzü
nün gülmesine katkıda bulunan Hükümet ve onun Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt'a da, tütün tar
lalarından yetişmiş bir milletvekili olarak, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Gördes'teki tütüncüler kan ağlıyor Sayın Köklü. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) -Aynı zamanda, bu kararlı ve gayretli çalışmalarının da devamı
nı diliyorum. 

Son iki yıl içerisindeki uygulamalarla tütüncülüğümüz siyasî istismar konusu olmaktan kurta
rılmıştır. Bunun altını kesinlikle çizmek istiyorum. 

HALİTDUMANKAYA (İstanbul) - Cumhuriyet Halk Partililer yok burada. Dinlemiyorlar 
seni.., 

BAŞKAN - Rica ediyorum arkadaşlar... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Gördes'teki tütüncü kan ağlıyor Sayın Köklü. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyin efendim. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bakın arkadaşlar, ben, tütüncü bir milletvekili olduğumu söyle

miştim. Şimdiye kadar, iyi tütün yetiştiren ile kötü tütün yetiştirenlerin ayırt edilmediği bir ortam
da bulunmaktan kesinlikle kurtulduk. Milletimizin, devletimizin parasını, siyasî istismar konusu 
yaparak, iyi olmayan tütünlere de iyi olan tütünlerin düzeylerinde para vermek zorunda kalarak, al
dığımız tütünleri tekrar yakmak zorunda kalıyorduk; bu tür bir uygulamadan kurtulduk. Bu, en 
azından, tütüncülükle geçinen vatandaşlarımızın ekmeğinin, aşının garanti altına alınmış olması de
mektir. Bu anlamda, bu çalışmalara devam etmek zorundayız. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Kotadan memnun muşun; onu söyle... 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Anlatacağım... Memnunum... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sen, yarın alacağın telgrafları açıklayacak mısın? 
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BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim lütfen; arkadaşımızın süresini alıyorsunuz. 
Buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yarın alacağın telgrafları açıklayacak mısın? 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bakın, gerçekleri söylemek bir meziyettir. Eğer, tütünün önün
de bu sınırlamalar yapılmamış olsaydı, Türkiye'de tütüncülük ölecekti. Ben bunu görüyorum ve bi
liyorum. Bu uygulama, yerinde bir uygulamadır. En azından, Türkiye'nin, hatta, dünyanın en birin
ci tütün yetiştiren bölgeleri arasında yer alan ve kırsal bir bölge olan Uşak İlimizin, Eşme İlçesi, 
Ulubey İlçesi/Sivaslı İlçesi ve Karahallı İlçesinin tütünleri, hak etmiş oldukları bedelden, kesinlik
le, iki dönemdir, alınmaktadır. Bu dönemde, üreticimizin yüzde 80'ninin tütünü, başfiyat verilerek 
alınmıştır. Bu konudan dolayı, ben, gerçekten halkımızın sevinçlerine katılmış oluyorum; bunu da 
burada anlatmak zorundayım. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Halk öyle söylemiyor!.. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Halkımız, iyi tütün yetiştirdiği için iyi paraya da kavuşmuştur. 
Yıllardır, böyle, emeğinin meyvesini tatmak isteyen tütüncümüz, bu yıl gerçekten mutlu olmuştur. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - 199L yılındaki fiyatı veremediniz... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Aynı zamanda, hemen, direkt olarak, balya başına ödenmesi ge

reken paraların, vatandaşımıza ve üreticiye bir an önce verilmiş olması, sevindiricidir. 

Aynı hızla, çalışmaların, gerek tesellümde gerekse tütün paralarının bir an önce üreticilerimi
ze verilmesinde, zannediyorum, benden sonra Sayın Bakanım buraya çıkıp açıklamalarda buluna
caktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 
BAŞKAN - Sayın Köklü, lütfen, size ek süre verdim; konuşmanızı bitirin efendim. 
URAL KÖKLÜ (Devamla)-Evet efendim. 
Ben, sadece, şurada, kota uygulamasında, vatandaşımızın duymuş olduğu sıkıntıları bu Parla

mentoda söylemek zorundayım; tütün yöresinde yetişmiş bir milletvekili olarak. En azından, kota 
-global anlamda- Türkiye bazında yararlıdır; fakat, tali uygulamalar vardır. Nedir bu tali uygula
malar; vatandaşlar arasında birtakım haksızlıklar var. Askerden yeni gelmiş gençlerimiz var, yeni 
evlenen gençlerimiz var, cezaevlerinden çıkmış insanlarımız var. Bunlar da tütüncülükten geçim
lerini temin etmek istemektedirler. Elbette, sosyal adalet anlayışı açısından, fırsat eşitliği açısından, 
bu vatandaşlarımızın uğramış olduğu mağduriyetlerin de, kesinlikle, önümüzdeki yıllar içerisinde 
giderilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, daha önce, koçanlara verilmiş olan kotalar arasındaki kilo başına farklılıklar da 
vardır, çok büyük uçurumlar vardır. Bir vatandaşın bir koçanına 150 kilogram tütün verilirken; di
ğer taraftan, başka bir koçana 2 tonluk tütün verilmektedir, 3 tonluk tütün verilmektedir. Bu tür 
haksızlıkların da -zannederim önümüzdeki yıllar içerisinde- Bakanlığın ve müessesenin gayretli ça
lışmalarıyla giderileceğine inanıyorum. 

BURHAN KARA (Giresun) - Önümüzdeki yıllarda da mi iktidarsınız?!. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Diğer taraftan, kendi yöremiz Uşak bölgemizde, açılmış olan 
Bölge Müessese Müdürlüğümüzce, geçen yıl piyasa açım döneminde gittiğimizde, Bakanımız ta
rafından verilmiş olan bir söz üzerine, bir yaprak tütün işletmesi kurularak, kesinlikle bu yıl uygu
lamaya gireceğine inanıyorum. Bölgemiz, yapılacak olan bu yatırımı da hak etmiş bir bölgedir. Eş
me İlçemize de, en kısa zamanda yaprak tütün işletmesinin.açılacağına kesinlikle inanıyorum. Bu 
konuda da Bakanımızın bilgi vermesini istiyorum. 
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Değerli arkadaşlanm, dolayısıyla, tütüncülük konusunda yapılmış olan uygulamalar ve sınır

lamalar, her şeyden önce, memleketimiz için, tütüncülük için yerinde yapılmış bir davranıştır; bun
dan dolayı Hükümetimizi tekrar kutluyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Köklü. 

Arkadaşlar, neden müdahale ediyorsunuz; arkadaşımız, müstahsilin tütününe iyi fiyat verildi
ğini söylüyor. Eğer müstahsil şikâyetçi ise, müstahsil kendisine göre cevabını verecektir. 

HALÎL iBRAHÎM ÖZSOY (Afyon) - Hayır Sayın Başkan, onu demiyor; iyi fiyat verilmedi
ğini o da biliyor. , 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, sizinle ilgili tenkit edilecek bir şey getirmedi; ama, buyurun. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla

nm; Sayın Ural Köklü'nün, gündem dışı konuşmasına cevap vermek için huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

1994 mahsulü ekici tütün piyasasının nasıl geçtiğini, Sayın Eyüp Aşık'ın da Trabzon piyasası
nı yahut tütünü görüp görmediğini de huzurlarınızda sormak isterim. Trabzon piyasasını açtım; 
acaba, Sayın Eyüp Aşık'ın haberi var mı? Kaç liradan açtığımdan haberi var mı? 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Haber vermediniz o zaman... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Trabzon piyasasını kaç liradan açtım söyle

sin bakalım... Laf atmayla değil... -
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, gündem dışı konuşmaya cevap verin. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Bakın, dinleyin, 1994 tütün piyasası Türki

ye'de nasıl geçti, nereden nereye geldi, tütün üreticisinin haysiyetini nasıl kurtardık; bir izah ede
yim de dinleyin, i 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya)-6 dolardan 4 dolara düşürdünüz. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - 6 dolara aldığın tütünün hikâyesini bak şim

di anlatacağım; dinle. Kulaktan dolma değil de, hesabını iyi yap. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya)- Gerçekleri yaşayanları görüyoruz... 
DEVLET BAKANI NAFÎZ KURT (Devamla) - 1991 seçimlerinden evvel, ekim ayında Tür

kiye'de ilk defa piyasa açtınız; ekiciyi kandırmak için açtınız. Piyasa şubatta açılacakken, siz, ekim
de piyasayı açtınız. Başfi yat 15 bin lira, 1990 mahsulünün... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Ama, Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Dinle şeker kardeşim, bjr öğren bakalım... 

Öğren, bir öğren tütüncülüğün ne olduğunu... Tütün yaprağını tanır mısın acaba, tarlada gördün 
mü? Tütünü dizmesini bilir misin, tütünün fidesinin ne olduğunu bilir misin?.. Çay yaprağı değil, 
tütün; tütün, çay yaprağı değil, tütün ayrı. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben o bölgenin insanıyım... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Bakın, tütünün o kadar emeği var ki, bu eme

ğin karşılığını nasıl verdiğimizi izah edeceğiz. Tütün fide olur, tütün dikilir, tütün kırılır, tütün di
zilir, kurutulur, ondan sonra denk olur, satılır. 

- 9 7 -



T.B.M.M. B : 8 8 21 .3 .1995 0 : 1 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Karşılığı da alınmaz... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Kaç muamele var biliyor musunuz?! 14 ay 
sürüyor. 

Şimdi, geliyorum, 15 bin lira fiyat verdiğinize... 1990 mahsulü... 
BURHAN KARA (Giresun) - Dolar kaç liraydı? 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Dolar kaç lira, vasatî fiyat kaç lira?.. A grat 
B grat, kapa, dublükapa dalaveresini uydurdunuz... 

Şebinkarahisar'a gittin mi?., 

BURHAN KARA (Giresun) - Gittim... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Gittin amirim... Şebinkarahisar'daki tütünü 
gördün mü?.. Kaça satıyor?.. 3 500 liraya alıyordun; şimdi, 130 bin liraya alıyorum; biliyor raur 
sun?!. Sene 1990, sene 1995... 

3 dolar ne?.. Dolar tutturmuşunuz... Nedir dolar, anlat, bakayım bana doları, gel de burada. 3 
dolara ne tütünü sattın?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - 6 dolara sattım, 6... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Nerede sattınız 6 dolara?.. . 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim; rica ediyorum... Müdahale etmeyin; Sayın Ba
kan konuşuyor, rica ediyorum... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Geldiniz, ekim ayında 30 bin lira dediniz... 
1990 tütününün vasatî fiyatı -bak, bugün, Türk Milletine ilan ediyorum- 6 500 lira... 

BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Bakan, Süleyman Bey 5 bin lira fazla verdi... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Ne yapacaktı Süleyman Bey?! Ne yapacaktı 
Adalet Partisinin Genel Başkanı?! ANAP 30 bin lira veriyor, ben de size 25 bin lira mı yereceğim 
diyecekti?! Elbette "35 bin lira veriyorum" dedi, 35 bin lirayla açtı; tıkır tıkır da 31 bin liraya, tü
tünleri, vasatî fiyatla aldı. 

BURHAN KARA (Giresun) -Dolar kaç liraydı o zaman? 

BAŞKAN-Arkadaşlar, rica ediyorum... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Doları bırak da sen tütüne bak... Bak, çürüt

tüğünüz tütünleri şimdi anlatayım da dinle amirim. 

BURHAN KARA (Giresun) - Ama, Süleyman Bey çürüttü... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) ^ Çürüttünüz tütünleri:.. 

1993 yılı mahsulünde 340 milyon kilo tütün rekoltesi vardı; 285 milyon kilosunu biz aldık bu
nun, 285 milyon kilosunu... Kotayı koymaya mecbur kaldık; 100 milyon kilo tütünü yaktık. 

1993 yılı mahsulünü 73 300 liraya, 71000 liraya açtık; vasatî fiyatı 60 000 liraya bağladık. 
1994 mahsulünde yüzde 100 zam verdik; 142 000 liraya açtık, Karadenizi 147 500 liraya açtık ve 
vasatî fiyatta da bu tütünlerde yüzde 120 fark verdik. Hangi üretici?.. 700 bin tütün üreticisinden 
bir tane şikâyet almadım, bir tane şikâyet almadım halihazırda 7 bin üreticiden... 

RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Girdiler ne oldu, girdiler?.. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Ne girdisi; girdisinden çıktısından senin ha
berin yok. < 

BAŞKAN-Efendim, lütfen... 
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Siz, Genel Kurula hitap edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Çok muhterem milletvekilleri, tütün politika
sını rayına oturttuk, doğru yola soktuk. Üreticimiz memnun; siz çatlasanız da patlasamz da buna 
devam edeceğiz, bizim canımız sağ olduğu müddetçe. Tütün üreticisinin haysiyetini kurtardık; tüc
carın ayağına gitmiyor, tüccar onun ayağına geliyor... 

RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Üretici öyle söylemiyor. 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Üretici kan ağlıyor Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Kırkağaç'ta beraberdik; kaçacak delik arıyor
dun! Kırkağaç'ta kaçacak delik arıyordun halkın karşısına çıktığım zaman... . 

FARUK SAYDAM (Manisa ) - Sayın Bakan, size bağırdılar... Size bağırdılar... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Kırkağac'ın tütün piyasasını 142 bin lirayla 
açtım; yüzde 93'ünü başfiyatla aldım. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Hayır, yanlış söylüyorsunuz! Yanlış söylüyorsunuz!.. Üretici, 
bugün, kotadan dertli; size bağırdılar... 

BAŞKAN - Rica ediyorum Sayın Saydam... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Neyi yanlış söylüyorum, Kırkağaçlı da du

yuyor burada; Akhisar'da, ta, eri arkada, kaçacak delikteydin; hepsini bir bir gezdim. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - En son, basının önünde "kotadan memnun değiliz" dediler. 
Yapmayın... Yapmayın... Kırsal kesimde vatandaş kan ağlıyor. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Basının önünde değil, halkın önünde konu
şalım, bırak basını. Gel, çıkalım seninle Manisa Akhisar'a; görelim, bakalım ne olmuş... 

Onun için, sevgili milletvekilleri, tütüncülüğü kurtardık, kotaya devam edeceğiz; kotadan ta
viz yok. Kotada hatalar varsa -ufak tefek aksaklıkları; askerden gelenler ile yeni evlenenlere, baba
sından anasından ayrılanlara- kararnameyi sevk ettik, kararnameyle düzeltiyoruz. Tütüncülüğe kö
tülük yapmayın, tütün üreticisini küstürmeyin; tütün üreticisini küstürdünüz. Tütün üreticisi, bu
günlerde altın devrini yaşıyor... 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Öyle söylemiyorlar... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - . . . 1995 yılı mahsulünde de yaşayacak. Onun 
için, hiç merak etmeyin, bizden şikâyetçi değil, bizden memnun; sizden şikâyetçiler. 

Senin deponun ihalesi de yapılacak ve dört ay içinde bitecek. 
Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, artık, izah etmeye lüzum kalmayacak şekilde, sizin 

de tespit ettiğiniz gibi... 
BAŞKAN - Efendim, size, siz, tütün piyasasına katıldınız mı, tütünün fiyatını biliyor musu

nuz dedi. 
Tütün piyasasına katıldınız mı? (ANAP sıralarından gürültüler) 
BURHAN KARA (Giresun) - Davet edilirsek katılırız. " 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Niye müdahale ediyorsunuz... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, kendileri "siz, tütün fiyatını bilmezsiniz, katılmadı

nız, haberiniz yok" dediler; cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN - Varsa söyleyin; kamera da çekim yapıyor, televizyon veriyor; yerinizden kısa bir 

açıklama yapın. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Olur mu Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sataşma olduğunu kabul etmiyorum; tütün piyasasına katıldınız da, biliyorsamz, 
söyleyin. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, bizi itham etti; televizyonda, canlı yayında, beni, seç
menime karşı itham etti, 

BAŞKAN - Efendim, ben de size, kısa bir açıklama yapmak üzere yerinizden söz veriyorum; 
aynı şey. 

M.RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Aynı şey değil efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Kürsüden konuşayım; lütfen... 

BAŞKAN - Hayır efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yeni bir usul getirmeyelim; yerinden konuşma usulü yok. 
BAŞKAN - Efendim, usul meselesi değil; sataşma oldu diye ikide bir bu kürsüyü kullanırsak; 

olmaz. Rica ediyorum Sayın Aşık... 

M.RAUF ERTEKÎN (Kütahya)-ikide bir değil ki... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, merak etmeyin, yeni bir sataşmaya meydan verme
yeceğim; sadece sataştığı konuda cevap vereceğim. 

BAŞKAN - Efendim, yerinizden açıklayın diyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, böyle bir usul yok. 

BALKAN - Niye yok efendim; sataşma olduğunu kabul etmiyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sataşıldığını... 

BAŞKAN - Sayın Aşık, rica ediyorum... Saygıdeğer bir arkadaşımızsınız; yerinizden iki cüm
le söyleyin; yeter. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sataşıldığını kabul ediyorsanız kürsüden konuşmama 
izin vermeniz lazım; etmiyorsanız... 

BAŞKAN - Hayır; ama, bir açıklama yapmanızı da istiyorum; buyurun, yerinizden söyleyi
niz. , 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, yerinden konuşma usulü yok. 
BAŞKAN - Hayır, Sayın Aşık; o zaman size söz vermiyorum^ 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, ya sataşmadır ya da değildir... 
BAŞKAN - O zaman, sataşma olduğunu kabul etmiyorum. 
Buyurun, oturun yerinize. (ANAP sıralarından gürültüler) Rica ediyorum... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, kürsüden konuşayım... 
BAŞKAN-Hayır, olmaz; sataşma olduğunu kabul etmiyorum, 
Ben, sizi, kürsüye davet etmedim, kendiliğinizden geldiniz; rica ediyorum... Buyurun, yerini

ze oturun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Böyle keyfî idare olmaz. 

. EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, yerinden konuşma usulü yok. 

BAŞKAN - Sayın Aşık, rica ediyorum size, buyurun, yerinize oturun. 

4. - Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, İstanbul'daki son olaylara ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN - Sayın Yahya Uslu da İstanbul'daki son olaylar hakkında gündem dışı söz istemiş
tir. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Buyurun Sayın Uslu. (DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

FARUK SAYDIM (Manisa)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, sataşma olduğunu kabul etmedim. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Olur mu öyle şey!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Benim için "kaçacak delik aradı" dedi. Ben, üreticinin arasındaydım; dertleri tespit ediyordum. 
Akhisar'da, Gördes'te, Kırkağaç'ta bütün üreticiler gayrimemnun. Halkın huzurunda ifade ettim. 
Benim kaçtığımı söylüyor; üreticinin arasındaydım. 

BAŞKAN - Efendim, vatandaş, seçimde herkesin hakkını verecektir. , 

YAHYA USLU (Manisa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Yanlış söylüyor Sayın Bakan. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) -Yerimden konuşturacaktın; onu da mı geri alıyorsun?.. 

BAŞKAN - Bir dakika... Arkadaşımız konuşsun... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ondan sonra söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Pazarlık yok. 

YAHYA USLU (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Son günlerde istanbul'da meydana gelen terör 'olayları; ona bağlı olarak halkın tepki gösterile

ri... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşımız konuşuyor; rica ediyorum... 

BURHAN KARA (Giresun) - Siz, keyfî yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN •*- Efendim, arkadaşımıza saygılı olalım... 

BURHAN KARA (Giresun) - Sen Meclise saygılı ol önce... 

YAHYA USLU (Devamla) - ...Türkiyemizin ve dünyanın gündeminde yer tutmaya devam et
mektedir... > 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Sayın Bakan kaçtım mı ben?!. Ayıp, ayıp! Size yakışıyor 
mu?!. (ANAP sıralarından gürültüler) ' 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen, salonda sükûneti sağlayalım... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Çok ayıp; yakıştıramadım size!.. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Uslu, siz devam edin efendim. 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Halkın arasındaydım; görüyordunuz beni... Halk, gayrimem-

nundu, bağırıyordu size, "yuh" çekiyordu. 

BAŞKAN - Lütfen susar mısınız!.. 
Buyurun efendim. 
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YAHYA USLU (Devamla) —Bu olay, televizyonların açıkoturumlarında, gazete sütunlarında 

geniş boyutta tartışmaya sebep olmuştur. Devletin emniyet güçlerinin tutumu, devlet adamlarımı
zın beyanları, gündemin maddelerini teşkil etmektedir; ayrıca, Alevî ve Sünnî konusu, bu olaya ko
nu teşkil etmektedir. Bu olayda... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Kaçma!.. Kaçma!.. 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Kaçma!.. Kaçma!.. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Ben senin gibi değilim; ben, hep halkın önün

deyim... 
BAŞKAN - Rica ediyorum Sayın Bakan... 
FARUK SAYDAM(Manisa) - Ben de halkın arasındaydı m... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi!.. 
YAHYA USLU (Devamla) - Bu olayda perspektif yanlışlığı vardır. 
Değerli arkadaşlarım, konuştuğumuz bu konu, Türkiye'nin gündeminde yer alan bir konu... 

Tütün meselesi gelmiş geçmiş; burada polemik yaratmaya gerek yok. Lütfen, sükûnete devam ede
lim. 

Bu olayda perspektif yanlışlığı vardır. Hadise, ülke birliği ve bütünlüğüne yönelik bir terör ha
disesidir. Alevî-Sünnî çatışması gibi gösterme gayretleri, ihanet odaklarının gayretlerinden başka 
bir şey değildir. Bunun çarpıcı örneği, cenazelerin üzerine örtülen orak-çekiçli bayraklar, duvarla
ra yazılmış olan yazılar ve elde taşman pankartlardır; ancak, aslandan köpek doğmayacağı anlaşıl
mıştır. Alevîlerle Sünnîleri karşı karşıya getirmenin eşyanın tabiatına aykırı olduğu, bir kere daha 
görülmüştür. 

Bu hadise karşısında milletimizin göstermiş olduğu birlik ruhunu, şükranla ifade etmek istiyo
rum. Bu hususta Sayın Timisi'ye de teşekkürlerimi sunmak istiyorum; meseleye fevkalade güzel 
yaklaşmıştır. 

Bu hususta güvenlik güçlerimize olan yüklenmeleri de, birazcık insafsız sayıyorum; çünkü, 
güvenlik güçlerimizi yıpratmak hiç kimsenin işine gelmez... 

BURHAN KARA (Giresun) - Genel Başkan Yardımcınız suçluyor.;. 
YAHYA USLU (Devamla) - Güvenlik güçlerimizin eksikliği, yanlışlığı olabilir; ama, güven

lik güçleri, devletin güvenlik güçleridir. • 
BURHAN KARA (Giresun) - Ama, kim suçluyor?!. 
YAHYA USLU (Devamla) - Güvenlik güçleri, devletimizin güvenlik güçleridir, hepimizin 

güvenlik güçleridir, hepimizin mal ve can emniyetini koruyan güçlerdir; hepimizin buna ihtiyacı 
vardır. O bakımdan, bu kurumu zedelemek hiçbirimizin işine gelmez, bunda hiçbirimizin yararı da 
yoktur. 

BURHAN KARA (Giresun) - Kim suçluyor?.. 
YAHYA USLU (Devamla) - Sayın Başkan, Alevîlik ve Sünnîlik konusu, binüçyüz bindört-

yüz yıl evvel vukua gelmiş tarihî ojaylardan kaynaklanan ve olayların biçimine göre adlandırılmış 
kavramlardır. İslamm bütünü içinde analiz ettiğimiz takdirde, esasta hiçbir ayırım yoktur. Her iki 
kavramın mensupları İslam caddesinde yürürler, İslam caddesine yürümektedirler; ancak, sokakla
rı ayrıdır; kimisi gül sokaktan, kimisi sümbül sokaktan, diğerleri nergis veyahut da karanfil sokak
tan yürüyerek İslam caddesine ulaşırlar. Şu halde, bunların hepsi birer çiçektir; sadece renkleri ve 
kokuları ayrıdır. Yetiştikleri bahçe Kur'an bahçesidir; yaratanı Yüce Allah, yetiştireni Hazreti Mu
hammet'tir. O halde, yaratanı bir, inürebbisi ve terbiye edicisi bir, hayat veren Kur'an tarlası da bir 
olduğuna göre, ayrılık neden?.. 
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Alevîlik, sözlük itibariyle, Hazreti Ali'ye tabi olmak, tasavvuf tabiriyle ise, Hazreti Ali'yi sev

mek ve ona bağlılıktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Uslu, size ek süre veriyorum; bu sürede bitirin efendim. 

YAHYA USLU (Devamla) - Çok kesildi efendim... 

BAŞKAN -Tamam efendim; size 3 dakika süre verdim. 

Buyurun. 

YAHYA USLU (Devamla) - Rica ediyorum Sayın Başkanım; çok kesildi, onları saymayın 
lütfen... 

Sünnîlik ise, Yüce Allah'ın ve Muhammet'in sünnetlerine tabi olma manalarına gelir. 

Hazreti Ali'yi önder kabul etmek ve onu sevmek, ehlibeyti canından çok sevmek, Müslüman
ların imanî uhdelerindendir. Sünnî ve Alevî denilen cemaat, günlük kıldığı 40 rekat namazın 21 
oturuşunda ehlibeyte dua eder. Şu' halde, böylece Hazreti Ali'yi anar. Demek ki, bütün Sünnîler 
Alevîdir; yani, Hazreti Ali'yi sever. Demek ki, Alevîler de Sünnîdir; çünkü, sünnete tabi olurlar. 
Alevîler de Yüce Allah'a, Peygambere ve Kur'an'a inanırlar. Peki, farklılık nerede?.. Şu halde, bü
tün Alevîler de ehlisünnet ve elcemaldir ve temelde hiçbir ayrılık yoktur. 

Peygamber Efendimiz, bir hadisi şerifinde, "eshabı kernüevmi ik de tey tüm ih de teytüm" bu
yurur." Kim benim esbabıma ıktida ederse, hidayete erer" demektedir. 

Yine, "ben, ilmin şehriyim, Hazreti Ali, kapısıdır" der. Bu, bütün Müslümanların inanç felse
fesinde yer almıştır. 

Sorun, yani e'sas sorun, Alevîlik ve Sünnîliği iyi bilmemekten kaynaklanmaktadır; çünkü, Ale
vî Alevîliği, Sünnî de Sünnîliği iyi bilmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, çok iyi dinlemenizi rica ediyorum; o nedenle, Alevîler, Sünnîlere, Ye
zidî veyahut da Muaviyeci damgasını vurmuş; Sünnîler de Alevîlere, Kızılbaş veya mum söndürü
cü yakıştırmasıyla hakaretamiz tariflerde bulunmuştur. Her iki kavram da yanlıştır. Hiçbirisi de 
böyle değildir. Alevilerde de Sünnîlerde de sapmalar vardır; cemaatlerin içerisinde bazı insanlar 
olabilir. Yani, bu, ateizme kadar giden, Sünnî fraksiyonlar içerisinde, diğerlerinin takip ettiği yol
lar da^slamla tarif edilemeyecek tarzda gözlenmektedir. Onun için, bu kavramların yozlaşmasını 
ve birbiriyle çakışır hale gelmesini önlememiz lazım. Bunun yolu ise, kaynağına inmektir. 

Değerli milletvekilleri, kaynak, Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriftir; Hoca Ahmet Yesevi'den Ha
cı Bayram Veliye, ondan Hacı Bektaş Veliye, Yunus Emre'den Pir Sultan Abdal'a, Mevlana'dan 
Bediüzzamana kadar görüşleri, eserleri tetkik ederek, doğruyu bulup, millete anlatmaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Uslu, size ek süre verdim; lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 
YAHYA USLU (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakikanızı rica ediyorum... 
BAŞKAN - Hayır efendim, ek süre verdim size; buyurun, son cümlenizi söyleyin. 
YAHYA USLU (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakika müsaade edin, son cümlemi söyleyece

ğim. 
BAŞKAN - Sayın Uslu, lütfen pazarlık etmeyelim efendim. 
YAHYA USLU (Devamla) - Sayın Başkanım, 2 dakika, 2 saniye.., Benim sözlerim kesildi... 
BAŞKAN - Lütfen Beyefendi, buyurun, konuşun. 
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YAHYA USLU (Devamla) - Sağ olasın, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ama, çok da uzun süre veremem size. 

YAHYA USLU (Devamla) - Hayır, hayır... 

Diyanet teşkilatı hakkında bazı konuşmalar var. Diyanet teşkilatı, esasen, anayasal bir kuru
luştur, Atatürk'ün kurduğu bir kuruluştur. Atatürk, genç cumhuriyeti kurarken iki başkanlık kur
muştur; birisi Diyanet İşleri Başkanlığı, diğeri Genelkurmay Başkanlığı. Eğer, esas olan, Ata
türk'ün ilkelerine bağlılık ve mirasına sahiplik ise, Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılması gibi lü
zumsuz bir kavgayı ortaya koymak yanlıştır. Onun için, Islamın şurasına iyi dikkat etmek lazım; 
İslam, esasında, demokratik kurallar üzerine işleyen bir dindir; yani demokrasi burada vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Son 1 dakika daha süre verdim efendim; buyurun. 

YAHYA USLU (Devamla) - îslamda teokrasi olmadığı gibi, monarşizm ve oligarşizm de 
yoktur. Îslamda böyle şeyler yok. İslam, demokrasi üzerine vardır. Islamın işleyişinde, hep, mes
citlerde meclislerin toplanmasıyla karar alınmıştır; Peygamberimiz dahil. O açıdan, bir konuyu izah 
etmeme müsaade edin, sözlerimi bitiriyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Alevîliğin ve Sünnîliğin, kaynağında, Peygamber sonrası 
halifeliğin tesliminden çıktığı söylenir; ancak, burada bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. îs^ 
lam, demokratik karakterini kaybetmemek ve babadan oğul a geçer krallığını da önlemek için bir 
tarz getirmiştir. Eğer, Hazreti Ali halife olmak isteseydi, bunu kimsenin önlemesi mümkün değil
di. Demek ki, Peygamberimizden işaret almıştır ki, tayin edilen Hazreti Ebubekir'e biat etmiştir. O 
açıdan baktığınız zaman, Islamiyetin krallığa sapmaması ve demokratik yolda devam etmesi, dinin 
bu yöne sapmaması görülür. Bunu, hepimizin kavraması lazımdır. 

Şimdi, Diyanet teşkilatının -iki kelime söyleyip hemen bitireceğim Sayın Başkan- tekrar yapı
lanması lazımdır. Neden?.. Diyanetin, tarikat ve cemaatlerin, tarikatların temel felsefesinin tespi
tiyle, Kur'an'ın ışığı altında gerçek kimliklerini halka öğretmesine yardımcı olması; bu hususta, ko
nunun uzmanlarını toplayıp, bir şûra düzenlemesi lazımdır. 

İslamm, bir öğretim, bir eğitim kısmı vardır. Eğitim ve öğretimde, İslam kimliği altında, fel
sefî, kültürel ve tasavvufî konuları halka iletmek.buna bağlı tarikat ve kültür kimliklerini doğru an
latmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu hususta çaplı bir çalışmaya girip, kapalı kalan, istismara mü
sait bu konuların aydınlığa çıkarılıp, doğruyu, gerçeği halkımıza sunmanın zamanının geldiğine 
inanıyorum. 

Bir şeye daha işaret ediyorum; esasında, bu işleri bozan, hoca olmayan hocalar, dedeliği bil1 

meyen dedelerin, kitleleri kapalı toplum haline getirip, ondan sonra, gizli veyahut da söylenilmesi 
zormuş gibi göstererek, bazı telkinlerde bulunmanın sonucu bu hadiseler meydana getirilmektedir. 

Bu hususun, Diyanet teşkilatı tarafından da, devletimiz tarafından da, hem eğitimde hem de 
Diyanet teşkilatı nezdinde bir girişimle ortadan kaldırılmasının zamanının geldiğine inanıyor; he
pinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uslu. 

Gündem dışı konuşmaya cevap?.. Yok, 

Sayın Aşık, buyurun, yerinizden ifade edin. 
Yerinizden dedim efendim, yerinizden... Rica ediyorum... Açıklayacaksanız, yerinizden açık

layın. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, televizyon veriyor zaten oradan. 

Rica ediyorum... Bakın, yani, bunu tartışmayalım... 

Buyurun. 

ALİ ER (içel) - Oradan söylese ne olur Sayın Başkan?! 

BAŞKAN - Hayır efendim... Rica ediyorum sizden... Bakın, Sayın Aşık... 

ALÎ ER (İçel) - Oradan söylese ne olur Sayın Başkan?! (ANAP sıralarından gürültüler) 

V.-SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

7. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Devlet Bakam Nafiz Kurt'un kendisine sataşması 
nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Sayın Faruk Saydam, size sataşmadan dolayı söz veriyorum; buyurun efendim. 

Sayın Saydam, buyurun. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bizimki ne oluyor Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN - Efendim, ona açıkça sataşıldı "kaçtı".denildi. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bana da aynısı söylendi. 

BAŞKAN - Ama, size söz verdim, siz, söz hakkınızı kullanmadınız. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Kullanacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Saydam, kısa olmasını ve yeni sataşmaya da meydan vermemeni

zi rica ediyorum. . "* 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce, Sayın Bakan, tütün konusunda Hükümet adı
na beyanda bulunurlarken, bendenizin, tütün piyasası açılırken yanlarında olmadığımı ve kaçacak 
yer aradığımı ifade buyurdular. Bu, külliyen yanlıştır, külliyen yalandır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Bravo! 
FARUK SAYDAM (Devamla) - Şöyle ki: Ben, Akhisar'da, Sayın Bakan konuşurken, üreti

cilerin arasında, üreticilerin, kotadan dolayı sıkıntılarını, dertlerini tespit etmekle meşguldüm. Ni
tekim, kırsal kesimde, çok iyi tütün yetiştirmelerine rağmen, kotası kesilmiş, kısıtlamaya uğramış 
tütüncülerimiz, büyük dert içinde olduklarını, yana yakıla bana anlatıyorlardı ve bu, televizyon 
önünde oluyordu. Nitekim, Manisa'daki mahallî televizyon bu konuşmaları verdi. Bilahara, Kırka
ğaç'ta Sayın Bakanı bizzat ben karşıladım ve "hoş geldiniz" dedim; Yani, ben kaçmadım, yanların-
daydım, üreticinin arasındaydım. Nitekim, konuşmalarını bitirince, üreticilere, basının önünde, biz
zat, kotadan memnun musunuz, fiyattan memnun musunuz diye ben sordum. Üreticilerin, hepsi bir 
ağızdan "hayır" dediler. 

Nitekim, Kırkağaç eski Belediye Başkanı Sayın Kazım Bey "provokasyon yapmayın" dedi ve 
Sayın Bakan süratle oradan bizzat kendileri kaçtılar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, Gördes'te, yine, kendilerinden sonra halkın dertlerini dinledim. Tütüncü, bu yıl kırsal ke
simde, yani kaliteli tütün yetiştiren yerde uygulanan kota sisteminden gayri memnundur. Biz, 6 do
lar verdik; bunlar, bu Hükümet, 4 doları bile tütüncüye çok gördü. Bu mudur tütüncüyü memnun 
etmek?.. Biz, kotadan yanayız; ama, bu, taban yerde, sulak yerde yetişen, kaliteli olmayan tütünde tat
bik edilmeliydi; fakat, halkın, tütüncünün, kırsal kesimde, en iyi şekilde tütün yetiştirdiği yerlerde, bü
yük kota uygulamalarından, üretici zarar görmüş durumdadır. Nitekim, Akhisar'dan bir üreticinin 
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gönderdiği, kotadan dolayı uğradığı zararı ifade eden -çok acıklı bir mektup; çocuğu da hastaymış-
kotadan dolayı, eline geçen tütün parasıyla çocuğuna ilaç bile alacak durumda olmadığını ifade 
eden mektubu, bir hafta önce Sayın Bakana arz etmiş bulunuyorum. 

Bu konunun böylece bilinmesi lazım. Biz, hiçbir zaman kaçmadık; milletimizin arasında, üre
ticimizin arasındaydık, onun dertlerini tespitle meşguldük. Bu durumun böylece tespiti gerekir. 

Sayın Bakana bu yalan ifadeyi yakıştıramadığımı beyan ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saydam. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mu

rat Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onay Alpago'nun vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311778) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek Federasyonunun kuruluşunun 1 inci yıldönümü kutlama törenine katılmak üze
re, 15 Mart 1995 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Dı
şişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın dönüşüne kadar; Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Onay Alpago'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. * 

Hüsamettin Cindoruk 

Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Komisyo

nun başkanvekili seçimine ilişkin tezkeresi (3/1787) 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Başkanlığının, 

Başkanvekili seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili seçimi için 

16.3.1995 Perşembe saat 13.00'te, Komisyon odasında toplanmış ve kullanılan 6 adet oy pusulası
nın tasnifi sonunda, İstanbul Milletvekili Salih Ergün Başkanvekili seçilmiştir: 

Saygılarımla, bilginize sunulur. 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Komisyon Başkanı 

Salih Ergün (İstanbul) Aldığı oy : 6 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, (6/1421) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı

na ilişkin önergesi (4/428) 
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BAŞKAN - Bir sözlü soru önergesinin geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 619 uncu sırasında yer alan (6/1421) esas numaralı sözlü 

soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
4. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifinin (2/1106), doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/427) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gün
deme alınma önergeleri vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin tekli

fim 18.5.1994 tarihinde Sayın Başkanlığınıza sunulduğu halde, bugüne kadar, ilgili komisyonca, 
Genel Kurula gönderilmemiştir. 

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

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

, BAŞKAN - Önerge üzerinde, söz istendiği takdirde, lehte ve aleyhte olmak üzere, iki millet
vekiline söz vereceğim. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, önerge sahibi olarak söz istiyorum 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, ben de lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Elçi; buyurun efendim. 

, Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 2860 sayılı Yardım Top

lama Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin teklifimi, 18.5.1994 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştum. Anılan teklifimiz, süresinde komisyonda gö
rüşülüp, Genel Kurula indiriİmediği için, 38 inci maddeye göre, doğrudan gündeme alınması tale
biyle, konuyu sunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bilindiği gibi, özellikle kurban derisi ve bağırsaklarının toplanması olayı, ülkemizde hemen 
hemen her yıl büyük tartışmalara ve kargaşalara neden olmaktadır. Yardım toplanmasına ilişkin 
2860 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, yardımın isteğe bağlı olduğu, kişi ve kuruluşların yardım- , 
da bulunmaya zorlanmayacağı hükme bağlanmıştır; deri ve benzeri yardımların bağış olarak kime 
verileceği, tamamen, bağış yapan kişi ve kuruluşların iradesine bırakılmıştır. 

Hal böyle iken, özellikle her yıl kurban bayramı arifesinde, bu kanuna aykırı bir'şekilde çıka
rılan yönetmelikle, kurban derisi ve bağırsaklarının yalnızca Türk Hava Kurumuna verilmesine iliş
kin işlemler uygulamaya konulmakta; bu ise, kamuoyumuzda haklı olarak tepkilere neden olabil
mektedir. -
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işte, biz, bu kargaşayı önlemek ve yasanın özüne de ayıkın olan bu tatbikatı sona erdirmek 

amacıyla, ilgili yasaya bir fıkra eklenmesini teklif ettik. Bununla -aynen okuyorum- teklifimizi 
"Tüzelkişiler, yetkili makamdan izin almadan kurban derisi ve bağırsak toplayabilirler" şeklinde 
sunmuş bulunuyoruz. 

İşin özüne bakılırsa, kurban kesmek, bir ibadettir. înanç ve ibadet, temel hak ve özgürlükler
den bir tanesidir. Mademki, kurban kesmek bir ibadettir; o halde, kurban kesen insanlar, kurban de
rilerini, istedikleri özel ya da tüzelkişilere gönül rahatlığı içinde bağışlayabilmelidirler. Bunun ak
sine tatbikat, temel hak ve özgürlüklerin özünü zedelemek anlamına gelir ve kamuoyunda haklı 
olarak tepkilere neden olur. 

Keza, olaya, mülkiyet hakkı açısından da baktığımız zaman, yine aynı sonuca varmamız müm
kündür. Bilindiği gibi, mülkiyet hakkı da temel hak ve özgürlüklerdendir ve malik, mülkünde dile
diği gibi tasarruf eder. Bu açıdan bakıldığı zaman, eğer, kurban derisi ya da bağırsağı, kesenin mül
kiyetinde ise -ki, öyledir; bunun aksini iddia etmek mümkün değildir- o halde, kurban derisinin ya 
da bağırsağının maliki, istediği özel ya da tüzelkişiye bunlan bağışlayabilmelidir. 

Olaya bir de laiklik açısından yaklaştığımız zaman, yine aynı sonuca varmamız mümkündür. 
O halde, gerek insan haklan açısından gerek laiklik açısından gerekse inanç ve ibadet haklan ve 
mülkiyet açısından baktığımız zaman, aynı doğal sonuca varmamız mümkündür, işte bu teklifimiz 
de, bu amaçla hazırlanmış bulunmaktadır. Ümit ediyorum ki, toplumumuzdaki bu kargaşa, bu tep
ki giderilir. 

Teklifimin lehinde oy kullanacağınızı ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elçi. 

Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, arkadaşımız gerekli izahatta bulundu; ben ko

nuşmaktan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN - Peki efendim, teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. - Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, 4.1.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/637) doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/426) ' 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

22 2.1993 tarihinde Başkanlığınıza vermiş olduğum 4.1.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 60 inci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki teklifim, bugüne kadar Genel Ku
rul gündemine gelmemiştir. 

İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince, kanun teklifimin doğrudan gündeme alınması hususun
da gereğini arz ederim. 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

BAŞKAN - Sayın Hatip, konuşacak mısınız efendim? 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Evet Sayın Başkan. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Konuşmanıza lüzum yok; kabul edeceğiz sayın kardeşim; 
yorulmayın siz. 
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BAŞKAN - Buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversiteyle ilgili1 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tek
lifim, belediye başkanlıklarına seçilen öğretim üyelerinin, bu demokratik yoldan topluma hizmet 
için ayrıldıkları görevlerine, tıpkı mevcut kanunda zikredildiği gibi döndükleri takdirde, kadro ko
şulu aranmaksızın bu hizmete devamlarını temin için kaleme alınmış bir kanun teklifidir. 

Esasen, teklifimiz hakkında, Hükümet, Başbakan Sayın Tansu Çiller imzasıyla olumlu görüş 
de bildirmiştir. Vaktinizi almamak için teferruatını arz etmek istemiyorum. 

Bu teklifimize olumlu yaklaşacağınızı ümit eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 
Sayın milletvekilleri, demin kabul ettiğiniz önergelerle, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, ko

misyonlarda bulunan ve bugüne kadar görüşülmeyen bu iki kanun teklifi, Yüce Heyetin kararıyla, 
doğrudan doğruya gündeme alınmıştır. 

Şimdi, gündemin "Sözlü Sorular" bölümüne geçiyoruz. 
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
].- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlan

dırılması ve Matrah Artırımı ile İlgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve söz konusu Ka
nundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

BAŞKAN - 1 inci sırada, İstanbul milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğı konusunda Maliye Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlan

dırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekille
rinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

BAŞKAN - 2 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm, Maliye Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. ' . 
3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Vergi Affı ile ilgili kanuna ilişkin Maliye Ba

kanından sözlü soru önergesi (61 308) 
BAŞKAN - 3 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm, Maliye Bakanın

dan sorusu vardır. 
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Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlan-^ 
dınlması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/309) 

BAŞKAN - 4 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Maliye Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 

Sayin Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Vergi Affı olarak bilinen Yasadan 50 milyon 

TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 
BAŞKAN - 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, vergi affıyla ilgi

li olarak Maliye Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
6. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Afşin İlçesinde FAX ve 

Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner-
gesi(6/349) 

BAŞKAN - 6 ncı sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Kahramanma-
raş-Afşin İlçesindeki faks ve acele posta servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dikici?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, vergisini ödemediği iddia edilen bir holdingin 

bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (61361) 
BAŞKAN - 7 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Maliye Bakanın

dan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?., Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Kültür Bakanının imzasının Bakanlıkça çalı

şanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 
BAŞKAN - 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Başbakandan so

rusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
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9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların milletimizi büyük 

bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/366) 
BAŞKAN - 9 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Başbakandan so

rusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Adana'da Türk 
çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/368) 

BAŞKAN - 10 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru.ertelenmiştir. 

11. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kazalarının ve 
çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (61374) 

BAŞKAN - 11 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Engin Güner?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim., 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güner. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkanım, ben bu sözlü soru önergesini vereli aşağı yu

karı üç yıla yaklaştı. Ondan sonra, malum, hepimizin hatırladığı, çok büyük iki deniz kazası vuku 
buldu. 

Bu arada Boğazlar Tüzüğü çıkarıldı; ama, Kafkas petrolleri dolayısıyla, boğazlardan geçiş, 
hassasiyetini korumakta. Yani, benim,anlayamadığım şu: Sayın Çevre Bakanı çıkıp, kabul edilen 
Boğazlar Tüzüğünü burada anlatamaz mı? Bunun eksikliklerini burada tartışamaz mıyız? Niçin üç 
yıldır bekleniyor? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin -bizim- burada en önemli denetim mekanizmalarından biri, 
malumu âliniz, bu sözlü sorular. Bu işlemediği zaman, Yüce Meclisin saygınlığı sizce gitmiyor 
mu? Buna bir çözüm bulamaz mıyız? . 

BAŞKAN - Efendim, haklısınız; aslında ben, daha önce Başkanlığa vekâletim sırasında, Sa
yın Başbakana bu konuda bir yazı yazmıştım ve özellikle, sayın bakanların, sözlü soruların görü
şülmesi sırasında Genel Kurulda bulunmalarını ve sayın milletvekillerinin sorularına cevap verme
lerini istemiştim. 

Gerçekten de, burada sırayla sorular okunduğunda, bakanların bulunmaması, Başkanlık olarak 
bizi de rahatsız ediyor. Diliyorum ki, Sayın Başbakan ve sayın bakanlarımız -zaten gündem belli, 
hangi saatte hangi bakana ne soru sorulacaksa bellidir- burada bulunup, bu soruları cevaplandırır
lar. 
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Başkanlık olarak, biz de bundan şikâyetçiyiz ve Hükümeti de ikaz ediyoruz: Lütfen, gündemin 

"Sözlü Sorular" bölümünde burada bulunsunlar ve sorulan sorulara cevap versinler. 
12. - İstanbul Milletvekili Engin Gürier'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüzler Hüküme

tin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 
BAŞKAN- 12 nci sırada, istanbul Milletvekili Engin GÜner'in, Başbakandan sorusu yardır. 
Sayın Güner?.. Burada. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

13.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, bazı basın organlarında yer alan "vergi bor
cunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu " iddiasına ilişkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi (6/525) 

BAŞKAN - 13 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maliye Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, soruları tam okusanız da, vatandaş gör
se.... ' • . 

BAŞKAN - Efendim, okuyabiliriz de... 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Efendim, soru, bir bakanın vergi borcuna dairdir "vardır" 
veya "yoktur" diyebilirlerdi. 

BAŞKAN - Tamam efendim, biz usul olarak böyle diyoruz; ama, sizin sorunuz, "bazı basın 
organlarında yer alan 'vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu' iddiasına iliş
kin soru önergesi..." 

HALÎT DUMANKAYA (istanbul) - Bu önemli; diğerlerini okumayın da, bunu okuyun. 
BAŞKAN - Efendim, cevap verme durumu olmadıktan sonra... Aynı şeyler, zaten gündemde 

var.' • 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Hangi konularla uğraştığımızı bilelim. 

14. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında basında çıkan 
haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61419) 

BAŞKAN - 14 üncü sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın,,personel atamaları 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Burada. , 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?., Yok. 

Ertelenmiştir. 
15. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani ile Celal Ta-

labani 'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 
BAŞKAN - 15 inci sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut 

Barzani ile Celal Talabani'yc Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sorusu var
dır. , ' " • • • . • . ' 

Sayın Mustafa Dağcı?.. Yok. . ' 
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Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
76ı - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit alanına dahil 

edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/543) 

BAŞKAN - 16 ncı sırada, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesin
de, sit alanına dahil edilmişken, bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır. 

, Sayın Yücel Seçkiner?.. Yok. 
Cevap veredek Sayın Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
17.- Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanının istifasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 
BAŞKAN - 17 nci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kuru

lu Başkanının istifasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Burada. 

. Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
18. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (61466) 
BAŞKAN - 18 inci sırada, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine 

ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kapusuz?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
19. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine alındı

ğı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (61469) 
BAŞKAN - 19 uncu sırada, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde 

Kayseri PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kapusuz?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, kaçıncı bakan değişti; daha suale cevap verile
cek. , -

20. -Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde yapılan 
hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

BAŞKAN - 20 nci sırada, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya' nin, otoyol müteahhitlerine 
1992 yılı içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Yok. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

21.- Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî hizmet yılını 
doldurmuş olanların res'en emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

BAŞKAN - 21 inci sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 
30 fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevk edildikleri şeklinde basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22.- İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne balıkçı barınağı ya

pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 
BAŞKAN - 22 nci sırada, İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyü

ne balıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Çelebican?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Rumeli Feneri Köyü Barınağının ta

mirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 
BAŞKAN - 23 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Rumeli Fene

ri Köyü Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Çelebican?.. Yok. ' 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Müdürlüğü satış 

mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedenine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/502) 

BAŞKAN - 24 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Güm
rükler Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nede
nine ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ahmet Dökülmez?., Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
25. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir gazetenin 

aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 
BAŞKAN - 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak ya

yımlanan bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Engin Güner?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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26. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi 'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçlerin ithali

ne sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/508) 

BAŞKAN - 26 ncı sırada, Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cin
sel gereçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Bahaddin Elçi?.. Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. . 

Soru ertelenmiştir. 

27.- Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kullandığı iddia 
edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü sorti önergesi (6/510) 

BAŞKAN - 27 nci sırada, Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplan
tıda kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahaddin Elçi?.. Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Ceyhan-Botaş 'ta yolsuzluk ve partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Ata-
soy'un cevabı (61511) 

BAŞKAN - 28 inci sırada, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Ceyhan-BOTAŞ'ta yol
suzluk ve partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Halit Dumankaya?.. Burada. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru önergesini okutuyorum: > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Süleyman Demirci tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 

^ İstanbul 

Koalisyon döneminde partizanlık had safhadadır. 

1. Ceyhan Botaş, bir parti merkezi gibi çalışıyor. Gariban emekçi 20 işçiyi çıkarıp, yerine, par
tili militan 30 işçi alındı mı? 

2. İhalelerdeki usulsüzlükler, Koalisyonunuz döneminde had safhaya varmıştır. Botaş yemek
hanesinin 900 milyon liralık ihalesini alan şirketin sahibi Koalisyon ortakları bir partinin ilçe baş
kanı mıdır? 

3. Usulsüzlüklere karşı çıkan bölge müdürünün bir sürgüne tabi tutulduğu söyleniyor. Nereye 
sürgün edilmiştir. 

4. 900 milyonluk ihaleyi alan zaatın her hafta Botaş lokalinde kendi yandaşlarına ziyafet çek
tiği söyleniyor. Bu ziyafet faturalarını kim ödüyor? 
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5. Genel Müdürün Ankara'dan Adana'ya uçakla gittiği, makam arabasının Adana'ya boş gi

dip, havaalanında genel müdürü karşıladığı doğru mudur? Eğer doğru ise, sizin çıkardığınız tasar
ruf genelgesi rafa mı kalktı? 

6. Bölge müdürlüğünde 15'i son model olmak üzere 60 binek otosu olduğu söyleniyor; doğru 
mudur? Doğru ise, bu kadar sefahati bu ülke kaldırır mı? 

7. Bazı müdürler Botaş'm demirbaşlarını evlerinde kullanıyorlar. Bu konudan haberiniz var 
m ı ? ' ; • ' • ' • '• : • / • " • 

8. Genel müdürün ev hizmetlerinde çalıştırdığı kadının maaşını Botaş'dan ödettiği doğru mu
dur?'. ' 

9. Genel satınalma şefinin Botaş genel müdürünün eski şirketinden yakın arkadaşı olduğu, sa
tın almalarda gariplikler olduğu söyleniyor. Bunu, bir dürüst müfettişle incelemeyi düşünür müsü
nüz? ••' 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Sayın Dumankaya'nın, cevabı çok gecikmiş sualine huzurunuzda cevap ve
riyorum; ancak, bundan evvel buraya çıktığımda, bunların uzun süre gündemde kalmaması için 
kendisine yazılı cevap verebileceğimi ifade etmiştim. Zira, bu sorulann büyük çoğunluğu, benim 
Bakanlık sorumluluğu aldığım tarihten de öncedir. Ancak, Sayın Dumankaya, ısrarla Meclisin gün
demini tıkamakta gayret göstermektedir; çünkü... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -Yanlış. , 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - ...bu kadar 
sorunun, yani 750 kadar sorunun 90 tanesi kendine aittir ve bir ondan fazla da yazılı soruları var
dır... . • • ; . ' • • . - • • ' . " ' 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Demek ki, sayın milletvekili çok çalışıyor. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Bakan. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Bakan, sual değil, cevap gecikiyor. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Sayın Güner, 

herhalde, Meclisin sorumluluğunu.müşterek taşıyoruz; yani, 750 tane soru önergesinin gündemde 
olması doğru değil; bunlar çok eski şeyler ve çoğu da istişarî mahiyette; yani, İçtüzüğe uygunluğu 
ne kadar doğru ne kadar değil; ben de, bu vesileyle, bunların zabıtlara geçmesini isterim. Meclis 
çalışmalarının sağlıklı yürümesi lazım. 

Soruların cevabına gelince: 
Soru: Ceyhan-BOTAŞ, bir parti merkezi gibi çalışıyor: Gariban emekçi 20 işçiyi çıkarıp, ye

rine, partili 30 militan aldınız mı? 
Ceyhan Bölge Müdürlüğünde, 11 Temmuz 1992 tarihinden bugüne kadar sadece bir işçinin 

devamsızlık nedeniyle işine son verilmiştir. Mezkûr tarihten sonra, Ceyhan'da, geçici işçi kadrosu
na herhangi bir işçi alımı olmamıştır. Son olarak Nisan 1994 tarihinde soru güncelleştirildi; Nisan 
1994*e kadar da işçi alınmamıştır, Nisan 1994'ten bugüne kadar da işçi alınmamıştır. 

Soru: İhalelerdeki usulsüzlükler, Koalisyonunuz döneminde had safhaya varmıştır. BOTAŞ 
yemekhanesinin 900 milyonluk ihalesini aian şirketin sahibi, koalisyon ortaklan bir partinin ilçe 
başkanı mıdır? 

Yemekhane, lokal, gayrimenkul, temizlik ve yardımcı hizmetlerin ihalesi, 11 Ocak 1992 tari
hinde, basın yoluyla ilajı edilmiştir. İlanı müteakip, 11 firma teklif vermiş. 20 Ocak 1992 tarihinde 
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toplanan İhale Komisyonu, ihalenin, müteahhit kârıyla birlikte, aylık olarak 900 milyon Türk Lira
sıyla en düşük teklifi veren, Adana adresinde mukim Erdoğan Deliveli'ye verilmesini kararlaştır
mıştır. Bu ihale, eski Genel Müdür Oktay Vural'ın oluruyla yapılmış. İhaleyi alan şirketin sahibi, 
herhangi bir partinin ilçe başkanı değildir. ^ 

Soru: Usulsüzlüklere karşı çıkan Bölge Müdürünün bir sürgüne tabi tutulduğu söyleniyor. Ne
reye sürgün edilmiştir? 

Ceyhan Bölge Müdürü -kendi isteğiyle- yazılı müracaatta bulunarak, çocuklarının eğitimi ne
deniyle Ankara'da bir görev talep ettiğinden, 22 Eylül 1992 tarihinde, teknik başmüfettiş olarak, 
Yönetim Kurulu kararıyla Ankara'ya nakledilmiştir. 

Soru: 900 milyonluk ihaleyi alan zatın, her hafta BOT AŞ lokalinde kendi yandaşlarına ziyafet 
çektiği söyleniyor. Bu ziyafetin faturalarını kim ödüyor? 

İhaleyi alan şahıs, Ceyhan BOTAŞ lokalinde herhangi bir ziyafet vermemiş ve faturaları da 
BOTAŞ tarafından karşılanmamıştır. 

Soru: Genel Müdürün, Ankara'dan Adana'ya uçakla gittiği, makam arabasının Adana'ya boş 
gidip, havaalanında Genel Müdürü karşıladığı doğru mudur? Eğer doğruysa, sizin çıkardığınız ta
sarruf genelgesi rafta mı kaldı? 

BOTAŞ Genel Müdürünün, 12 Nisan 1992 tarihinden bugüne kadar, uçakla herhangi bir se
yahati olmamıştır. Bahse konu edilen seyahat, petrol boru hatlarını ve hat güzergâhı üzerindeki is
tasyonları yerinde görmek üzere düzenlenmiş olup, makam aracı, önceden karayoluyla Adana'ya 
yollanmış ve dönüş, araçla, karayoluyla yapılmıştır. Ayrıca, bu Genel Müdür, bugün görevde de 
değildir. , 

Soru: Bölge Müdürlüğünde, 15'i son model olmak üzere 60 binek otosu olduğu söyleniyor; 
doğru mudur? Doğruysa, bu sefahati, bu ülke kaldırır mı? 

Ceyhan Bölge Müdürlüğünde, mevcut araçlar, 6 pompa istasyonuyla teçhiz edilmiş 600 kilo
metre uzunluğunda iki hattın ve terminal hizmetinin karşılanmasında kullanılmakta olup, yeni ara
ba alımı yapılmamıştır. 1993 yılında 33 araba satılmış, bunların yerine 11 yeni araç alınmıştır. Ay
rıca, şunu da ifade edeyim: Sık sık teröre maruz kalan, en çok teröre maruz kalan, Ceyhan boru hat-
tımızdır. 

Soru: Bazı müdürler, BOTAŞ'ın demirbaşlarını evlerinde kullanıyor; bu konudan haberiniz 
var mı? 

Kuruluşa ait demirbaşlar, hiçbir müdürün evinde kullanılmamıştır. 
Soru: Genel Müdürün ev hizmetlerinde çalıştırdığı kadının maaşının BOTAŞ'tan ödendiği 

doğrumudur? 
BOT AŞ kadrosunda olup da Genel Müdürün evinde çalıştırılan herhangi bir eleman yoktur; 

eskisinin de yoktur, mevcut Genel Müdürün de yoktur. 
Soru: Genel Satınalma Şefinin, BOTAŞ Genel Müdürünün eski şirketinden yakın arkadaşı ol

duğu, satınalmalarda gariplikler olduğu söyleniyor. Bunu, dürüst bir müffettişle incelemeyi düşü
nüyor musunuz? 

Bahse konu Satınalma Şefi, kimya mühendisi olup, konusunda yedi yıllık bir iş tecrübesi bu
lunmaktadır. Adı geçen elemanın müstakilen karar vermesi veya alım yapması söz konusu olma
yıp, kendisinin bağlı bulunduğu müdür veya grup başkanından talimat alarak görev yapmaktadır. 
BOTAŞ'ın kırtasiye ahmlan, satınalma yönetmeliğine uygun olarak, asgarî 8-10 firmadan teklif 
alınmak suretiyle, ilgili genel müdür yardımcısının başkanlığında 7 kişilik satınalma komisyonu ta
rafından değerlendirme yapılarak, en ucuz ve istenilen evsaflarda teklif veren değişik firmalardan 

/yapılmaktadır. Kayıtlarımız, her zaman incelemeye açıktır. 
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Evet, Sayın Dumankaya'nın, geçmişteki sorusunu cevaplandırmış oluyorum. Bu vesileyle, Ge

nel Kurula saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Konuşacak mısınız Sayın Dumankaya? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Evet. 

BAŞKAN - Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika Sayın Dumankaya: 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; okunan soru 
önergem, Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından cevaplandırılmak üzere verdiğim soru 
önergesidir. O Sayın Başbakan, şu anda, Reisicumhurdur; burada yoktur. Demek ki, o dönemden 
beri, Uç senedir* bu sözlü sorum, gündemde beklemektedir. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Haftada bir tanesine cevap verilebiliyor... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Bakan, iki seneye yakındır bu görevi yapmakta
dır. Dolayısıyla, 742 tane sözlü soru gündemde bulunmaktadır. Şimdi, Sayın Bakanlar, burada, 
tembellik ediyorlar; gelip, burada oturma zahmetine katlanmıyorlar. 28 tane soru okundu. Bu 28 ta
ne soruda soru sahipleri var; ama, Bakanlar yok. Peki, şimdi, Sayın Bakan gelip, bizi suçluyor. Di
yor ki: "Bu gündemde olan soruların 90 tanesi HalitDumankaya'nındır." Elbette, 90 tanesi de olur, 
190 tanesi de olur. Siz, bunlara cevap vermezseniz, bu böyle devam eder; ama, ne olur; şimdi, eğer, 
bu sorulara cevap vermediğiniz takdirde şüpheler devam eder. 

Şimdi, bakınız, demin, Sayın Başkana "bu soruyu oku" dedim. Niçin oku dedim; bu vergi yüz
süzleri içerisinde bir Bakan var mıdır? Bu çok önemlidir. Bunun cevabı nedir; bu vergi yüzsüzleri 
içerisinde Bakan yoktur veyahut da bu vergi yüzsüzleri içerisinde Bakan vardır. 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, Ceyhan-BOTAŞ'la ilgili... 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, kendi sorunuzla ilgili konuşursanız... 

Onu da konuşursunuz ayrıca... Bu soruyla ilgili konuşun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...60 tane araba yok diyemiyor. Sayı veremiyor; üstü ka

palı geçiyor. Sayın Bakan, o gün de Afşin-Elbistan Santralı ile ilgili buraya bir konu getirmişti. 
Eğer, Sayın Başkan, bize söz verirse, inşallah, yarın yine Sayın Bakanla burada müşerref olacağız. 
Şimdi, elbette, diyemez ki, buradaki ihaleyi partili aldı. Elbette, buradan demeyecek ki, burada zi
yafetler veriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, ülke öyle kullanılıyor ki, hem dış çarklar hem iç çarklar artık dönmüyor. 
Ülke kan ağlıyor, millet kan ağlıyor; ama, İktidar, sefahat içerisindedir; rahatlık içerisindedir. Sa
yın Bakan, korumasız, halkın içerisine girsin, o gecekondulara gitsin(!) 

Şimdi, KİT'leri yok pahasına, bedava veriyorlar. Niçin veriyorlar?.. Bu KİT'lere parti militan
ları doldurdukları için, sefahati şey yaptıkları için, köşkleri, villaları şey yaptıkları için, KİT'ler za
rar ediyor. O nedenle, ben, Hükümetin, bu sorulara ciddiyetle eğilmesini istiyorum... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Soruyla ilgili mi bunlar? Söyle
diklerine bakın... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Burada oturup, cevap vermesini istiyorum. Bakınız, ge
len gideni aratır. Biz, Demirel Hükümetinden şikâyetçiydik; ama, öyle biri geldi ki, ondan daha da 
kötüsü. Hiç olmazsa, Sayın Demirel Hükümeti, burada, bir tane fuzuli bakan oturtup, bu sorulara 
cevap verdiriyordu. Şimdi, bakınız, 28 sorudan ancak 1 tanesine cevap verilebilmiştir. 
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Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. 

Siz de sorunuzla ilgili hiç konuşmadınız. Önemli olan, sorduğunuz soru burada cevaplandırı
lırken hangi tarafının eksik kaldığını belirtmenizdir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Söyledim onları. 

BAŞKAN - Bir usul meselesini belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsü, kutsal bir kürsüdür ve bu kürsüyü çok iyi kullanmamız la
zım. Burada, soru müessesesinden sonra, milletvekiline de konuşma hakkının tanınmasının nede
ni; soruya cevap verilirken, Sayın Bakan -hükümet- yanlış cevap verebilir veyahut da eksik cevap 
verebilir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, yanlış cevap verdi; 60 arabayla sefahat 
var... 

BAŞKAN - Rica ediyorum Sayın Dumankaya... Genel bir kaideden bahsediyorum. 

Daha sonra da sayın milletvekili çıkar, bakanın yanlışını ve sorusuna cevap verilmeyen kısmı
nı belirtir. Yoksa, bir soru önergesi vesilesiyle çıkıp da kürsüden meydan mitinginde konuşur gibi 
konuşmak, biraz da bu Meclisin ciddiyetine yakışmaz. O bakımdan, bütün milletvekillerinden, so
rularına cevap veren bakandan sonra kürsüye çıktıkları zaman, sorulara bağlı olarak konuşmaları
nı rica ediyorum. 

29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon dağıtıldığı 
iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

30. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümüldür sahillerin
de bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/519) 

31. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Malatya TEK Müessese Müdürünün misafir
hane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/521) 

32.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevinin çevreyi rahatsız etti
ği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 29, 30,31, 32 nci sıralardaki sorular Sayın Halit Dumanka-
ya'ya aittir. Malumunuz, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre her birleşimde 
bir milletvekilinin ancak bir sorusuna cevap verilebilir. Bu nedenle, bu sorular ertelenmiştir. 

33. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata 'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğünce alınan ge
çici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

BAŞKAN - 33 üncü sırada, Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Bingöl PTT Baş
müdürlüğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkutata?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. . 

SALİH KUPUSUZ (Kayseri) - Sayın Ulaştırma Bakanı bu Meclise hiç gelmedi Sayın Baş
kan. Üç yılda bir tek soruya cevap verilmez mi. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... Rica ediyorum... 
34. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Bingöl Sağlık Müdürlüğü tarafından ya

pılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (61536) 
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BAŞKAN- 34 üncü sırada, Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Mü

dürlüğü tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkutata?.. Burada. 

-.'•' Sayın Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
35. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, TRT'nin hava 

tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/537) 

BAŞKAN - 35 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanma
raş'ın, TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. -

Sayın Ahmet Dökülmez?.. Burada. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sözlü soru önergemin Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 

Kahramanmaraş 

Soru : Kahramanmaraş bir tarım ilidir. Çiftçinin gözü ve kulağı hava raporlarındadır. 
TRT'den, hav tahmin raporlarında, haftada iki gün Kahramanmaraş'la ilgili tahmin verilmektedir. 
Ana haber bültenlerinde, TRT'den, hergün, Kahramanmaraş'la ilgili hav tahminlerinin yayınlan
masının devlete maliyeti nedir? Yayınlama imkânı yok mudur?, 

BAŞKAN - Devlet Bakanı Sayın Cevheri; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in, TRT'nin hava raporu bültenlerinde, 
Kahramanmaraş'ın yeterince yer almadığı şeklindeki iddiasıyla sorduğu sözlü soruya cevap arz et
mek üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşımızın endişesi.de, burada sözlü soruyla ifade ettiği husus da gayet yerindedir; 
haklıdır. Kahramanmaraş, her şeyden önce -hepimizin bildiği gibi- önemli bir tarım bölgemizdir; 
ancak, TRT'nin haber bültenleri içerisinde, gene hep beraber bilip, takip ettiğimiz gibi, bazı bölge 
merkezleri devamlı olarak her akşam bildirilmekte, Adana gibi, Diyarbakır gibi, Erzurum gibi... 
Onun civarındaki iller de, değişik günlerde, haftanın en az iki veyahut üç gününde, TRT'nin hava 
raporlarında yer almaktadır. Zaten, bugün, TRT'nin hava raporları dışında, bilindiği gibi, 10 kana
lı aşmış olan televizyonlarımızın hepsi aşağı yukarı hava raporlarını neşretmektedir. 

Arkadaşımızın haklı olan görüşünün, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından, Ma-
raş'ın tarımsal önemi de nazarı dikkate alınmak suretiyle değerlendirilmesini ilgililere ileteceğiz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Dökülmez, konuşacak mısınız efendim? 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sayın Bakanın alakasına teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Sayın Dökülmez teşekkür ederler. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
36. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan persone

lin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 
BAŞKAN - 36 ncı sırada, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşla

rında çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Esengün?.. Yok. 

-'Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?,. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
37. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'üri, Amasya Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sa

nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 
BAŞKAN - 37 nci sırada, Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sa

nayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Feyzi înceöz?.. Yok. 
Sayın Bakan?..Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
38. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile Kızıldamar 

Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 
BAŞKAN - 38 inci sırada, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük ilçesi iç

me suyu ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Mehmet Seven?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
39. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan ihalelere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 
BAŞKAN - 39 uncu sıradaki istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın sorusu, içtüzüğe gö

re ertelenmiştir. 
40. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyol

lar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/715) 

BAŞKAN - 40 mcı sırada, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürü 
tarafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu 
vardır. , 

Sayın Şevket Kazan?.. Yok. ' 
Sayın Bakan?.; Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
41. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan "TEK'in Deli

leri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (61562) 
BAŞKAN - 41 inci sırada, Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Halil İbrahim Özsoy?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru sahibi iki cevap gününde de Genel Kurulda bulunmadıklarından soru düşmüştür. 
42. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6" da yayımlanan "Aile 

İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

BAŞKAN - 42 nci sırada, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Devlet Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Zeki Ünal?.. Yok. 

Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
43. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican 'in, oto telefonlarının kullanımında karşılaşılan 

sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN - 43 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Ulaştırma Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Çelebican?.. Yok. 

Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
44. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobilfelaketinin sonuçlarına ve kurulması 

kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/719) 
BAŞKAN - 44 üncü sırada, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Başbakandan sorusu var

dır. 
Sayın Eler?.. Yok. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru sahibi iki cevap gününde de Genel Kurulda bulunmadıklarından soru düşmüştür. 

45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açıklamak için 
hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/720) 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Parti Kongresine katılarak siyaset yaptığı id
dia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

47.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın.Millî Eğitim Bakanlığınca davet usulü ile iha
le yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) 

48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne yapılan atama
ya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

49. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Bakanın sergile
diği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

50. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde Tuzak" başlı
ğı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

BAŞKAN - 45,46,47,48,49 ve 50 nci sıralardaki İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 
soru önergeleri, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

57. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 
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BAŞKAN - 51 inci sırada, Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Sağlık Bakanından so

rusu vardır. 

Sayın Halil İbrahim Özsoy?.. Yok. 

. Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

52. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, TRT ve özel televizyon yayınlarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin cevabı (6/590) 

BAŞKAN - 52 nci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Burada. . _ . 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için delalet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Gaffar Yakın 

Afyon 

1. TRT ve özel TV'lerin yayınlarından, ahlakî bakımdan, halkımız, çok rahatsızlık duymakta
dır. Tüm ailenin bir arada televizyon seyretme imkânı kalmamıştır, bu konuda devletimizin yöne
timinden sorumlu bir Başbakan olarak neler düşünüyor ve ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 

2. Kutsal varlıklarımız olan kadınlarımızın haklarının ve onurlarının korunması için, Hükümet 
olarak, niçin tedbir almıyorsunuz? Hükümetin sadece şikâyetle işi geçiştirmeye hakkı var mıdır? • 

3. Siz, gönül rahatlığı içinde, küçük yeğenlerinizle birlikte TV seyredebiliyor musunuz? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Afyon Milletvekilimiz Sayın Gaffar Yakın'ın, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve özel 
radyo ve televizyon kurumları tarafından yapılan bazı yayınlar dolayısıyla, sözlü sorularıyla dile 
getirdikleri haklı şikâyetlerini -bir ölçüde kendilerine katılarak- burada cevaplandırmak istiyorum. 

Bir ölçüde demekteki maksadım şu: Hepinizin bildiği gibi, burada, yine partilerimizin ittifa
kıyla, Anayasanın 133 üncü maddesini değiştirerek, yayın serbestisi getirdik; yani, o zamana ka
dar, fiiliyatta, korsan yayın olarak adlandırılan yayınların, Anayasa çerçevesi içerisinde, yasaların 
düzenlediği bir ortamda yapılmalarını sağlayacak ilgili kanunu da çıkardık. Bu ilgili kanunu, bura
da, hep birlikte çıkarmış olmamıza rağmen, uygulamadaki birçok aksaklıklara, yine, hep beraber 
şahit olmaktayız. Değerli arkadaşımızın, sadece haklı bir şikâyetle değindiği, ahlaka yönelik birta
kım istenmeyen yayınların yapılmış olmasından dahi, meselenin nereye uzandığını görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için, Radyo Televizyon Üst Kurulunun zaman zaman dikkati çe
kildiği gibi, gerekirse, basın hürriyetinin bütün özellikleri ve bütün hürriyeti saklı kalmak kaydıy
la; yani, basın yoluyla kamunun aydınlatılması ve demokrasinin işletilmesine yardımcı olunması 
için her türlü demokratik gerek muhafaza edilmek kaydıyla, birtakım idarî veyahut da yasal düzen
lemeler gerekebilir. 
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Ancak, şunu tekraren vurgulamak isterim ki, basın hürriyetinin etrafında odaklasan bir demok

rasi işleyişinin.özüne hiçbir surette dokunulmaması; ama, bu basın hürriyetinin ve bu hakkın da, 
hiçbir surette, toplumun ahlak anlayışına aykırı olarak işletilmesine izin verilmemesi gerekir. 

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, burada, millet adına hâkimiyeti kullanan -aşağı yu
karı ki öyle- üst kurul olarak, milletimizin anlayışına uymayan, toplumumuzun ahlak ölçülerine ve 
değer yargılarına uymayan birtakım hareketleri, herhangi bir nam veyahut bahane altında veyahut 
arkasında, haklı görmek imkânına sahip değiliz. 

Ayrıca, onun dışında, her şeyden önce, geçtiğimiz 12 Mart gününden itibaren yaşanan birta
kım acı olaylarda görüldüğü gibi, yine, yayın hürriyetinin, hiçbir zaman ülkelerin birliği ve bütün
lüğü aleyhine, toplumun huzuru aleyhine kullanılmasına, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi, 
izin verilmesi veyahut göz yumulması hakkına sahip olmadığımızı da bilmemiz gerekir. 

Bize, Yüce Meclisin de paylaştığım umduğum bu beyanlarımızın yapılması imkânım sağladı
ğı için, Afyon Milletvekili, değerli arkadaşımız Sayın Gaffar Yakm'a, teşekkürle, Yüce Heyete say
gılarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Gaffar Yakın, konuşacak mısınız? 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Evet, efendim. 
BAŞKAN - Sayın Yakın, süreniz 5 dakika; buyurun efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakamnıa.vermiş 

olduğu cevaptan dolayı, özellikle teşekkür ederim. 
Benim sorum, çok eskidir, bu anayasa değişikliği yapılmadan önce verilmiş bir sorudur. Ma

alesef, bundan önceki Başbakanımızın bir sözü biraz önce aklıma geldi; Hükümet, ilk kurulduğun
da "milletvekilleri buradan inecekler, Sayın Bakanlar buradan cevap verecekler" demişti; ama, so
ruma da cevap çok geciktiğinden bugün için pek anlamsız bir soru durumuna düştü. Bu arada, ge
rek Anayasadaki değişiklikle gerekse Radyo Televizyon Üst kurulunun son zamanlarda çıkarmış 
olduğu yönetmeliklerle TRT'de ve özel televizyonlarımızda müspet adımların atıldığını görmek, 
bizim için sevindirici olmuştur. 

Özel televizyonlar, Türkiye'de-halkımız arasında demokrasinin yaygınlaşması, serbest tartış
ma ortamının doğması ve birtakım konuların halkımıza açık seçik ulaştırılması yönünde faydalı ya
yınlar da yapmaktadırlar. ^ 

Bizlerin, ebeveynler, milletin temsilcileri olarak arzusu, millî ve manevî konularımızda, yöne
ticilerin daha hassas olmalarıdır. Dış ülkelerde yapıldığı gibi, 18 yaşın altındaki insanların seyret
memesi gereken veya terör ve tedhiş faaliyetlerini gösteren film ve programların geç saatlerde ya
yınlanması, çocukların eğitimleri açısından zararlı yayınlann yapılmaması konusunda daha hassas 
davranmalarını, bir aile reisi -onlar da aile reisidirler- ve milletvekili olarak, özel televizyon yöne
ticilerimizden, özellikle bekliyoruz. Bu konuda, Radyo Televizyon Üst Kurulunun atmış olduğu 
son adımları tasvip ediyorum. Bu konuda, Sayın Bakanımız da hassasiyetini devam ettirirlerse, mil
let olarak memnun olacağız. 

Çok teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
53. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından mezun olan

larla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/725) 
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BAŞKAN - 53 üncü sırada, Kayseri milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yük

sekokullarından mezun olanlarla, tamamlama programına katılanların tayinlerine ilişkin, Sağlık 
Bakanından sorusu vardır. 
• \ • • . • 

Sayın Kapusuz?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
54. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, reklam ve ağırla

ma harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 
55. - 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) 

56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nm, yurt dışına yaptığı seyahatlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/594) 

BAŞKAN - Sayın Halit Dumankaya'nın 54,55 ve 56 ncı sıralardaki soruları, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

57. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî İşler Daire
si Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve.Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı (6/596) 

BAŞKAN - 57 nci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlü
ğü Ticarî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkında iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Süleyman Hatinoğlu?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Bakanlığınıza bağlı TEK Genel Müdürlüğü işletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ticarî İşler 
Dairesi Başkanlığından 18 adet 6 ton kapasiteli forkliftin alınmasını 30.9.1991 tarihinde teklif eder. 
İlgili daire ihaleye çıkan, 

a) Çukurova : 272 834 000 TLVAdet 

b) Hasel : 285 000 000 TL./Adet 

c)ENKA : 470 000 000 TL./Adet 
Firmalarından fiyatlar alır. Alım-Satım Komisyonu ayrıca bu firmaları pazarlığa çağırır.. Çu

kurova fiyat indirmez. Hasel 285 000 000 TL.'den 269 450 000 TL.'yc iner. Ancak malzemeler 
şartnameye uygun değil. Komisyon şu kararı alır. 

Karar : "Sözkonusu forkliftler raporda belirtilen husslara uygun olmamakla beraber kurumu
muz ihtiyacına cevap verecek nitelikte ve yeterlilikte ve ucuz olduğundan, 18 adet forkliftin alın
masına karar verir." 
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Adem Gümüş Başkanlığındaki komisyonun bu kararına ilgili daire başkanı şerh koyar ve 

genel müdür yardımcısının onayı ile ihale iptal olur. 
Bu nedenle sorularım : 

1. Komisyon Başkanı Adem Günüş kimdir? Arkasında kim vardır. Bunu ...Milletvekili istiy
or ve bu iş olacak diyor. Ancak Genel Müdür Yardımcısı iptal ediyor. Şimdi komisyon hakkında 
ne işlem yapacaksınız? Tahkikat açmayı düşünüyor musunuz? 

2. Bu işe mani olan Daire Başkanı Yılmaz Serttaş'ı onun için mi görevden aldınız? 

3. Bir milletvekilinin yanında çalışan Murat ismindeki şahıs bu işi niye takip ediyordu? 

4. Şimdi bu işi yine aynı firmaya vremeyi düşünüyor musunuz? 

5.4 ay önce alınması gereken makineler bugüne kadar alınamayış nedeniyle fiyatlarda bir yük
selme olacak, bu zararı birinci ihaleyi yapan komisyon üyelerine ödettirmeyi düşünüyor musunuz? 

6. Bu işleri takip eden milletvekilinin ismini açıklamayı düşünüyor musunuz? 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Artvin Milletvekili Sayın Hatinoğlu'nun, benden önceki Bakan Sayın Faral-
yalı'ya yönelttiği soruyu cevaplandırmak üzere tekrar huzurlarınızdayım. 

Birinci sorunun cevabı: Adem Gümüş, TEK Genel Müdürlüğü bünyesinde yirmiüç yıldır 
çeşitli kademelerde çalışmış olup, halen, 1988 yılından itibaren, İçticaret Daire Başkanlığında satın 
alma müdür yardımcısı görevini yürütmektedir, Adem Gümüş, sahip olduğu yeterli tecrübe ve bil
gi birikimi uyarınca, verilen yetki, sorumluluk doğrultusunda görevini yürütmektedir. Bu ihaleyle 
ilgili olarak hiçbir milletvekilinin herhangi bir talebi bulunmamaktadır; ancak, forkliftlerin alın
ması konusunda, komisyon üyelerinin tamamı ve komisyon başkanınca uygun mütalaa olunan 
satmalına komisyonu protokolü, satınalma müdürü Yılmaz Serttaş tarafından, daire başkanının 
emekli olması ve yerine vekâleten bakan kimsenin olmaması sebebiyle, ünite adına genel müdür
lük makamının görüşlerine arz edilmiş olup, genel müdürlük makamınca, ihalenin iptal edilerek 
uluslararası ihaleye çıkılması uygun görülmüştür. Konuyla ilgili dosya, yeniden ihaleye çıkılmak 
üzere, Dışticaret Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. 

Soru: Bu işe mani olan daire başkanı Yılmaz Serttaş'ı onun için mi görevden aldınız? 

Cevap: Bu işe mani olan kimsenin olmadığı ve herhangi bir şerh bulunmadığı, soru önergesiy
le ilgili genel açıklama bölümünde izah edilmiştir. 

Soru: Bir milletvekilinin yanında çalışan "Murat" ismindeki şahıs, bu işi niye takip ediyordu? 
Cevap: Yapılan inceleme neticesinde, bu işi takip eden herhangi bir şahıs veya kimsenin ol

madığı anlaşılmıştır. l 

Soru: Şimdi, bu işi, yine aynı firmaya vermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap: Konu, uluslararası ihaleye çıkılmak üzere, Dışticaret Dairesi Başkanlığına aktarılmış
tır.' 

Soru: 4 ay önce alınması gereken makineler, bugüne kadar alınamayış nedeniyle fiyatlarda bir 
yükselme olacak; bu zararı, birinci ihaleyi yapan komisyon üyelerine ödettirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

Cevap: Forkliftlerin 4 ay önce alınmaması nedeniyle fiyatlarda bir artış olup olmayacağı 
hususu henüz uluslararası ihale kapsamında yapılacak alımla ilgili fiyat teşekkül etmediğinden, 
bugünden bir değerlendirmeye tabi tutulamamaktadır. 
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Soru: Bu işleri takip eden milletvekilinin ismini açıklamayı düşünüyor musunuz? 

Cevap: Daha önce de belirtildiği gibi, yapılan inceleme sonunda, bu ihale dosyasıyla ilgili 
olarak herhangi bir makam ve birime hiçbir milletvekili tarafından emir veya takip talebi olmadığı 
tespit,edilmiştir. , ' 

Soru önergesiyle ilgili genel açıklama: 

Sorulara verilen cevapların dışında, önergeyle ilgili bir genel izahın da yapılmasında zaruret 
görülmüştür. 

1.- Soru önergesinde söz konusu edilen firmalar ve bu firmaların teklif fiyatları, 11 Ağustos 
1992 tarihinde Resmî Gazetede ilan edilerek çıkılan, 3 Eylül 1992 tarihinde teklifleri alınan 92/154 
nolü dosya konusu ihaleyle ilgilidir. 

2 . - Soru önergesine konu olan ihale ise, 7.9.1992 tarihli Resmî Gazete'de ilan edilerek ihaleye 
çıkılan, 23.9.1992 tarihinde teklifleri alınan 90/275 nolu dosya konusu bir başka ihale olup, bu 
ihale kapsamında Çukurova İthalat ve İhracat TÂŞ 6 tonluk forklift için, 304 milyon 500 bin Türk 
Lirası/adet; Hasel İstif Makineleri Sanayi TAŞ. ise, 269 milyon 450 bin Türk Lirası/adet birim 
fiyatları üzerinden teklif vermişlerdir. 

3 . - 90/275 nolu dosya içinden alınan teklifleri değerlendirmek üzere, öncelikle, Teknik Daire 
tarafından incelenmiş ve bu inceleme sırasında, yukarıda 1 inci maddede belirtilen ve kurumumuz 
ihale satınalma komisyonu kararıyla çıkılan 90/254 nolu dosya konusu ihaleyle kıyaslama 
yapılarak, fiyatların haddilayıkı olup olmadığı yönünden inceleme yapılmıştır. Bu ihaleyle, 
Çukurova İthalat Anonim Şirketinin 272 milyon 834 bin TürkLirası/adet, Hasel İstif Makineleri 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 285 milyon Türk Lirası/adet, Enka Pazarlama İhracaat İthalat 
Anonim Şirketinin ise 470 milyon Türk Lirası/adet olarak vermiş oldukları teklif fiyatları in
celemede gözönüne alınmıştır. Teknik Daire tarafından yapılan inceleme sonucu, Çukurova 
Anonim Şirketinin sözkonusu ihale için vermiş olduğu teklif fiyatlarının, aynı ay içindeki bir ön
ceki ihale için vermiş olduğu teklif fiyatına göre 31 milyon 666 bin Türk Lirası/adet daha yüksek; 
Hasel Anonim Şirketinin sözkonusu ihale için vermiş olduğu teklif fiyatının ise, yine aynı ay için
deki bir önceki ihale için vermiş olduğu teklif fiyatına göre 15 milyon 550 bin Türk Lirası/adet 
daha düşük olduğu; Çukurova Anonim Şirketi tarafından önerilen forkliftlerin, teknik şartnameye 
tam olarak uyduğu, buna karşılık Hasel Anonim Şirketi tarafından önerilen forkliftlerin ise, teknik 
şartnameye tam olarak uymadığı; ancak, Hasel Anonim Şirketinin önerdiği forkliftlerin de kurum 
ihtiyacını karşılayacak yeterlikte olduğu ve bunların kullanımının bir sakınca yaratmayacağı tespit 
edilmiş ve Çukurova Anonim Şirketinden bir önceki ihale için vermiş olduğu fiyata göre indirim 
talep edilmek kaydıyla, alımın Çukurova Anonim Şirketinden yapılması; Çukurova Anonim Şir
ketinin indirimi kabul etmemesi durumunda ise, Hasel Anonim Şirketinden yapılması hususunda 
görüş bildirilmiştir. 

Adem Gümüş başkanlığında ticarî ünite içerisinde, Teknik Daire Değerlendirme Komisyonu 
Başkanlığının da iştiraki ile oluşturulan satınalma komisyonu, ilgili teknik dairenin görüşü doğrul
tusunda hareket ederek, Çukurova Anonim Şirketi firmasından 27.10.1992 tarihinde indirim is
temiş, ancak firmanın olumsuz cevap vermesi üzerine, yine teknik dairenin görüşü doğrultusunda 
Hasel Anonim Şirketi firmasından alınması, komisyon tarafından uygun bulunmuştur. 

Soru önergesinde, daire başkanı olarak belirtilen, ancak görev unvanı satınalma müdürü olan 
Yılmaz Serttaş'ın, komisyon raporunda kendi görüşünü içeren bir şerhi bulunmamakta, yalnızca, 
genel müdürlük makamı tarafından, ihalenin iptal edilerek, uluslararası ihaleye çıkılmasına ilişkin 
talimatını tekrarlayan bir şerhi bulunmaktadır. 
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Son olarak: ihale sonuçlanmış, 29.12ı 1993 tarih, 34/818 sayılı yönetim kurulu kararıyla kesin

lik kazanmıştır. 

Tekrar Genel Kurula saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Hatinoğlu konuşacak mısınız efendim? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan, 
üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok açıklayıcı, detaylı bir sözlü soru önergesi 
cevaplandırdı; kendilerine teşekkür ediyorum. 

Yani, geç de olsa, biz, işin mahiyeti itibariyle, bu konuyu takip ettiğimizi, peşinde olduğumuzu 
hissettirmeyi düşünmüştük; Sayın Bakan, hakikaten çok teferruatlı ihale mevzuatıyla, içerisinde 
geçen bütün mevzuatları detaylı olarak izah ettiniz; fakat, Sayın Bakan, tabiî, benim esas aradığım 
ihale şekli değil. Milletvekili olarak bizim iki görevimiz vardır takdir ederseniz: Biri, millet adına 
denetim görevimizdir; diğeri de, yasama görevimizdir. Ben, burada, herhangi birini suçlamak is
temedim önergede; ama, olabilir tabiî. Bu işi tezgâhlayan, planlayan bazı gruplar vardır Sayın 
Bakan. Siz zaten, o zaman Bakan olmuş olsaydınız, benim tereddütüm yoktu, o zaman ben bunun 
cevabını 15 gün içerisinde alırdım; bu ihale de bu şekle gelmezdi, size güvenim vardı. Ancak, şim
di bakıyoruz, soru önergemize iki yıl sonra cevap veriliyor. 

Sayın Bakan atı alan Üsküdar'ı geçti. Eğer, o tarihte, bu ihale yapılmış olsaydı- tabiî ki fork-
liftler aşağı yukarı yerli üretim de vardı, yabancı üretim de vardı; fiyatlar belli, o yıl, bu ihalenin 
yapıldığı zamanlarda, dolar 10 bin liraydı. Sayın Bakan, şimdi dolar 43 bin lira- 1993'te herhalde 
neticelendirirdiniz ihaleyi. Ama, benim aradığım, bütün şartlar mümkünken, ihalenin o şekilde ip
tal edilmesi ve bazı kişilerin üzerinden bazı haklar ve menfaatlar sağlayıp sağlayamayacağı idi. Bu 
konuda, birinci ihaleyle ikinci ihale arasındaki fiyat farklarından kaynaklanan ve bütçenize gelen 
yükten dolayı kime ne soruldu, kim, ne şekilde cevaplandırıldı ve cezalandırıldı diyorum. 

Sayın Bakan, bundan sonra, şeffaf ihale sistemini, kendi kurumunuzda da ne şekilde yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

Size, tekrar tavsiyem şudur: Yolsuzlukların ve haksızlıkların üzerine gitmenizi ümit ediyorum. 
Yoksa, benim davam Yılmaz Serttaş'ın görevden alınması değildir. Bu ihalenin zamanında yapıl
mayışından dolayı ve bilahara, başka türlü planlarla ertelenmesinden dolayı kimler haksızlığa uğ
ramış ve devletin bütçesine ne şekilde bir yük getirmiştir; önemli olan burası idi; ama, yine, tabiî, 
arkadan sizin gelmenizle beraber bu Bakanlığa, bu ihalenin, fesat karıştırma yönünden kısmen de 
olsa, bütçemizin ve devletimizin kurtulduğuna inanıyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
58. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı geziye ilişkin 

Başbakandan sorusu ye Devlet Bakanı NecmettinCevheri'nin cevabı (6/736) 
BAŞKAN - 58 inci sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının Amerika 

Birleşik Devletlerine yaptığı geziye ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
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Kamer Genç burada. 

Sayın Bakan, cevap verecek misiniz efendim? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Evet, cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN - Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile arz eder

im. 

Kamer Genç 
Tunceli Milletvekili 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eşi Semra Özal'ın Ocak ve Şubat 1993 aylarında ABD'ye uzun 
bir seyahata gittiklerini basından öğrenmiş bulunuyorum. 

1. Bu gezi resmî mi, özel mi veya ticarî amaçlı mıdır? 
2. Bu geziye Özallarla birlikte kaç kişi katılmıştır ve kaç lira masraf yapılmıştır? 
3. Bu geziye Özallann özel dostları da katılmış mıdır? Katılmışlarsa, kimlerdir ve gezi mas

raflarını kim karşılamıştır? 
4. Yapılan gezi resmî ise, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan bir zatın yabancı bir ülkede 15-20 

gün kalması devlet geleneklerine uygun mudur? Böyle bir davranışın devlet saygınlığını zedeleyi
ci olduğunu düşünüyor musunuz? 

5. Yine, basından, Cumhurbaşkanının Amerika'da doktor kontrolünden geçtiği belirtilmek
tedir. 

Bir Cumhurbakan, ülkesindeki doktorlara güvenmemesini ve devamlı büyük paralar har
cayarak başka bir ülkede tedavi görmesini nasıl karşılıyorsunuz? Ayrıca halktan saklanan bir has
talığı mı söz konusudur? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın, bir 
seyahatıyla ilgili, zamanında vermiş olduğu sözlü soru, maalesef, gündemin yüklülüğü dolayısıy
la, bizi, ancak bugün cevaplama imkânıyla... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ölülerden bile hesap soruyorsunuz. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Bir dakika lütfederseniz efen

dim... 
Sayın Cumhurbaşkanı Turgut Özal rahmetli olmuştur. Kendisini buradan rahmetle anıyoruz. 

Bineanaleyh, kendisinin hakkında herhangi bir şekilde işlem yapılması zaten mümkün değildir. 
Yüce Meclisin de böyle bir düşünce veyahut arzu içerisinde olacağını tahmin etmiyorum. 

Onun dışında, beraberinde bulunan diğer zevatın, soru sahibi Sayın Meclis Başkanvekilimizin, 
sorduğu çerçeve içerisinde, eğer, cevaplanması veyahut cevaplanmasmın ötesinde, herhangi bir 
şekilde bir hareketi tazammun eden gerektiren hususlar varsa, onuri da üzerinde durulacaktır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan; ama, ben buna cevap veremeyeceğim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, siz oraya gidince orada hesaplaşırsınız. 
BAŞKAN - Onu sana bıraktım; orada hesaplaşmayı sana bıraktım. Evvela sen git, peşinden 

ben gelirim. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sizi orada bekliyor, siz ahrette hesaplasın. 
BAŞKAN - Neyse, ben, soru cevaplandırılmıştır diyeyim de.. 
59.- İstanbul Milletvekili Hafit Dumankaya 'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan zamlara iliş

kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 
60. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü Bölge Mü

dürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (61601) 

61.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, İstanbul 'un çevresel sorunlarına ilişkin Çev
re Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

62. V İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, emniyet personeline özel hizmet tazminatı 
ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

63.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin partizanca iş
çi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

BAŞKAN - 59,60,61,62 ve 63 üncü sıralarda bulunan sorular İstanbul Milletvekili Halit Du-
mankaya'ya aittir. 

Sorular içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
64. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin devlete olan vergi borçlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 
BAŞKAN - 64 üncü sırada, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan 

vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Yalova?.. Yok. . 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
65. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını sürekli artı

rarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner-
gesi(6/783) 

BAŞKAN - 65 inci sırada, Sayın Bülent Akarcalı'nın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Soru sahibi izinli oldukları için soru ertelenmiştir. 
66. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin konut kar

şılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/607) 

BAŞKAN - 66 ncı sırada, Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakandan sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

67. - 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) 

BAŞKAN - 67 nci sırada, Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in Devlet Bakanından sorusu var
dır. • 

Sayın Seyfi Şahin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
68. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, SEKA tarafından bir şirkete yapılan Sümer-

lit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (61795) 
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69.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen kredilere iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 
70. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Belediye başkanları ve belediye meclis üye

leri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

BAŞKAN - 68,69 ve 70 inci sıralardaki sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiş
tir. 

71. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ.Ü. Botanik Ana Bilim Dalına ait Botanik 
Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(61610) 

BAŞKAN - 71 inci sırada, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun Devlet Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok. 

Sayın Bakan?.. Burada 
Soru sahibi iki cevap gününde de Genel Kurulda bulunmadıklarından soru düşmüştür. 

72. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (61801) 

73. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan ihalelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

BAŞKAN - 72 ve 73 üncü sıralardaki sorular, İçtüzüğün 97 inci maddesine göre ertelenmiş
tir. 

74. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er güder'in, TRT yayınlarında vatan sevgisini işleyen 
şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/612) 

BAŞKAN - 74 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Kültür Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Orhan Ergüder?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

75. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu 'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm mubayaasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

76. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro inşaatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

77. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu 'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmelerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

78. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir grup işçiye iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) •" 

BAŞKAN - 75, 76, 77 ve 78 inci sıralardaki sorular, soru sahibi izinli oldukları için ertelen
miştir. 

79. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin hazırladığı Tü
tün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) 

BAŞKAN - 79 uncu sırada, Sayın Bülent Akarcalı'nın Maliye Bakanından sorusu vardır. 

Soru sahibi izinli oldukları için soru ertelenmiştir. 
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80.- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalandığı iddia edi

len eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

BAŞKAN - 80 inci sıradaki soru, Süleyman Hatinoğlu'na aittir; daha önce soru önergesinin 
birisi cevaplandırıldığı için, İçtüzüğün 97 inci maddesine göre ertelenmiştir. 

81. - Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgili açıklama
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) < 

BAŞKAN - 81 inci sırada, Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerine, 
faizle ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ömer Ekinci?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere, salı günleri sözlü sorulara 1 saatlik zaman 
ayrılmıştır. Gündemimiz gereği, 1 saatten sonra, diğer denetim konularına -Meclis araştırması, so
ruşturması ve genel görüşme önergelerine-geçiyoruz. 

Grup başkanvekillerine soruyorum: Gündemin "Meclis Araştırması ve Genel Görüşmeler bö
lümüne" geçelim mi geçmeyelim mi? 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Meclis araştırması görüşecek kadar zamanımız yok Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Zamanımız şu anda .18,15; 45 dakikalık bir zaman var. Bu 45 dakikalık zaman 
içinde, herhangi bir araştırma veyahut da genel görüşme önergelerine geçsek, bu önergelerin sonu
cunu alamayacağımızdan... 

RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sorulara devam edelim. 

BAŞKAN - Efendim, gündem öyle belirlenmiş; burada keyfîlik yapamayız. 

RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - 1 saati ziyan ediyoruz. 

BAŞKAN - O süreyi de uzatabilmemiz için, Damşma Kurulundan bir öneri gelmesi lazım; 
maalesef, kurallara uyunca, biz de, o kurallar içinde kalmak zorunda kalıyoruz. 

Sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 22 Mart 1995 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.11 

- 132 -



T.B.M.M. B : 8 8 2 1 . 3 . 1 9 9 5 0 : 1 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, TÜRKTUR Gıda Sanayi AŞ. 'ne ilişkin Başbakan

dan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5612) 

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

sı hususunda gereğini arz ederim. 

' ismail Sancak 

istanbul 
Kırşehir'de bulunan TÜRKTUR Gıda Sanayi Anonim Şirketinin % 90 hissesi Vakıflar Ban

kasına, % 7'si Kırşehir il Özel İdaresine ve % 3 hisseside özel kimselere ait iken 3.5.1994 tarihin
de Kırşehir il Özel idaresi bu işletmenin T. Vakıflar Bankasına ait olan % 90 payıda satın alarak 
hisse oranını % 97'ye çıkarmış ve fakat kârlı bir işletme olmadığı gerekçesiyle 3 ay sonra Ağustos 
1994 de satmıştır. Bu satış işlemi kamuoyunda büyük tepkiler uyandırmıştır. 

Sorular: 
1. TÜRKTUR'un kârlı bir işletme olmadığı ileri sürüldüğüne göre Kırşehir il Özel idaresi T. 

Vakıflar Bankasına ait olan % 90 hisseyi niçin satın almıştır? 

2. Satın aldığı TÜRKTUR üzerinde bulunan ve T.C. Ziraat Bankası ile T. VakıflarBankasına 
ait olan ipotekler bedel ödendiği halde niçin kaldırılmamıştır? 

3. Kırşehir Valiliği alış tarihinden üç ay sonra hangi düşünce ile satışa çıkarmıştır? 

4. Satış bedeli olan 7.2 milyarlık muhammen bedeli kim tespit etmiştir? Buna dair bir fizibili
te raporu var mıdır? 

5. Satış 2 Ağustos 1994 de gerçekleştirildiğine göre 6.3.1994 tarihli ekspertiz raporu niçin ve 
kimler tarafından düzenlettirilmiştir? 

6. Bu fizibilite raporu doğru ise 60 milyarlık değer taşıyan bu tesis Kırşehir Valiliğince neden 
7.2 milyar üzerinden satışa çıkarılmıştır? Bu kadar düşük değer tesbitine amil olan faktörler nedir? 

7. Tesis üzerinde ipotekler, Kırşehir Valiliğince istekli çıkmasın diye mi kaldırtılmamıştır? 
Önce ipotekleri kaldırtması gerekmiyor muydu? 

8. 2.8.1994 tarihinde ihale yapıldığına göre,, ihale bedeli olan 7.2 milyar liranın en geç 
17.8.1994 tarihine kadar yaptırılması kanun gereği değil miydi? Bu süre içerisinde ihale bedeli yap
tırılmadığına göre teminatın irat kaydedilerek ihalenin feshi gerekmez miydi? 

9. Hangi düşünce ile 17.8.1994 yaptırılması gereken ihale bedelinin 5 milyarlık bölümü 
19.8.1994 tarihinde yatırılmış ve idarece kabul edilmiştir. Geriye kalan 2.2 milyarlık bölüm için 10 
günlük ilave süre verilmiştir? 

10. ihale bedeli olan 7.2 milyardan hiçbir tahsilat yapılmadan, TÜRKTUR'u ismail Küçük 
adına vekaleten alan Kenan Budak'a ihalenin ertesi günü Kırşehir Valiliğince Yönetim Kurulu üye
liği veya başkanlığı her türlü tasarruf hakkına sahip olarak alel acele verilmiştir? Bu işlemin yapı
labilmesi için bedelin tahsili ve mülkiyetin devri gerekmiyor muydu? Henüz malik sıfatını kazan
mamış kişiye malik yetkileri verlimesi doğru mudur? 

11. ismail Küçük adına ihaleyi alan Kenan Budak kısa vadeli alacakları tahsil ederek ve stok-
da bulunan malları paraya tahvil ederek ihale bedelini ödediğine göre bu işlemi Kırşehir Valiliği 
yaparak tesisin borçlarını ödemek suretiyle borçsuz bir işletmeyi satışa arz yolunu niçin deneme
miştir. 
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12. Satıştan sonra Kırşehir Valiliğince TÜRKTUR Yönetim Kuruluna müdahaleler yapılan 

hataları ve meydana gelen Devlet zararlarını kapatmaya yönelik tasarruflar mıdır? 2.8.1994 tarihin
den sonra TÜRKTUR Yönetim Kurulunda peş peşe yapılan düzenlemeler iyi niyet gösterisi midir? 

13. Kırşehir Valiliği ile gerçek alıcı İsmail Küçük ve vekili sıfatıyla ihaleye giren Kenan Bu
dak arasında çıkan ihtilafın sebebi nedir? Kırşehir Valiliğince alel acele Yönetim Kuruluna getiri
len Kenan Budak ne gibi sebeplerle ihtilaf yaratmıştır? 

14 İhaleden bir gün sonra, henüz mülkiyet devredilmediğine göre TÜRKTUR Genel Müdürü 
neden görevden uzaklaştırılmıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/35262 20.3.1995 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Sancak'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 27.12.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5612-12269/45350 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği, Sayın Başbakan'm da 

önergeye kendileri adına Devlet Bakanı sayın Bekir Sami Daçe koordinatörlüğünde cevap verilme
sini tensip buyurdukları, "Kırşehir'de bulunan TÜR-TUR Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin satışına 
ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak; 

TÜRK-TUR Gıda Sanayi Anonim Şirketinin satışıyla ilgili konuların incelenmesi ve gereki
yorsa soruşturulmaları için 3.M. 1994 tarihli onayımla müfettiş görevlendirilmiş olup, inceleme he
nüz sonuçlanmamıştır. 

Soruşturmanın sonucuna göre yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

2. - Hatay Milletvekili Fuat Çay 'in, tıp fakültelerinin döner sermaye işletmelerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5667) 

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

sı için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
22.12.1994 
Fuat Çay 

Hatay 
Tıp fakültelerinin döner sermaye işletmelerinin yönetimi gelirlerinin farklı birimlere tahsisi ve 

fakülte çalışanlarına dağıtılmasına uygulanan yöntemler, öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu 
arasında çifte standart yaratmakta ve rahatsızlık vermektedir. Bu nedenle; 

Döner sermayeli işletmelerin gelirleri ve bu gelirlerin nasıl dağıtıldığı hakkında bir deneti
miniz olmuş mudur? 
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Döner sermaye işletmelerinin bir kısmında döner sermaye üniversite yönetim kuruluna veril

miş, oysa yönetmeliğe göre döner sermayenin tıp fakültesi yönetim kurulu ya da onların belirleye
ceği bir yürütme kurulu olması gerekir. Böyle uygulamaların olduğu fakülteler var mıdır? Varsa bu 
durumun yasal bir yanı var mıdır? 

Döner sermaye işletmelerinde haksız olarak yürütülen gelir dağılımı için yeni bir düzenleme 
düşünüyor musunuz. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK. 0.03.01.00-022/721 17.3.1995 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 2.1.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/5667-12404/45743 sayılı 

yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 23.1.1995 gün ve B.02.0.006.0/1.00105 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve kendileri adına 

tarafımdan cevaplandırılması uygun görülen soru önergesi incelenmiştir. 
1. Üniversite döner sermaye işletmelerinin gelirleri 2547 sayılı Kanunun 58'inci maddesine 

göre dağıtılmakta olup bunların denetimi, aynı kanun gereğince kurulan Yükseköğretim Denetle
me Kurulu'nca düzenli ve periyodik olarak yapılmaktadır. 

2. 2547 sayılı Kanunun 58'inci maddesi uyarınca döner sermaye işletmelerinin kurulmasında 
uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yükseköğretim kurumları bünyesinde döner 
sermaye işletmeleri kurulabilmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 8 inci maddesi, ilgili öğretim ele
manlarının katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin, işletmenin araç-gereç ve diğer ihtiyaç
larına tahsis edilenler ve üniversite araştırma fonuna aktarılmak üzere ayrılanlar dışında! üniversite 
yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde döner sermayenin bulunduğu birimde görev
li öğretim elemanları ve 657 sayılı Kanuna tabi personel arasında paylaştırılacağı, yine aynı yönet
meliğin 10'uncu maddesi döner sermaye işletmelerinin oluşturulduğu birimlerin yönetim kurulla
rının aynı zamanda döner sermaye işletmesinin yönetim kurulu olacağını, iki ya da daha fazla biri
min birlikte kuracakları döner sermaye işletmesinin yönetim kurullarının ise bu birimleri müştere
ken kapsayan üst kurumların yönetim kurulları olacağını hüküm altına almıştır. Uygulama bu yön
de yapılmaktadır. 

3. Döner sermaye işletme gelirlerinin gelişen koşullara göre ileride yeni bir düzenleme ile da
ğılımının yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nıtı, bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/5706) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 26.12.1994 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Bakanlığınızda birçok ihale yolsuzluğu söylentileri vardır? Koalisyon Hükümetleriniz bakan

lıklardaki ihalelerdeki adam kayırmalar artık hadsafhadadır. 
O nedenle; 

Soru 1. 1992 yılı Ocak ayından başlayarak, 1994 yılı sonu itibariyle Bakanlığınız kurum ve 
kuruluşlarında hangi ihaleler yapılmıştır? İhalelere kaç kişi katılmıştır? ihaledeki tenzilat nedir? 
Avans verilmiş midir? Verilmişse miktarları nedir? 

Soru 2. Bu ihaleler yasalara uygun bir şekilde yapıldı mı? ihalelerin şeffaf olarak ihale kanu
nuna uygun olarak yapılanlar hangileridir? Davet usulü ile yapılanlar hangileridir? Teklif alma ve-

«, ya pazarlıkla yapılan kaç ihale vardır? 
Soru 3. ihaleyi alan firmaların ortaklan kimlerdir? Adresleri nedir? Tek tek açıklar mısınız? 

T . G . • • . 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ; . 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

"Kurulu Başkanlığı , 
Sayı :B.l5.0.APK.0.23-300-327 9.3.1995 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 13 Ocak 1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5706-12462/45896 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ya
zılı soru önergesine ilişkin cevabı ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Not: Ekleri hacimli olduğundan bastırılmamıştır. Kanunlar-Kararlar Md.de dosyasındadır. 
4. - istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, faaliyetleri durdurulan bankalara ilişkin Başba

kandan sorusu ve Devlet Bakanı Aykon Doğan'a vekaleten Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı 
cevabı (7/5894) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yeralan sorularımın Başbakan Tansu Çiller Tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 

arz ederim. Saygılarımla. 
Ercan Karakaş 

istanbul 
Faaliyetleri durdurulan bankaların gerek 30 bini aşkın mudisi gerekse kredi ilişkisi içinde bu

lundukları yurtdışındaki bankalar, sorunun biran önce çözülmesi için çabalarını yoğunlaştırmakta
dırlar. Bu bankaların mudilerine Merkez Bankası Tasarruf Mevduatı Fonundan 150'şer milyon li
ra ödeme yapılmıştır. Fon Genel Müdürlüğü tarafından iflas davası açılan bu bankalara ait davalar 
sürmektedir. -

Faaliyetleri durdurulan bankalardan özellikle yönetimi Emlakbank'a devredilen împexbank'ın 
mudileri arasında, yurtdışında çalışan vatandaşlarımız büyük çoğunluk oluşturmaktadırlar. İmpex-
bankıh, bu özelliği, emekleriyle elde ettikleri dövizleri Türkiye'ye göndermesini istediğimiz göç
men işçilerimizi son derece olumsuz yönde etkilemiştir. Bu bankaların gerek yurtiçi gerekse yurt
dışındaki temsilcilerinin girişimleri sürmekte olmasına karşılık tatmin edici bir netice alamamak
tadırlar. 
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1. Faaliyeti durdurulan bankalar, özellikle yurtdışındaki göçmen işçi durumundaki vatandaş

larımızın alacaklı olduğu Impexbank konusunda nasıl bir çözüm düşünülmektedir? 

2. Sekiz ayı aşkın bir süredir devam eden bu sorunun çözümü için bir tarih verebilir misiniz? 

3. Mudilerin, faaliyeti durdurulan bankaların hesaplarından alacaklılarının % 10'u tutarında 
ödeme yapılması, geri kalan meblağın ise 3 yıl süreyle çekilmemesi yönündeki önerisine Hükümet
çe nasıl bakılmaktadır? - • 

4. Türkiye'nin dış kredi itibarı ve göçmen işçi durumundaki vatandaşlarımızın alın terinin 
Türk bankalarına yatırılması konusunda da önem taşıyan, faaliyetleri durdurulan bankalardan kre
di alacağı bulunan bankalar için bir formül düşünülmekte midir? 

T.C . 
Başbakanlık - , ; ' ' -

Hazine Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

Sayı': B.02.1.HK.0.BAK.01.03-5298-233/5 14.3.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığa muhatap 1.2.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5894-12734/4667 sa

yılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda, İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş'ın Sayın Başbakana tevcih 
ettiği 7/5894 esas no.lu yazılı soru önergesinin cevaplandırılması istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, T. ithalat ve İhracat Bankası A.Ş., Marmara Bankası A.Ş. ve T. Turizm, Ya
tırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkileri 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmış ve geçici yönetim ve denetimleri T.Emlak Bankası A.Ş. ile 
T. İş Bankası A.Ş.'ne devredilmiştir. 

Sözkonusu bankalarda gerçek kişiler tarafından açılmış tasarruf mevduatı ile tasarruf mevdu
atı niteliğini haiz döviz tevdidat hesaplarının sigorta kapsamında bulunan 150 milyon liralık kısmı 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (T.M.S.F) tarafından ödenmiştir. 

Bunun dışında kalan ödemelerle ilgili olarak; Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul 
etme izinleri Bakanlar Kurulu'nca kaldırılan sözkonusu bankalarda mevcut bulunan gerçek kişile
re ait TL. cinsindin tasarruf mevduatı (nama yazılı Türk Lirası mevduat sertifikaları dahil) ile mev
duat niteliğini haiz döviz tevdiat hesaplarının, anılan bankalann bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme izinlerinin kaldırıldığı tarihler itibariyle tespit edilecek Türk Lirası bakiyele
rinden T.M.S.F. tarafından nakden veya hesaben yapılan ödemeler düşüldükten sonraki tutarlarının 
mudiler adına T.C. Ziraat Bankası'nda açılacak hesaplar vasıtasıyla belirli esaslar dahilinde ödene-
bilmesini teminen hazırlanan Bakanlar Kurulu Karar taslağı Başbakanlığa sevkedilmiştir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Aykon Doğan • 

Devlet Bakanı Y. 

İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

5. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Akkışla-Ganişeyh Köyünün boğa barına
ğı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyisleri Bakanı Refaiddin Şahin 'in yazılı cevabı (7/5910) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Akkışla İlçesi, Ganişeyh Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Köy İş
leri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. 

16.1.1995' 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru : 
Köyün ihtiyacı olan boğa barınağının yapımı düşünülmekte midir? 

' • ' T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM: 2-37 20.3.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Müd. lüğünün 1.2.1995 tarih ve 7/5910 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kayseri-Akkışla-Ganişeyh Köyüne, sığırcılığın ıslahı amacıyla, Bakanlığımız Kayseri Tarım 

İl Müdürlüğünce sun'i tohumlama hizmetleri götürülmektedir. Sun'i tohumlamaya kıyasla, çok da
ha pahalı bir yöntem olan tabii tohumlama hizmetinin götürülmesi ve bu amaçla boğa barınağı ya
pılması uygun bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. . 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

6. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Gümüşören Köyünün boğa barı
nağı inşaatına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/59.11) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Develi İlçesi, Gümüşören Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Köy 
İşleri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla 
arz ederim. 

16.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru : 
İnşaatı yarım kalan boğa barınağının 1995 yılı içinde tamamlanhıası mümkün müdür? 

•T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM; 2-38 20.3.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Müd. lüğünün 1.2.1995 tarih ve 7/5911 sayılı yazısı. 
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Develi-Gümüşören Köyünün boğa ba

rınağı inşaatına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kayseri İli, Develi İlçesi, Gümüşören Köyünde köylüler tarafından yapımına başlanılan boğa 
barınağı inşaatının, Bakanlığımız bütçesinin ilgili bölümünde ödenek bulunmadığı cihetle 1995 yı
lında tamamlanması imkân dahilinde değildir. 

Köylüler tarafından boğa barınağının tamamlanmasından sonra Bakanlığımızca veya İl Özel 
İdaresince boğa temini cihetine gidilebileciktir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
7. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Akkışla Girinci Köyünün damızlık koç ve 

boğa ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/5916) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Akkışla İlçsi, Girinci Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Köy İşleri 

Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. 

16.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru: 
Çoğunluğu küçük ve büyük baş hayvancılıkla uğraşan köylünün acil olarak damızlık koç ve 

boğaya ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Köylümüzün sözkonusu bu ihtiyaçlarının karşılanması mümkün müdür? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM : 2-39 20.3.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Müd. lüğünün 1.2.1995 tarih ve 7/5916 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un, yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kayseri-Akkışla-Girinci Köyüne, sığırcılığın ıslahı amacıyla, Bakanlığımız Kayseri Tarım İl 

Müdürlüğünce sun'i tohumlama hizmetleri götürülmektedir. Sun'i tohumlamaya kıyasla, çok daha 
pahalı ve dezavantajlı bir yöntem olan tabii tohumlama hizmetinin götürülmesi ve bu amaçla boğa 
barınağı yapılması uygun bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Karacaviran Köyünün boğa barı
nağı inşaatına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/5956) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri ili, Develi İlçesi, Karacaviran Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sâym Tarım ve Köy 
İşleri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla 
arz ederim. 

17.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru: • 
Geçimini hayvanclıkla sürdüren ve şu anda 60'ın üzerinde ithal ineğe sahip köyde ne bir bo

ğa ve ne de onun ihtiyacı olan barınak mevcuttur. İhtiyacı duyulan bir boğa ile boğa barınağının 
karşılanması için 1995 yılında bir çalışmanın başlatılması mümkün müdür? 

' ' T . C . • ' • • - • ' v •• 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM: 2-35 20.3.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Müd. lüğünün İ.2.1995 tarih ve 7/5956 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı sora önergesi incelenmiştir. 
Kayseri-Develi-Karacaviran Köyüne, sığırcılığın ıslahı amacıyla, Bakanlığımız Kayseri Tanm 

İl Müdürlüğünce sun'i tohumlama hizmetleri götürülmektedir. Suni tohumlamaya kıyasla, çok da
ha pahalı ve dezavantajlı bir yöntem olan tabii tohumlama hizmetinin götürülmesi ve bu amaçla bo
ğa barınağı yapılması uygun görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin' 

Tanm ve Köyişleri Bakanı 
9. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Çomaklı Köyünün boğa barınağı 

inşaatına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/5970) 

' •• '" ' ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Develi İlçesi, Çömaklı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Köy İş

leri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasınm teminini saygılarımla arz 
ederim. 

17.1.1995 
SalihKapusuz 

Kayseri 
Soru: 
Köyün acil ihtiyaç duyduğu bir boğa barınağının yapılması hususunda bir çalışmanın başlatıl

ması mümkün müdür? 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
,. Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM : 2-36 20.3.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Müd. lüğünün 1.2.1995 tarih ve 7/5970 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Kayseri-Develi-Çomaklı Köyüne, sığırcılığın ıslahı amacıyla, Bakanlığımız Tanm il Müdür

lüğünce sun'i tohumlama hizmetleri götürülmektedir. 
Sun'i tohumlama kıyasla, çok daha pahalı ve dezavantajlı bir yöntem olan tabii tohumlama 

hizmetinin götürülmesi ve bu amaçla boğa barınağı yapılması uygun görülmemektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tanm ve Köyişleri Bakanı 

10. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Amasya-Göynücek Belediye Başkanına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5998) 

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

rmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılanmla. 

Dr. H. ibrahim Özsoy 
Afyon 

Amasya ili Göynücek Ilçesi'nde Sayın Mustafa Kılıç 27 Mart 1994'de bağımsız olarak Bele
diye Başkam seçilmiştir. Bir müddet sonra yapılan şikâyet üzerine tarafınızdan açığa alınmıştır. 
Açığa alma karan Belediye Başkanı tarafından idarî Yargı Organlarına götürülmüş ve Belediye 
Başkanının müracaatlan reddedilmiştir. 

1. Yapılan pazarlık sonucu Sayın Mustafa Kılıç'ın DYP'ye geçmesi nedeni ile mahkeme ka-
ranna rağmen göreve iadesi doğru mudur? 

2. Bu pazarlıkla Belediye Başkanına daha başka ne gibi taahhütte bulunulmuştur? 
T.G 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/55264 - ' 20.3.1995 
Konu : istanbul Milletvekili Sayın H. ibrahim Özsoy'un 

yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 16.2.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5998-12878/46990 
sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Afyon Milletvekili Halil İb--
rahim Özsoy'un "Amasya-Göynücek Belediye Başkanına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili ola
rak; 

Amasya İli Göynücek Belediye Meclis Üyeleri tarafından Bakanlığıma gönderilen 23.6.1994 
tarihli dilekçede yer alan iddiaların incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 1.7.1994 tarih
li Bakanlık onayı ile Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. 

Söz konusu onay üzerine Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen 12.8.1994 tarihli öngörüş for
munda 15 konu hakkında fezleke düzenleneceğinin bildirilmesi nedeniyle, Göynücek Belediye 
Başkanı Mustafa Kılıç, Anayasanın 127/4 ve 1580 sayılı Kanunun 3394 sayılı Kanunla değişik 93 
üncü maddesi uyannca, soruşturmanın selameti açısından geçici bir tedbir olarak 16.8.1994 
tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. 
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Mahallinde yapılan soruşturmanın tamamlanması üzerine adı geçen,.29.12.1994 tarihinde 

görevine iade edilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim, 

Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 

11. -Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-A. Potuhlu Köyünün ilkokul 
binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/6005) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, A. Potuklu Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 

Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz eder
im. 

20.1.1995 
Salih Kapusuz 

' Kayseri •'.•.-
'. Soru : • 

Oldukça yıpranmış köy ilkokulunun gerekirse onarılması, onarılması ile gerekli neticenin 
alınması mümkün değilse, yeni bir okul binasının yapılması için gerekli girişimlerin başlatılması 
mümkün müdür? 

.'• -T.C. ' 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/718 17.3.1995 

Konu: Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 16.2.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/6005-12901/47083 sayılı 
yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı A. Potuklu Köyü'nün ilkokul 
binasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

A. Potuklu Köyü İlkokulunun onarım ihtiyacı yoktur. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
12. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kıhç Mehmet Köyünün ilko

kul binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/6006) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kılıç Mehmet Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eği
tim Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. . 

20.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
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Soru: i 

Oldukça yıpranmış ve eğitim faaliyetlerini karşılamakta yetersiz kalan köy ilkokulu yerine 
yeni bir okul binasının inşaa edilmesi için gerekli girişimlerin başlatılması mümkün müdür? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/716 17.3.1995 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Başkanlığının 16.2.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/6006-12902/47084 sayılı 

yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı Kılıç Mehmet Köyü'nün 

ilkokul binasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Kılıç Mehmet Köyü İlkokulunda 32 öğrenci öğrenim görmekte olup bir dershanesi vardır. 

İlkokul, köyün ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte olduğundan, yeni bir okul yapımına ihtiyaç 
yoktur. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
13.- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, Kayseri-Pınarbaşı-Çördüklü Köyünün ilkokul bi

nasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/6007) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Çördüklü Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz eder
im. 

20.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Sorular: 

1. Onarım ihtiyacı olan ilkokulun 1995 yılı içerisinde onarımın yapılabilmesi mümkün müdür? 
2. 700 nüfuslu olan köyün ve yakın köylerin ihtiyacını karşılayacak bir ortaokulun Çördüklü 

Köyünde yapılabilmesi için gerekli etüd çalışmalarının başlatılması mümkün müdür? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/720 17.3.1995 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 16.2.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/6007-12903/47085 sayılı 
yazısı. 
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pınarbaşı Çördüklü Köyü'nün ilkokul 

binasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Çördüklü Köyü İlkokulu 1964 yılında yapılmış olup onarım ihtiyacı değerlendirilecektir. 

2. Çördüklü Köyü'ne ortaokul yapılması şimdilik düşünülmemektedir, 

Arz ederim. 

. Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı • 

14. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, THK'ne alınacak tanker uçaklara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Golhan 'm yazılı cevabı (7/6026) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı için alınacak tanker uçaklar hakkında Kamuoyunda yeterli 
bilgi yoktur. Bu amaçla aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

1. Bu uçaklar için nerelerden ve ne fiyatlara teklif alınmıştır. Verilen tekliflere göre uçak kaç 
dolara gelmektedir? 

2. Bu uçaklar kaç yaşındadır? 

3. Uçaklarda birlikte verilen yedek parça miktarı ne kadardır? 

4. Dost ve kardeş ülke Pakistan 1989 yılında F-16 uçaklar satın almak için ABD'ye 650 mil
yon $ ödemiş ancak bu güne kadar ABD hem uçakları vermemiş ve hem de parayı iade etmeyi red 
etmiştir. Bu durumdan haberiniz var mıdır? Varsa benzer ABD yaptırımının Türkiye'ye uygulan
masını önlemek için ne gibi tedbir alacaksınız? ,-s '. 

5. Bu uçakları almaya kim karar vermiştir? 

. . : " • • ' • • • . ' • • T . C . " 

Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 1995/200-AÖ 16.3.1995 

Konu : Yazılı Soru Önergesi , " . 

• ' ' ' ' . ' ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Bşk. lığının 16 Şubat 1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6026-
12934/47130 sayılı yazısı. ' 

b) Dev. B. lığının (Sn. B. Sami Daçe) 6 Mart 1995 tarihli ve B.02.0.006.0/1-00727 sayılı ya
zısı.- • . . ' • ' • . . 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından Sayın Başbakan'a tevcih edilen ilgi (a) Ek'in-
deki "Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına alınacak tanker uçaklara ilişkin" yazılı soru önerge
si'ne ilgi (b) ile tarafımdan cevap verilmesi istenilmiş olup, anılan önergenin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. . 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm "Türk Hava Kuvvetlerine Alınacak Tanker 

Uçaklara İlişkin" yazılı soru önergesinin cevabı 
1. Hava Kuvvetleri Komutanlığının Stratejik Hedef Planı kapsamında ihtiyacı olduğu belir

lenen Tanker Uçağı Tedariki Projesinin gerçekleşmesi için firmalardan alınan tekliflerin fiyat 
mukayesesi Ek'te sunulmuştur. 

Teklif verme süresi içerisinde ABD, Fransa ve İsrail firmalarının teklifleri Savunma Sanayii 
Müsteşarlığına intikal etmiş; ayrıca, bu müsteşarlığın 5 Mart 1993 tarihli talebi üzerine ABD, 
Savunma Bakanlığı da FMS usullerine uygun olarak 7 adet BOING KC 135 A uçağının R mode
line dönüştürülerek verileceğine dair teklif kabul mektubu (LOA) nu göndermiştir. 

Genel teklifler, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca teşkil edilen ve içinde Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı teknik elemanlarının da bulunduğu 9 kişilik Teklif Değerlendirme Seçim ve 
Satınalma Komisyonu tarafından; 

- BOOM (Tanker uçağından diğer bir uçağa yakıt aktaran sistem), 

- Gövde ömrü, 

-Motor, 

-Tadilat, 

- İşletme ve İdame, 

- Eğitim, 

- Tedarik süresi, 

- Teknoloji transferi, 

- Alternatif kullanım, 

- Maliyet ve etkinlik, 

- Yakıt kapasitesi ve 

-Hareket etkinliği, 

açılarından değerlendirilmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İsrail Firmasının (IAI) teklifi; 

- Piyasadan temin edilecek BOEING 707 uçaklarına KC-135 tipi boom takılıp TV kameraları 
ile görüş alınmasına dayanması, 

- Söz konusu uçakların gövde ve motor ömürlerinin çok kısa (3-5 yıl) olması, 

- Motorlarının eskiliği nedeniyle fazla yakıt sarf etmesi ve av uçaklarına verilecek yakıtın iste
nilen düzeyde olamaması, 

- Boom sisteminin ABD Hükümetinin müsaadesine bağlı olması ve teknoloji transferi için 
ABD nin onayına ihtiyaç duyulması, 

- İşletme ve idame yönünden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı standartlarına uymaması, 

nedenleriyle, 

Fransız Firmasının (SOGERMA) Teklifi; 

- Boom sisteminin ABD Hükümetinin müsaadesine bağlı olması, 

- Boom'un uçağın arka bölmesinde açılacak bir pencereden görülmesini gerektirmesi, 

- Önerilen sitemin henüz prototip olması ve üretilmiş bir örneğinin bulunmaması, 
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- Uçak motorlarının Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilen performans kriterle

rini karşılayacak şekilde tadil edilmesi halinde toplam fiyatın çok yüksek olması, 

nedenleriyle, 

ABD Firmasının (MC, DONN, DOUG) teklifleri; 

- Teklifin çok pahalı olması, 

- Sistemdeki boom'un dış ülkeye satışı için ABD den gerekli ihraç müsaadesini kapsamamış 
olması, Müsaade alınabilmiş olsa bile bunun uzun bir zamanı gerektirmesi, 

-Tanker uçağının DC-10 gibi büyük gövdeli bir uçaktan tadili sonucu yapılmış olmasının ya
kıt sarfiyatını artırması, 

- Söz konusu uçak tipinin THY ve HV. K. K. lığı envanterinde bulunmamasından dolayı ida
mesinin dışa bağımlılığı gerektirmesi - . ' ; ' ; , • 

nedenleriyle, uygun karşılanmamıştır. 

BOING KC-135 A uçaklarının R modeline dönüştürülmüş tipini ihtiva eden ABD Savunma 
Bakanlığının teklifi (USAF) ise; 

- Uçakların performansının yüksek olması, 

- Gece, gündüz her türlü hava koşullarında ikmal yapabilmesi, 

-Uçakların bundan sonra da40-50 yıllık uçuş Ömürlerinin olması, 

- Yeni motorlarla teçhiz edileceğinden yakıt sarfiyatının düşük olması, 

- F-4 ve F-16 pilotlarımızın bu uçaklar ile eğitim yapmış olmaları, 

- Her türlü lojistik kolaylığın sağlanmış olması, 

- THY ile TEI tesislerinde bakım kolaylıklarına sahip olunması, 

- Uçakların tadilatının 36 aylık bir süre içinde yapılmasına rağmen, bu süreden önce iki adet 
uçağın kiralık olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına verileceğinin garanti edilmesi, 

- Devletten-Devlete satış garantisi olması, > 
nedenleriyle uygun bulunmuştur. 

2. Temin edilecek uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortalama 12 500 uçuş saati kul
lanılmış olup, temin edildikten sonra da 40-50 yıl hizmet verebilecek teknik özelliğe sahip bulun
maktadırlar. 

3. Uçaklarla bilikte 2 yıllık işletme ve idame yedek parçaları, 4 adet yedek motor ve teçhizat 
temin edilecek olup; bu malzemenin fiyatı toplam teklif tutarına dahil bulunmaktadır. 

4. Alım; ABD Hükümetinden, bu Hükümet güvencesi altında yapılmaktadır. Ödemeler 1999 
yılına kadar taksitler halinde yapılacak olup, uçakların tesellümü bu aşamada sağlanacaktır. 

5. Güney Kanat Yasası kapsamında ABD Hükümetinden hibe olarak temin edilen 7 adet KC-
135 A Modeli Tanker uçağının; KC-135 R modeline modifiyesi, dört adet yedek motor, yedek par
ça, eğitim ve proje yönetimi dahil toplam maliyeti 310 150 821 ABD Doları olup, bazı malzeme
nin alınmasından vazgeçilebileceği gözönüne alınırsa yaklaşık 250 Milyon ABD Dolan civarında 
gerçekleşebilecek olan Tanker Uçaklarının alımı projesi Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Mil
lî Savunma Bakanı tarafından imzalanan 26 Aralık 1994 tarih ve 94/2 sayılı Savunma Sanayii İcra 
Komitesi kararıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı gündeminden çıkarılmış ve ABD teklifinin Mil
lî Savunma Bakanınca imzalanmasına karar verilmiş olup, bu husus Bakanlar Kurulunun 27 Aralık 
1994 tarih ve 94/6394 sayılı Kararı ile de teyit edilmiştir. 
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Tedarik işlemleri, ilgili yasalar ve FMS usullerine uygun olarak ve yasaların öngördüğü 

seviyede açık, şeffaf ve Devlet menfaati en üst düzeyde gözetilerek yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

Türk Tanker Uçağı Projesi 

Devlete Ticarî Maliyet* (Milyon US $) 
Firma 3 Uçak 7 Uçak 

1 
2 
3 
4 

SOGERMA** 
IAI** 
USAF*** 
MCDONN.DOUG 

73,8 
82,1 

139,6 
275,7 

143,3 
163,5 
310,2 
583,4 

(*) USAF dışındaki tekliflerdeki maliyetler pazarlığa açıktır. 
(**) SOGERMA ve IAI tarafından bir uçak, harekatı eğitim amacıyla ücretsiz olarak tahsis edile
cektir. 
(***) Teklif 7 uçak için verildiğinden, 3 uçak için devlete ticarî maliyet 7 uçak bedelinin 3 uçağa 
oranlanmasıyla bulunmuştur. 

15. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, İstanbul ve Kocaeli'de orman sınırlarından çıka
rılan arazilere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/6030) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandı
rmasına delaletlerinizi saygılanmla arz ve talep ederim. 24.1.1995 

' • . ' " . ' ' . ' Şevket Kazan. 
Kocaeli 

Sorular: 
1. İstanbul-Yalova, Kocaeli-Kandıra ilçelerinde özellikle sahile yakın kesimlerdeki orman 

alanlarının, orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkanldığı ve pafta ve 
parsel numaralan verilerek Hazine adına tespit ve tescil edildiği doğru mudur? 

2. Böyle bir işlem sözkonusu ise bu eylem Anayasanın 167 nci maddesine aykırı değil midir? 
3. Yalova'da 1952 yılından beri özel tapulu bir kısım yerlerin şimdi orman kadastrosu netice

sinde orman kapsamına alındığı doğru mudur? 
4. Bu husus doğru ise Devletin verdiği tapuya vatandaş bundan böyle nasıl güven duyacaktır? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 15.3.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı x 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı:KM.l.SOR/218-836 

Konu : Sn. Şevket Kazan'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM'nin 16.2.1995 tarih ve A.01.0.ĞNS.0.10.00.02-7/6030-12939/47135 sayılı yazı-
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ilgi yazı ekinde alınan Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın "istanbul ve Kocaeli'de or

man sımrlarından çıkanlan arazilere ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, 
cevabı yazımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Hasan Ekinci 
Orman Bakam 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın 7/6030 Esas Nolu istanbul ve Kocaeli'de Orman Sı
nırlarından Çıkarılan Arazilere ilişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı 

1. 1982 Anayasamızın 169 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ve 170 inci maddesi ile buna 
paralel olarak düzenlenmiş olan 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 ve 3302 sayılı yasalarla de
ğişik 2 nci maddesi (B) fıkrası gereğince; 6831 sayılı yasanın 1 inci maddesine göre orman sayılan 
yerlerden 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybe
derek, tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tanm alanlan veya otlak 
kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasa
ba ve köy yapılannın toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlan Hazine adına orman sınırlan dışına 
çıkartılabümektedir. 

Söz konusu Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilen orman kadastrosu çalışmalan, sadece 
önergede belirtilen istanbul ve Kocaeli illerinde değil yurdumuzun her tarafında yapılmaktadır. 

2. İstanbul-Yalova ilçesine bağlı belde ve köylerin orman tahdidi (kadastrosu) 1943-1949 yıl
larında 3116 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılmış ve kesinleşmiştir. Daha sonraki yıl
larda söz konusu yerlerde Orman Kadastro Komisyonlannca yapılan çalışmalar, kesinleşmiş du
rumdaki orman tahdit sınırlannın araziye aplikasyonu ve bu sınırlar içindeki ormanlarda orman ni
teliğini kaybetmiş olan yerlerin 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi uyannca Hazine adı
na orman sınırlan dışına çıkanlması işleminden ibarettir. 

Burada, evveliyatı orman olan, ancak 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından or
man niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden yukanda belirtilen diğer özellikleri de taşıyan yer
lerin orman sınırları dışına çıkarılması bahis konusudur. 

Bu işlem, başta Anayasa ve buna paralel olarak değiştirilmiş olan 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 2 nci maddesine uygun olarak yapılmaktadır. 

Anayasamızın 169 uncu maddesi (soru önergesinde 167 nci madde denilmekteyse de bu mad
de piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi başlıklı bir madde olup, konu ile ilgisi bulun
mamaktadır. Kastedilen maddenin 169 uncu madde olduğu düşünülmektedir.) Ormanların korun
ması ve geliştirilmesi ile ilgili olup, dördüncü fıkrada belirtilen istisna dışında orman smırlannda 
daraltma yapılamayacağını hüküm altına almıştır. 

İstanbul-Yalova ve Kocaeli-Kandıra ilçelerinde yapılan işlemler Anayasa ve Orman Kanunu
nun alınan hükümleri gereğince yapılmıştır. 

3,4. Devlet Ormanları Anayasa teminatı altındadır. Anayasamızın 165 inci maddesinin ikin
ci fıkrasında yer alan; "Devlet Ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz... Bu ormanlar zaman aşımı 
ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz" hükmü gereğince; Dev
let ormanları hiçbir şekilde özel mülke konu olamaz. J 

Yargıtay 14 üncü ve 20 nci Hukuk Dairelerinin istikrar bulmuş kararlarıyla da Devlet Orman
ları için alınmış tapuların hukukî değerinin olmadığı ve bu yerlerdeki tapulu-tapusuz bütün gayri-
menküllerin devlete ait olduğu hüküm altına alınmıştır. 
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Kesinleşen orman tahdit çalışmalarından sonra yapılan tapulama çalışmalarında, orman sınır

lan içindeki bir kısım yerlere tapu verilmiş olsa dahi bu tapuların hukuki bir geçerliliği bulunma
maktadır. 

16. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Şabanlı Köyünün okul soru
nuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/6039) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Şabanh Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakam Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 241.1995 

Salih Kapusüz 
Kayseri 

Sorular: 
1. Projesi tamamlanan ortaokul binasının yapılması ile ilgili çalışmalar hangi konumdadır? 

1995-1996 öğretim yılında sözkonusu okulun tamamlanarak eğitim ve öğretime açılması mümkün 
olabilecek midir? 

2. 200'ün üzerinde öğrencisi olan köyün mevcut ilkokulunun ihtiyacı karşılamaktan yoksun 
olduğu Bakanlığınızca da malumdur. Köye yeni bir ilkokul yapılması için gelinen nokta nedir? 
Sözkonusu okul ne zaman tamamlanarak öğretime açılabilecektir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 17.3.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/719 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM'nin 16.2.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/6039-12956/47196 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Pinarbaşı-Şabanlı Köyü'nün okul so

rununa ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
1. Şabanh Köyündeki ilkokul mezunlarının, 5 km. mesafedeki Aslanbeyi ortaokulunda öğre

nim yapma imkânları vardır. Bu nedenle anılan köyde ortaokul yapılması şimdilik düşünülmemek
tedir. 

2. Şabanh Köyü İlkokulu 3 dersliklidir. Burada 138 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul, 1994 
yılında kısmî onarım görmüştür. 1995 yılında da çatı onarımı yapılacaktır. 

Arz ederim. 
• j , . Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
17. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kayaaltı Köyünün hububat 

eleme selektörü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köy işleri Bakam Refaiddin Şahin 'in yazılı ce
vabı (7/6059) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kayaaltı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Köy 

İşleri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasının teminini saygılarımla 
arz ederim, 26.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 
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Soru : Köylümüzün ihtiyacı olan hububat eleme selöktörünün en kısa zamanda yapılabilmesi 

için gerekli girişimlerde bulunulması mümkün müdür? 
' • . " • T . C , ','" - /' \ ' :. ' > . , , ' - . 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı | 20.3.1995 
Özel Kalem Müdürlüğü | 

Şayı :DM:821 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: Kan. Kar. Müd.lüğünün 8.3.İ995 tarih ve 7/6059 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bakanlığımızca uygulanan Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi çerçevesinde satınalınan selök-

törler il Müdürlüklerimizin ihtiyaçlarına göre tahsis edilmektedir. 

1995 Malî Yılı içerisinde selöktör satın alınması gerçekleştirildiği takdirde, diğer illerimizin 
ihtiyaçları da dikkate alınarak, Kayseri İl Müdürlüğümüze selöktör tahsis edilmesine çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
18. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, SHP'li belediyelere yapılan yardımlara 

ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nınyazılı cevabı (7/6076) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere

ğini arz ederim. • 
Saygılarımla. 

Süleyman Hatinoğlu 
- . : " • - , .,'• •. Artvin 

SHP ve CHP'nin 28 Ocak 1995 tarihinde birleşime kararı alması dolayısıyla, SHP Genel Baş
kanı Sn. Murat Karayalçın'a destek amacıyla SHP'li belediyelere büyük miktarda Bakanlığınızdan 
yardım yapıldığı yazılı ve sözlü medya tarafından ifade edilmektedir. 

1. Bakanlığınız ve diğer Devlet kurumlarından son bir ay içerisinde hangi SHP'li belediyele
re yardım yapılmıştır? Bu yardımlar sizce yasal mıdır? 

2. 1 Ocak - 1 Şubat 1995 tarihleri arasında yine Bakanlığınız ve diğer Devlet Kuruluşlarınca 
hangi belediyelere ne kadar yardım yapılmıştır? Bunların siyasi partilere göre dağılımı nedir? 

3. Sizin dışınızdaki iki siyasi partinin birleşmesi öncesi SHP'li belediyelere yardım yapma
nız, bu iki partinin içişlerine karışmak değil midir? Bunu nasıl izah edeceksiniz? 

• - • ' T C -

Maliye Bakanlığı 15.3.1995 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-4618 s 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 8.3.1995 tarih ve 7/6076-

13009/47365 sayılı yazısı; . 
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Artvin-Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun yazılı soru önergesinde yer alan sorulara 

ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1995 Mali Yılı Bütçesinde "Mahallî İdarelere yapılacak yardım ve ödemeler" için 1.432 mil
yar liralık ödenek ayrılmış olup bu miktar bütçe ödeneklerinin binde birine tekabül etmektedir. Büt
çe Kanununda, ayrılan bu ödeneği mahallî idarelere yardım olarak kullanmaya Maliye Bakanının 
yetkili olduğu da belirtilmektedir. 

Bakanlığımız bütçesinde yer alan bu ödenek, belediyelerin nüfusları, malî imkânları, coğrafî 
konumlan gibi çeşitli durumları dikkate alınarak kullanılmaktadır. Bu itibarla, soru önergesinde be
lirtildiği üzere özellikle bu partiye ait belediyelere yardım yapılması gibi husus sözkonusu bulun
mamaktadır. ' • ' ; • ' • 

Bilgilerinize arz olunur. 

İsmet Attila 

, Maliye Bakanı 
19. -Kayseri MilletvekiliSalihKapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-KırkgeçitKöyünün hayvancı

lık kredisi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakan Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/6087) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kırkgeçit Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Kö
yişleri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak Cevaplandırılmasının teminini saygılarımla 
arz ederim. \ 27.1.1995 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Soru : Geçimini hayvancılıkla idame ettiren köy halkı daha çok hayvan yetiştirme konusunda 
istekli olup, yöre de hayvancılık konusunda elverişlidir. Köylümüzün hayvancılık kredisi konusun
da acilen bilgilendirilmesi ve bu krediden yararlandırılması mümkün müdür? 

. T.C.-

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 20.3.1995 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : P M : 820 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan.Kar.MüdJüğünün 8.3.1995 tarih ve 7/6087 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımızca hayvancılığın teşviki amacıyla yürütülmekte olan Kaynak Kullanımı ve 
Destekleme Fonu ile Sıfır Faizli Dönem Vadeli Sözleşmeli Besicilik ve İşletme Kredisi uygulama
ları 13.1.1995 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6411 sayılı Kararname ile yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Bahse konu uygulamaların başlangıcından anılan tarihe kadar geçen süre içinde Kayseri İli Pı
narbaşı İlçesi genelinde bugüne kadar Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu uygulaması çerçevesin
de 20 çiftçinin yaklaşık 10 milyon TL. tutarındaki çeşitli hayvancılık projesi Bakanlığımızca uy
gun görülmüş ve bu projeler kapsamında çiftçilere 2.5 milyar TL. prim ödemesi planlanmıştır. 
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Sözleşmeli Besicilik işletmesi Kredisi kapsamında ise Bakanlığımıza Et ve Balık Ürünleri 

A.Ş. kanalı ile anılan ilçeden 4 proje ulaşmış ve bu projeler için de 11.6 milyar TL.'hk.kredi çift
çilere kullandırılmıştır. 

, 2. Adı geçen ilçenin Kırkgeçit Köyünde hayvancılıkla ilgili olarak isteğe bağlı ve programlı 
koruyucu aşılama faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Ayrıca çiftçi talebine göre bedelli olarak civciv ve hindi palazı dağıtılmakta, tohum temizle
me ve zaman zamanda eğitim hizmetleri de sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin s 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
20. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, Kayseri-Pınarbaşı-Olukkaya Köyünde hayvancı

lığı teşvik kredisinden yararlananlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şa-
hin'in yazılı cevabı (7/6088) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Olukkaya Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve 

Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygıla
rımla arz ederim. 27.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri :"' 

Sorular: 
1. Hayvancılığı teşvik kredisinden köylünün yararlandırılması için köylünün bilgilendirilme

si sağlanmakta mıdır? Olukkaya köyünde sözkonusu krediden kaç kişi yararlanmıştır? 
2. Bakanlığınız tarafından son beş yıl içerisinde Olukkaya köyüne ne tür hizmetlerde bulunul

muştur? 
'•'. T . C . •'; ' • ' . • . ' . " • • . 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 20.3.1995 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : P M : 822 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kan.Kar.Müd.lüğünün 8.3.1995 tarih ve 7/6088 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi genelinde bugüne kadar Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 

uygulaması çerçevesinde 20 çiftçinin yaklaşık .10 milyar TL. tutarındaki çeşitli hayvancılık proje
si Bakanlığımızca uygun görülmüş ve projeler kapsamında çiftçilere 2.5 milyar TL. prim ödemesi 
planlanmıştır. 

Sözleşmeli Besicilik İşletme Kredisi kapsamında ise Bakanlığımıza Et ve Balık Ürünleri A.Ş. 
kanalı ile anılan ilçeden 4 proje ulaşmış ve bu projeler için de 11.6 milyar TL.'lik kredi çiftçilere 
kullandırılmıştır. 

2. Olukkaya köyünde hayvancılıkla ilgili olarak isteğe bağlı ve programlı koruyucu aşılama 
faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca çiftçi talebine göre civciv ve hindi palazı dağıtılmakta, tohum 
temizleme ve zaman zamanda eğitim hizmetleri götürülmektedir. 

3. 1990, 1992 ve 1994 yılında Pınarbaşı İlçesinde meydana gelen tabiî afetler sonucu Oluk
kaya köyünde meydana gelen zararın karşılanması amacıyla 331 500 kg. hububat tohumluluğu çift
çilere dağıtılmıştır. 
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4. T.C. Ziraat Bankası kanalı ile de Olukkaya çiftçilerine 1.2 milyar TL. civarında tarımsal 

kredi kullandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
- Tarım ve Köyişleri Bakanı 

21. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, ayrıcalıklı askerlik yaptırıldığı iddialarına ilişkin 
sorusu.ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/6112) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.1.1995 •'. 
Muzaffer Demir 

Muş 
Bugünkü bir gazetenin manşetinde yer alan "Torpilli Askerlik" haberinde çeşitli partilere men

sup milletvekilleri yakınlarına ayrıcalıklı askerlik yapmaları için torpil pusulaları yazdıkları ve si
zin de bunları ilgili daireye sevkettiğiniz haberi yeralmıştır. 

Oysa siz 22 Aralık 1993'te yayınladığınız genelgede "yedeksubay adayları ile er ve erbaşların 
sınıflandırılmaları tamamen bilgisayar ortamında ve hiçbir müdahale olmadan yapılmaktadır. Bu 
konuda hiçbir şekilde hiçbir kimseye ayrıcalıklı işlem yapılması mümkün değildir" demektesiniz. 
Buna göre; 

1. Genelgenize rağmen bu talepleri reddetmeyip, ilgili daireye niçin sevkediyorsunuz? 
2. Genelgenize rağmen doğrudan ASAL Daire Başkanlığının yazılı emirleri ile istediği yerde 

askerlik görevini yapan kişiler var mıdır? ASAL size bağlı olduğuna göre genelgenize rağmen ya
zılı emirle askere alma işlemi nasıl sürdürülmektedir? 

3. ASAL'ın yazılı emrinden yararlandırılarak kimler askere alınmıştır? Bunlar arasında GU-
neydoğu'ya giden kimse var mıdır? 

4. Güneydoğu Anadolu'da askerliğini yapan yükümlüler arasında halen ya da eski milletve
kili, bakan, general, üst düzey bürokrat, ünlü ve zengin kimselerin çocukları var mıdır? Var ise yal-' 
nızca isimleri ve görev yerlerini açıklar mısınız? 

5. Torpilli askerliğin kamuoyu ve şehit aileleri vicdanında rahatsızlık yarattığını hepimiz bi
liyoruz. Sizin de vicdanınız rahatsız olmuyor mu? 

T-C. 
Millî Savunma Bakanlığı 17.3.1995 

Kanun: 1995/151-TÖ 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 8 Mart 1995 tarihli ve Kan.Kar.Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00-02-7-

61112-1306/47532 sayılı yazısı. 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevaplandı

rılması istenilen "Ayrıcalıklı Askerlik yaptırıldığı iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesinin ceva
bı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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Muş Milletvekili Muzaffer Demir Tarafından Verilen "Ayrıcalıklı Askerlik Yaptırıldığı İddi

alarına İlişkin" Yazılı Soru Önergesinin 
1. Diğer Bakanlıklarda olduğu gibi, Millî Savunma Bakanlığına da çeşitli konularda» bu ara

da askere alma işlemlerine ilişkin olarak da muhtelif istek ve müracaatlarda bulunulmaktadır. Bu 
istekler yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili Daireye gönderilmekte olup, ya
pılan başvurulara mevzuata aykırı ve ayrıcalıklı şekilde hiçbir işlem yapılmamaktadır. Örneğin so
ru önergesine konu edilen gazetenin 31 Ocak 1995 tarihli nüshasında yer verilen, Konya Milletve
kili M. Ali Yavuz ve Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'in Deniz ve Havacı olması isteği ile 
aracı olunan kişiler bilgisayar ortamında yapılan sınıflandırma sonucunda Deniz veya Hava sınıfı
na da ayrılmaları mümkün iken, piyade komando sınıfına ayrılmışlardır. 

2. Erbaş ve erlerin sınıflandırma işlemleri, Millî Savunma Bakanlığınca tamamen bilgisayar 
ortamında ve hiçbir müdahale olmaksızın yapılmakta ve bu işlemlerin yerine getirilmesi esnasın
da, yükümlüler arasında herhangi bir ayrıcalık gözetilmemektedir. Yükümlülerin sınıflandırılmaya 
esas olan nitelik belgelerinde ebeveynlerin mesleklerine dair bir bilgi de mevcut değildir. Yüküm
lüler, doğrudan yoklama esnasında tespit edilen tahsil, meslek, sanat ve sağlık gibi kriterlere göre 
sınıflandırma işlemine tâbi tutulmaktadırlar. 

3. Bilgisayar işlemlerinin ve ana celp planlamasının tamamlanmasından sonra, celplerin icra
sının başlamasına 2-3 gün gibi kısa süre kala elde edilen yoklama kaçakları ve Bakaya'larla, çok 
önemli mazeretleri sebebiyle/askere alınmalarına kaför verilenler, emirle silah altına alınmaktadır
lar. Bunlar öncelikle kapasiteler nispetinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı emrine gönderilmekte kapasitelerinin dolması durumunda ise; Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları emrine gönderilmektedirler. Bu işlemlerin yerine geti
rilmesinde de kişilerin tahsil, meslek ve sanatları, dikkate alınan öncelikli kriterlerdir. 

4. Millî Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluğu, yükümlüleri; bilgisayar ortamında be
lirlenmiş olan ve tamamı Batı Anadolu'da bulunan eğitim merkezlerine sevk etmekle sona ermek
tedir. . ' . ' • ' • ' 

Eğitim merkezlerine katılan yükümlüler, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenmiş olan süre 
kadar, temel eğitime tâbi tutulmakta ve eğitim süresi sonunda kalan askerlik hizmetlerini tamam
lamak üzere ilgili Kuvvet Komutanlıklannca Türkiye'nin her yerindeki birlik ve kurumlara gönde
rilmektedir. 

5. Yükümlülerin celp ve sınıflandırmasında yukarıda açıklandığı gibi hiç kimseye ayrıcalıklı 
işlem yapılmamaktadır. Nitekim soru önergesine konu edilen gazete tarafından ileri sürülen husus
ların tamamı; tek tek incelenmiş ve asılsız oldukları 2 Şubat 1995 tarihinde tüm yazılı ve görsel ba
sının hazır bulunduğu toplantıda belgelerle, açıklanmıştır. Tüm bu açıklamalara ve asılsız haberle
rin tekzip edilmesine rağmen, gerçek dışı haberler yayımlanmasına devam edilerek, konular saptı
rılmaya çalışılmakta ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine devam edilmektedir. Basın kanunu 
gereği, gerçek dışı haberlerin tekzip edilmesi hususunda, anılan gazete nezdinde, gerekli yasal pro
sedür tamamlanmış olup, kamuoyunu yanıltıcı bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerek
tiği düşünülmektedir. -

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
22. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Avrupa Parlamentosu tarafından KPK'nun ça

lışmalarının askıya alınması karşısında girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/6443) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın tarafınızdan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Avrupa Parlamentosu KPK'nun çalışmasını DEP davası sonuçlanıncaya kadar durdurdu. 
TBMM ile Avrupa Parlamentosu arasında en önemli ve tek çalışma organının askıya alınması kar
şısında; 

1. Avrupa Parlamentosu Başkanı ye Siyasi Grup Başkanlarına bu konuda birer mesaj gönder
diniz mi? Göndermeyi düşünüyor musunuz? ' 

2. Türkiye AT ile Gümrük Birliğine gitmektedir. Böylesine önemli bir konu hâlâ Meclis bün

yesinde tartışılmamıştır. KPK çalışmaları da askıya alındığına göre konunun TBMM'de etraflı bir 

şekilde tartışılmasını sağlamaya yönelik herhangi bir girişime geçmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C.. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6443/11791/43577 

- Sayın Bülent Akarcalı 
İstanbul Milletvekili 

İlgi: 31.10.1994 tarihli yazılı, soru önergeniz. 
. Avrupa Parlamentosu tarafından KPK'nun çalışmalarının askıya alınması karşısında girişim

de bulunulup bulunulmadığına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır. 

-.'• Saygılarımla. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
1. Avrupa Parlamentosu Başkanlığına seçilmesi münasebetiyle Klaus Hansch'e Dışişleri Ba

kanlığı aracılığıyla gönderilen kutlama mesajında TBMM Türkiye-AT Karma Parlamento Komis
yonu çalışmalarının askıya alınmasının sakıncalarına değinilmiştir. 

2. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği kurulmasına ilişkin Türkiye-A.B. Or
taklık Konseyi'nin 1/95 sayılı Kararı imzalanmadan önce TBMM bünyesinde çeşitli defalar ele 
alınmıştır. Bu çerçevede 6 Haziran 1994 tarihinde TBMM Başkanının himayesinde "AT ile Yapı
lan Müzakerelerde Son Durum ve İstikrar Politikalarında Gümrük Birliğinin Yeri" konulu bir top
lantı düzenlenmiştir. TBMM Genel Kurulunun 2.3.1995 tarihli 82 nci Birleşiminde gümrük birliği 
konusunda genel görüşme yapılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili gündem dışı konuşmalar da olmuştur. 

© 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
88 İNCİ BİRLEŞİM 21 . 3 . 1995 SALI Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in; Millî Eğitim Komisyonunda 
bulunan, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifinin (2/637) İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğru
ya Gündeme Alınma Önergesi 

2. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin; İçişleri Komisyonunda bulunan, 
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İliş
kin Kanun Teklifinin (2/1106) İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğru
ya Gündeme Alınma Önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç î M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAM ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar so
nucu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak 'bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/19) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 S'ıyılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek 
amaç yla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına'ilişkin önergesi (10/20) 

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

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

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

11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 298 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/25) 

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

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölge
sinde meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde--
leri uyarınca bir Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. ~- Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 
tarihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı 
kuruluşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/27) 

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

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

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

18-— Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
vo 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 

19. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 
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20. — Ankara Milletvekili i. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

2JL. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sefbeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

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

23. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim, politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) > 

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

27< — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) 

28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

29, — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 
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30. —Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma sına 'ilişkin önergesi (8/12) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

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

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

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

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

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

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

38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 
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39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit ötmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meölis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

40J — Kahramanmaraş Mlilletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

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

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

43. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularım ortaya çıkarmak 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

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

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

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

47. —• Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayaisanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca ıbİr genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
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48. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

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

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

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

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

53. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

54. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

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

56. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 - 1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) ' > 
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57. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

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

60. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

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

62. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

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

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

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca ibh Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 
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66. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

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

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

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

70. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

7 1 . — Diyarbakır Milletvekilli Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün .102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

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

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

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

75. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama> 
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 
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76. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

77.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

78. — Siirt MiilletvekiH Zübeyiir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rıncabir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

79. —- Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(İO/117) 

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

81. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis 11 Başkanı İsak Tcpe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

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

83. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kafaamanma-
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

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

— .10 — . 
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85. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/131) 

86. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
lcontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/133) 

87. — Kars Milletvekilli Atilla Huıı ve 16 arkadaşının, Dügor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

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

89. •—İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, istanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

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

91. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ye 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

92. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynaklan ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

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

— H — ' 
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94. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydanla gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

95. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

96. — Van Milletvekili Remzi Kartal ye 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olaylann sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

97. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişklin önergesi (il 0/144) 

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

99. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla 
iddila<rının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

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

101 — Adıyaman Milletvekili1 Celal Kürkoğlu ve. 13 arkadaşının, Kontrgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci; İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

102. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

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

— 12 — '• 
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1104. —Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A.: Cem Etısever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1511) 

105. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşiim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

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

107. —• Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

108.1 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca ıbir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

110. — Erzurum Mülletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, Bazı Kentlerde 
görülen hava kirliliğinin sebeplerinin ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

İli'. —< Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 arkadaşının, Şoför Esnafının 
problemlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ve uygulamaya konacak 
yeni politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

112. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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1134 — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gerelcen önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve> 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişlkin önergesi (10/1 öl) 

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

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

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

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 21 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 'uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

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

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

120. — Karaman Milletvekilli Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Ma
navgat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında 'kamuoyunu aydınlatmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

121. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

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

123. — 'izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent - Kızılay Metro hattı ve Kızılay istas
yonu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173) 

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

125. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/174) 

126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dulllatif Şener'in, Bosna - Hersek'tCki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

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

128. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının ülkemizde uy
gulanan seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

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

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

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

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

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafın
dan Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir - Çelik fabrikala
rının zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

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

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

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

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

139,— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır ilin
de bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 
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140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103' üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185) 

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

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

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

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

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

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

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

148. —- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iiddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 
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149. __ istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve 
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

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

15l'j — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başbakanın 
mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/196) 

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

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

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

155. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200) 

156. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Demir-Çelik 
A.Ş.'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 İLÇİ, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/201) v 

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

158. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 15 arkadaşının, A.B.D.'nm Tür
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşula bağlamasına Hükümetin yeterli 
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tepkiyi göstermediği iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51) 

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

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

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

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

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

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

165. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54) 

166. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/207) 

167. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana-
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yasanın.98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

169. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından bu 
yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açıllmasına ilişkin önergesi (10/210) 

17Ö.J — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankası 
ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211) 

171, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 12 arkadaşının, İzmit'ten İstanbul -
Haramidere'ye akaryakıt nakli için 1977 yılında programa alman boru hattı projesiyle 
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/213) 

172.—Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15 Arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak huzur 
ve güvenliğin sağlanması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/214) 

173. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürköğlu ve 16 Arkadaşının, Tunceli'de gü
venlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

174. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan'ın, Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı 
köylerin yakıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

175u — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, İstanbul Fener 
Rum Patrikhanesi hakkında ileri sürülen bazı iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa-
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nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/217) 

176. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 9 arkadaşının, ülkemizdeki altın işletme
ciliği konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına il'işkin önergesi (10/220) 

177. — Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 9 arkadaşının, Hatay ve çevres'inde görü
len sığır vebası hastalığının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

178. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 11 arkadaşının, Türktur Gıda Sa
nayii A.Ş.'nin satışıyla ilgili olarak ileri sürülen' usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222) 

179. —• İstanbul Milletvekili Selçulk Maruflu ve 13 arkadaşının, Çekiç Güç'ün faa
liyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişildn önergesi (10/223) 

180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 18 arkadaşımn, Tünk Hava Kuv
vetleri için satın alınacak tanker uçakların ihalesinde usulsüzlükler yapıldığı 'iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca toir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

181. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 11 arkadaşının hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

182. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam ve 15 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
ve sigara sanayinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

183. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 13 arkadaşının, THY'nda meydana 
gelen uçak kazalarının nedenlerinin tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

184. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 17 arkadaşının, kamu personeli
nin ücretlerindeki dengesizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 
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185. — tstanbul Mületveikili Emin Kul ve 11 arkadaşının, PTT çalışanlarının so
runlarını ve özelleştirme uygulamalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/229) 

186. — Giresun Milletvekili Yavuz K'öymen ye 10 arkadaşının, özelleştirme uygu
lamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

187. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 11 arkadaşınım, ihracatı teşvik 
uygulamalarının sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/231) 

188 - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiraya verilmesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.3.1995) 
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*.l, — İstanbul Mlilletvekili 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. — İstanbul Milletvekili 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 Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü sam önergesi (6/309) 

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

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

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) 

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

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

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

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

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

13< — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nm, 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 Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber 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 îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

*17. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanıma 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 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

*20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, otoyol müteahhitlerine 1992 yıh 
içinde yapüan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

2 1 / — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikieri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

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

23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebiean'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağınm 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) 
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*25. — İstanbul Milletvekilli Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/507) 

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

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

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

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

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

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir 'binayı villaya çevirdiği iddiasına ilimin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

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

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

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

35. — Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

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

*37. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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*38. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

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

*40. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

*41. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TElOin Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

42. — Karaman MilletveklHi 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) 

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

*44. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/719) (il) 

45. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

46. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

47. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından'. sözlü soru önergesi 
(6/583) 

51. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 
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52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
iilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

•53. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/725) (1) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerline gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*57< — Artvin Miilletvekili 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) 

*58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

59. — İstanbul Milletveküi Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

60. — 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) 

61. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

62. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine iilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*64. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*65. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

66. — İstanbul Milletvekili'Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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*67. — Kayseri Milletvekili'Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet işleri Türk İslam 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

68, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

70.— 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) 

.•71. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, t Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

•72. —-istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilam yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

74. — 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) 

75. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

76. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ânkara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

77. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

78. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bür 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

79. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatç iler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

•80. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

81. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
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*82. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki ti tdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

*83. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*84. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi (6/816) (1) 

85. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

86. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

87. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

91. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

92. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

93. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) 

94. — 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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95. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*96, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından söz
lü som önergesi (6/642) 

97; — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin tçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

100. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*101. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

102. —- İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

103. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*104. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

105.— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

106. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

107. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

108. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

*109. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alman bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

110. —^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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111. -—- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

112. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/663) 

113. — 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) 

114. — 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) • • • ' " . " • 

115. — 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) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667)-

117. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

118. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.l. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

119. — 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) 

120. — 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) 

121. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

122. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

123. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

124. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

125. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 
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126. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

127. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

130. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

13L — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*132. — 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) 

133. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

134.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

135. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

140. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/691) 

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

142. — 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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İ43jj — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694) 

144. :— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

147. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*148. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

149. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701), 

150< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

*153, — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

154. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet (Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
plan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

157. — 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) 

158. — Kahramanmaraş' Milletvekili'Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 
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159. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

163. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy ikiz' 
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarrm 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

164. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandilli 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

165a — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) 

166. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

167.1 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

168. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/748) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

170.1 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret (Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

171. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü . soru 
önergesi (6/751) * 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nıırhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) 
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175. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/756) 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

178., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

179. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

180. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

181. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

182. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

183. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi v& 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

184* — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

185. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

186< — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, köy yollarına dlişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

187. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî' bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769) 

188. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

189. •— İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

190. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 
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191. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

193. — İstanbul Milletvekili Halt Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerininı ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/774) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
iHşkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

196. •—. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

197. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

198. — 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) 

199. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

200. — Afyon Milletvekili Halil.İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

202. — İzmir Milletvekilli Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

203. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

204. — Artvin Milletvekili Sulanan Hatinoğlu'nun, Artvin Hinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

205. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 
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206. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

207. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

208. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

209. — Karaman Milletveklili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

210. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdeı'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
som önergesi (6/806) 

211. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

212. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

213. — 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) 

214. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

215. — 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) 

216. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

217. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

218. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

219. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

22G». — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Baymdırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 
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221. — 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) 

222. — 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) 

223. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

224. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

225. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın illerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

226.. —Ağn Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ye Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

227. — 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) 

228. — 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) 

229.— 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) 

230. — 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) 

231. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'ih, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

232. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

233.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/893) (1) 
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234. — Muğla Milletvekili Ncvşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndân Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

235. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndân Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

236. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndân Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

237. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndân Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

238. —'. Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'ım, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

239. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'ım, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

240. — 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) 

241. —> Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
göTevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

242. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

243. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü som Önergesi (6/831) 

244. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndân Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

245. •— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndân Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

246. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndân, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 
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247a — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/926) (1) 

248. — İstanbul Milletvekili Şalin Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındnlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/927) (1) 

249. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (l) 

250. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo- -
nu'ndan Kastamonu İlindelki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

251. —• Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

252a — 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) , 

253. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'iri, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

254. — Şanlıurfa Milletvekili Seyit Byyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelerle yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve [fekân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

255. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

256. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in,. Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

257. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/936) (1) 

258. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki (belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü sora önergesi (6/937) (1) 

259. —İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli llindddi belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 
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260. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (,1) 

261. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçeikleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) • 

262. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

263y — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

264. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

265. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesii (6/854) 

266. — Denizli 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) 

267. — 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) 

268. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

269. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) . 

270i — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

271. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

_ 4i _ 



6 
SÖZLÜ SORULAR . 

273. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmafunda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

274.— Trabzon Milletvekili Kemaılettin Göktaş'm, KKTCVle erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

275s — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü som önergesi (6/858) 

276. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Samhanh'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin (bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

277. — Biledik' Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

278. — istanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Sido'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı (kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

279. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

280. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

281. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

282. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikiçi'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

283. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü so'ru önergesi (6/864) 

284. — Bilecik Milletvekili Mehmet - Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/865) 

285. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakarımın bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

286j — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

287.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 
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288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'ia, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

289.— istanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

290. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

29ij ^_ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

292. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

293. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in., yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

294. — 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) 

295. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) . ', • 

296. — Kocaeli Milletvekili §evket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

297. - - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/871) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

299. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'ıın, «Bakana İkrama başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

300. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

301., — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

302. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ,Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) . 
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303. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

304. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü , soru önergesi 
(6/1011) (1) 

305. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

306. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet 'binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

307a — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

308". — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

309. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

310. —Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

311. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın* Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

312. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere üişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

314. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

315. — İstanbul Milletvekili Hali Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı İddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

316. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

317. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

318. — 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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319. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu inşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1077) (1) 

320̂  — 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) 

321., — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 

322. — İstanbul Milletvekili jBmin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

323. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
İşlemleri Yönetmeliğine «bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

324. — 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) 

325. — 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) 

326., — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

327. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

328. — 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) 

329. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

330. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

331. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/9Q9) 

332. —'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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333. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

334. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943) 

335. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

336. '— Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1) 

337. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nm özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

338. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusüz'un, Malatya'da yükseköğretime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

339„ —- 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) 

340. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

341. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

342. — 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) ' • . • . 

343. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru.önergesi (6/1018) (1) 

344. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

345,, __ Malatya Milletvekili Gazi Bamt'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

346, _ Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

3 4 7 / „ 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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348. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şatıin'in, Kuzey Irafk bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

349. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

350. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

351. — 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) 

352. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'do 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

353.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alman bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

355. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 

356. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) ' • • • • . 

357. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 

358. — 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) 

359. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

360. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
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361. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı ha'berlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

362. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

363. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

364. _ istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

365. — 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) 

366. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (1) 

367. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ İl Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü;soru önergesi (6/1167) (1) 

368. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

369. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

370. — Kayseri Milletvekili 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) 

371. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Döğancan A'kyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

372. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir Belediyesince ödendiği İddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1) 

373. — İzmir 'Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli ti Başkanıma İzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1) 

374. — Erzurum Milletvekili A'bdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

375. — Erzurum Milletvekili Abdulüalı Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 
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376. — Erzurum Milletvekili A'bdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

377. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

378. — Erzurum Milletvekili Ab'dulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

379. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

380. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

381^ — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

382,, — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/983) 

383. — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

384. — 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) 

385. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

386. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1) 

387. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet 
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1) 

388.) — îstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

389. — Kbnya Milletvekili Mustafa Ünaldı'hın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

390. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (!) 

— 49 — (88 inci Birleşim) 
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391. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

392. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

393> — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaiı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

394. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaiı'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) 

395. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaiı'nın, KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1179) (1) 

396. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaiı'nın, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

397. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaiı'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) 

398- — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaiı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

399. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaiı'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

400. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaiı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1184) (1) / •'• 

401'* — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaiı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1185) (1). 

402. '— 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) 

403. — 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) \ 

404. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine filer Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 
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405. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

406. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun* İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satüacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

407. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın^ Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

408J — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

409. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1) 

410. —- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 

411. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Riva - Şile kıyı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine 3'önelik 'bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 

412. — 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) 

413. — Bilecik Milletvekili 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) 

414. — 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) 

415. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

416. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

417. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 
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418. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

419. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

420.j — Konya Milletveildli Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

421. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

422.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

423. — 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) 

424. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

425. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

426., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

427. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

428. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla' küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

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

430. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1038) 

4311., —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

432. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 
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435. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) . 

436. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1) 

437. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1200) (1) 

438. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

439. — 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) 

440. •— Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) (1) 

441. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

442. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

443. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

444. — 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) 

445. — Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelak'in, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Ge
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1264) (1) 

446. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

447. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.l.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

448. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1) 
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449. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

450. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1266) (1) 

451. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Turban Genel Müdürlüğünde 
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1268) (1) • • . . • ' - . ' • ' ' . 

452. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

453. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

454. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 

455. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının reklam 
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1) 

456. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1) 

457. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1) 

458. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.Ş.'ne 
"yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1) 

459. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1276) (1) 

460. ~ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 

461. —•' Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

462. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru.önergesi (6/1058) 

463. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tımç'un, Güneydoğu sınır bölgelerinden 
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1279) (1) 

464. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 
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465. — 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) 

466. — istanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

467. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (1) 

468. —• Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

469. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

470. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt 
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (1) 

471. — Şırnak Milletvekili Mahmut Atınak'ın, ekonomik tedbirler nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1) 

472. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

473. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1) 

474. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) 

475. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 

476. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

477. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (1) 

478. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1) 

479. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1) 

480. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru-. 
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 
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481. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1295) (1) 

482. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) 

483. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Et-Balık Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1) 

484. — Bilecik Milletvekili Mehmet' Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) 

485. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

486. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1) 

487. — 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) 

488. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1) 

489. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

490. —• Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

491. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, askerlik görevini yerine getirirken 
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1) 

492. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) (1) 

493. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

494. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1) 

495. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'ıin, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 
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496. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

497. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

498. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1) 

499. — 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) 

500. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1321) (1) 

501. — .Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

502. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1) 

503. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt 'dışındaki gay-
rimerikullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1) 

504. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 

505. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişldn Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1) 

506. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

507. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

508. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Er Öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (1) 

509. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 

510. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1336) (1) 

— 57 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

511. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1338) (1) 

512. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

513. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

514. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

515. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

516. — Bolu Milletvekili Abbas İneeayan'm, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

517. — İstanbul Milletvekili Hali! Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

518.' — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

519. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 

520. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

521. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

522. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.t.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

523. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

524. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

525. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 
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526. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

527.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soaı önergesi (6/1099) 

528.— Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 

529. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 

530. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya- . 
pılan bir ithalata ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 

531. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1) 

532. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 

533. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1) 

534. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 

535. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Müdürünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1358) (1) 

536. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürüne ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi (6/1359) (1) 

537. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı 
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1) 

538. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1) 

539. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1) 

540. — îzmir Milletvekili Cengiz Bıılut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

541. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
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542. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1370) (1) 

543. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

544. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

545. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) (1) 

546. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru .önergesi 
(6/1104) 

547. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 

548. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın", bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

549. — 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) 

550. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) 

551. — Bilecik Miilletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1) 

552. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1) 

553. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabiime imkânı sağlanacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1380) (1) 

554. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

555. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396)(l) 

556. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108). 
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557. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir-Çelik Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru'önergesi (6/1399) (1) 

558. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yatanlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

559. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez bankası Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1) 

560. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

561. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin 
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (1) 

562. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

563. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

564. - r İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) ' 

565. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1) 

566. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

567. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

568. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1) 

569. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

570. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

571. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

572. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
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573. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak-
kındaki 'bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

574. •— Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaşlan'ın, basında «Kraliçenin büyük 
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (A) 

575. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

576. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

577. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

578. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1) 

579. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1407) (1) 

580. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.K.B.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1) 

581. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yaptlıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

582. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1.125) 

583. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırlan dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

584. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

585. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basma malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

586. .— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara 'karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

587. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
«Kararname Skandali» başlıklı habere ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi 
(6/1409) (1) 

588. -— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

589. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 
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590. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

591. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

592. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1) 

593. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1) 

594. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölü'nün korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) (1) 

595. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) . 

596i — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

597. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE 
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1416) (1) 

598. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, izmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

599. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında «Çiller'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1418) (1) 

600. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

601. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141) 

602. -- İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143). 

603. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

604. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (1) 

605. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1420) (1) 
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606. — 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) 

607. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

608. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1) 

609. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuş-
rulacağma ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

610. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

611. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) , 

612. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

613. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

614. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

615. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (1) 

616. — 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) 

617. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

618. —- Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli İl Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1426) (1) 

619. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1) 

620. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Almanya'da çalışan işçilerimizin tasarruf
larının Türkiye'de değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1428) (1) 
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621. — İstanbul Milletvekili Selçuk Mamflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

622. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nca DC - 9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1) 

623. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ım, İzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) 

624. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, T.S.E. Genel Sekreteri hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) (1) 

625. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1) 

626. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in,, Turban Genel Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

627. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1) 

628. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı. uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

629. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

630. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararlan ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

631. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

632. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, KİT'lere Hazineden yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1) 

633. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1) 

634. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

635. — Adana Milletvekili (İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1) 

636. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

637. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan-, 
dan sözlü som önergesi (6/1213) 

638. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1440) (1) 
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639. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

640.—İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarıma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

641. — İzmir 'Milletivekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

642. —.İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

643. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219) 

644. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

645. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

646.— îzmir Milletivekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

647< — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

648. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

649. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

650. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

651', — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

652. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

653. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 

654. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

655i — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 
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656, — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

657., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 

658. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/1234) 

659. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

66Ö.I — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

661. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

662. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

663. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

664.,— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

665. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletme
leri, Murgul İşletme Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1456) (1) 

666. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

667. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1458) (1) 

668. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesi tarafından yurt dışından getirilen otobüslere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1459). (1) 

669., — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, yolsuzluk olaylarına adı karışan 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1460) (1) 

670, — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, T.H.Y. tarafından doğıtılan pas 
biletlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1461) (1) 

671'< — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen ihra
cat kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (1) 

672. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, AG1K tarafından Erzurum'a 
bir heyet gönderileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1463) (1) 
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673. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Sheraton Oteline iliş
kin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

674., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Üniversitesi Has
tanesinde tesettürlü hanımların refaketçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1464) (1) 

675. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gençlere ve ev hanımlarına 
verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1465) (1) 

676., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

677. — 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) 

678. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) 

679. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, haftalık bir dergide yayınlanan «Si
gortada Vergi Oyunu» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1467) (1) 

680. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248) 

681. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1249) 

682. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 

683. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Murgul Bakır İşletmeleri Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (1) 

684. — İstanbul Milletlvekili Bülent Akarcalı'nın, otobüs ve minibüslerde emniyet 
kemeri zorunluluğu getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1470) (1) 

685. — 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) 

686. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığın özelleştirme kapsamı
na alınan kuruluşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1471) (1) 
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687. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük • bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

688. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

689. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her 
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamak» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

690. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, THY'nin Erzurum seferlerinin 
azaltılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) (1) 

691. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın-, KİT'lere alınan personel sayısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1472) (1) 

692. — Konya Milletvekili Abit Kıvrak'ın, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1473) (1) 

693. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

694. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, israil ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1474) (1) . 

695. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Avrupa'da çalışan işçilerin 
Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1475) (1) 

696. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkcş Şendiller'in, yabancı basında yer alan 
bir demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1476) (1) 

697. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

698. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Avrupa Birliği ile yapılacak 
Gümrük Birliği Anııtlaşmasma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1494) (1) 

699. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kuruluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1495) (1) 

700. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal SSK Hastanesinde ya
pılan ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1496) (1) 

701. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, özelleştirilen kuruluşlardan elde 
edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4477) (1) 
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702. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'mn burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

703. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'm, İzzet Baysal Üniversitesinde pro
fesörlüğe yükseltilen bir öğretim görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1497) (1) 

704. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin! 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259) 

705. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin. Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

706. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

707. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in-ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) 

708. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'ın yaptığı ihalelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1498) (1) 

709. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1263) 

710. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Samsun Havalimanı ile Sincan 
Tüneli ihalelerine üişkin Başbakandan sözlü soru önnergesi (6/1499) (1) 

711'. •-— Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nın İstanbul New - York 
seferlerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1500) (1) 

712. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, üniversitelerin Arapça öğret
menliği bölümlerinden mezun olan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
som önergesi (6/1501) (i) 

713.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1381) 

714t — Konya Milletvekilli Mustafa Ünaldı'nın, vergü borcu olan parlamenter ya-
kınlarma ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

715. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1383) 

71 öv— 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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717. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı'iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385) 

718. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386)' 

719. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) ' ' _ 

720< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1388) 

721. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) 

722. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın; Devlet Personel Rejimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390) 

723. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ferdî spora ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1391) 

724. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

725. — Sivas Milletvekili Ahmet Arikan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393) 

726. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

727.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1395) 

728;, — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava ık'irliliği sorununa 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) 

729. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ve Istı-
ranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

730- — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

731: — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, geçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

732. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 
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733. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi (6/1446) 

734. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, kayıp olduğu ileri sürülen bazı 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447) 

735. — Malatya Mlilletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkSlcr Başkan
lığında görev alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448) 

736. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

737. —Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından da
ğıtılan takvime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) 

738. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının 
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) 

739. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Ovası Projesi'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1452) 

740. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Çeçenistan'a yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

741. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

742. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın dokumacılık sektörünün sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1455) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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