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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Çankırı Milletvekili İlker Tuncay'ın, Hükümetin izlediği buğday politikası ve buğday taban fi
yatına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Tarım ve Köyişlcri Bakanı Refaiddin Şahin; 

Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin durumuna ilişkin gündem dışı 
konuşmasına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri; 

Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Dinar'da meydana gelen deprem felaketine iliş
kin gündem dışı konuşmasına da İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 

Cevap verdiler. 

Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının yeniden incelenmek üzere ge
ri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarı
nın, 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Yalova'nın İl Olmasına Dair Kanun Teklifini geri al
dığına ilişkin önergesi okundu; İçişleri Komisyonunda bulunan teklifin, 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, (6/1651) esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi okundu, sözlü sorunun; 

Geri verildiği açıklandı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 11 arkadaşının, SEK'in özelleştirilmesine yom 

lik çalışmalarla ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/243) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki ye
rini alacağı ve öngörüşmesinin sırasında yapılacaği açıklandı. 

Başkanlık Divanında açık bulunan ve değişen oranlar karşısında Refah Partisi Grubuna düşen 
Kâtip Üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik seçildi. 

4 Ekim 1995 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 16.31 'de birleşime son verildi. 
Kamer Genç 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Cengiz Üretmen 
İzmir Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— © — . 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
4 . 10 . 1995 ÇARŞAMBA 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 11 arkadaşının, depremlere karşı alınan ve alın

ması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.10.1995). m . 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

— © : . ' • • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 üncü Birleşimini açıyorum. 
III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve
killerinin, salonda buluduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. 

(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşımıza gündemdışı söz vereceğim. 

IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
].- Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'in, uygulanmakta olan işçi grevlerine ilişkin gündem dı

şı konuşması ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı 
BAŞKAN - Birinci gündemdışı söz, Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın'a verilmiştir. 
Sayın Sayın, ülkemizin gündemini günlerdir meşgul eden işçi grevleri hakkında gündemdışı 

söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Sayın. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunuzu, şu anda çok 
önemli olan işçi grevleri ve neticeleri hakkında düşünce ve duygularımı anlatmak üzere işgal etmiş 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. 

Memleketimizin ihtiyacı ve milletimizin en çok birlik ve beraberlik içinde olmamızı istediği 
bir ortamda, gerek işçilerimizin gerekse siyasî partilerimizin tutumu, vicdan sahibi her vatandaşı
mızı ve bizleri üzmektedir. Ben, olayları birbirinden ayıracak, ayrı ayrı değerlendirecek değilim; 
ayrılması da bana göre mümkün değildir; çünkü, hadiseleri yapanlar, bu milletin yöneticileri, ida
recileri, daha doğrusu, temsilcileridir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türk-İş, işçi ücretlerinin yetersizliği sebebiyle ülkemizde bir 
grev başlatmış durumdadır. Bu grevler, Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral'in, siyasîleri ve Hü
kümeti "sizi meydanlara çıkarmam, meydanları size zindan ederim" tehdidiyle başlamıştır. Ben, 
bu sözleri, hiçbir zaman, hak hukuk arayan, vicdan sahibi bir kimsenin sesi olarak kabullenemiyo
rum. Bana göre, bu, ancak, sabote eden, tehdit eden, hatta ve hatta, zorbalıkla, istediğini almak is
teyen bir zihniyetin ifadesi ve sözleridir. Ben, kendisine sormak istiyorum: Değerli Başkan, sen, 
Türkiye'nin ve dünyanın ncresindesin; ayda mısın, Amerika'da mısın, Almanya'da mısın? Nerede 
olursan ol, acaba, Türkiye'de olan bu serbestliği bulabilir misin; demokratik hak olarak yaptığın bu 
hareketleri, eylemleri, tehditleri yapabilir misin? 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Başkan Meral cevap veremez ki. 
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AHMET SAYIN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bugün, gayri safî millî hâsılanın 2 000-

2 500 dolar olduğu ülkemizde, işçimizin, memurumuzun, esnafımızın, çiftçimizin, hatta işsizleri
mizin ve Bağ-Kur'lularımızın durumlarını gözönüne getirip bir düşünelim; acaba, bu ortamda işçi
lerimizin durumları nedir?.. Gelin, aklımızı başımıza alalım, vicdanımızı ortaya koyalım, kararımı
zı verelim. Kim, kime, ne veriyor; kim, aldığının karşılığında, millete ne veriyor; kimin malını, ki
me, kim veriyor... 

Değerli arkadaşlarım, bu memlekette sadece 600 bin sigortalı kamu işçisi yok... Bugün, Bağ-
Kur'luların durumu çok acı; esnaflarımızın durumu çok acı. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Verin efendim. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) -Neden vermiyorsunuz. 
AHMET SAYIN (Devamla) - Hal böyle iken, kalkıp da -ortalama işçi ücretleri memur ücret

lerinin üzerinde iken- memleketin içinde bulunduğu şu durumda bu olayların yapılması, hangi vic
dana yakışır bilmiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, dokuz ay anne karnındaki bir bebeği bekler gibi bekleyen, ça
lışan, uğraşan, yetiştiren ve meyvesini bekleyen çilekeş pancar çiftçimizin, köylümüzün durumu ne 
olacak?.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kime söylüyorsunuz? 
AHMET SAYIN (Devamla) - Pancarı tarlasında çürüyecek mi? Onların aile başına bir yıllık 

geliri, şeker işçisinin bir aylık gelirine mahkûm mu edilecek? Bu kıyasları, her ortamda ve her üre
timde yapmak mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin tüm insanları, siyasetçileri ve liderleri; bu ülke bizim; hepi
miz bu ülkede yaşıyoruz; hepimizin, hepimiz kadar hakkı var; neden, ben herkesin hakkını gasp 
edeyim, yiyeyim; neden, olayları istismar edeyim... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Demek ki, iktidar milletvekilleri de bağırmaya başladı! 
AHMET SAYIN (Devamla) - Gelin, vicdanımızın sesini dinleyelim, doğruları yapalım, vic

dan huzuru içinde yaşayalım. Allah doğruların yardımcısıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe; buyurun 

efendim. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 

Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sayın, Türkiye'nin bugün gündeminde bulunan en önemli sorunu di
le getirmiş bulunmaktadır; kendisine teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili olarak genel bir bilgi sun
mak istiyorum. 

Halen kamuda çalışanların toplu iş sözleşmeleri kapsamında 600 bin civarında işçimiz bulun
maktadır.- Bu rakam, yaklaşık olarak 150 toplu iş sözleşmesinin kapsamını ifade etmektedir. 

Toplu iş sözleşmesinin kapsamı içerisindeki kurum ve kuruluşlarımızdan sadece -zaman za
man ifade etmeye çalıştığım gibi- 5-6 tanesi kendi ayakları üzerinde durmakta, kendi kaynaklarıy
la işçisinin ücretini ödeyebilmekte, işletmesini devam ettirebilmektedir. Bunun dışındaki kürüm ve 
kuruluşların tamamı zarar içerisinde çalışmaktadır. Eğer, toplam bir rakamla ifade etmek istenirse, 
KİT'lerin 1994 yılı zararı 100 trilyon lira civarındadır; bu, 1995 yılı itibariyle daha yüksek rakam
lara ulaşabilecektir. 
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Sizlere, biraz da, kamuda çalışan işçinin ücret seviyesinden bahsetmek istiyorum. Kamuda or

talama aylık çıplak ücret 19 milyon TL'dir, ortalama aylık giyinik ücret 32 milyon 280 bin TL'dir. 
Kamuda çalışan işçinin yüzde 37'si, ortalama aylık çıplak ücretin altında ücret almaktadır; yüzde 
10'u, ortalama aylık çıplak ücret seviyesinde -20 milyon lira seviyesinde- yüzde 53'U ise 20 milyon 
liranın üzerinde ücret almaktadır. 

31.12.1988 tarihinde kamuda çalışan işçinin ortalama aylık çıplak ücreti 190 bin lira iken, 
1994 yılı sonu itibariyle ortalama aylık çıplak ücret 19 milyon lira olunca, bu, 99 katlık bir artışı 
ifade etmektedir. 

Özel sektörle mukayesesini yaptığımızda, aynı işkollarında, özel sektörün yapmış olduğu -en 
son olarak tekstilde ve metaldckileri dikkate aldığımızda- son toplusözleşmelerden sonra dahi, özel 
sektör işçisi, kamudaki işçinin ücret seviyesine ulaşamamıştır. 

Biz, aylardan beri, sendikalarımızla, Türk-İş ile bu görüşmeleri sürdüregeldik. Halen bir nok
taya ulaşıldığı söylenemeyebilir. Bir noktayı yakalamanın; müşterek, adil bir noktayı yakalamanın 
çabası içerisindeyiz. Tabiatıyla, Hükümet olarak, bu noktayı yakalamaya çalışırken, önümüzdeki 
kriter; sosyal adaletten ayrılmadan, toplumun kesimleri, kesitleri arasındaki ücret dengesizliğine 
daha fazla meydan vermeden, bir makulü birlikte yakalamaktır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bu da, yüzde 5 mi Sayın Bakan!.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Kamu işçisinin ücret seviyesi, yuka
rıda sunmaya çalıştığım seviyede iken, devlet memurununki bunun yarısı seviyesindedir, emekli iş
çinin aldığı ise ondan çok daha az durumdadır. Devlet memurunun ortalama ücret seviyesi 10 mil
yon lira civarında, emekli işçinin aldığı ise, yapılan zamlardan sonra 5,5 ila 1 L5 milyon lira ara
sındadır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - 500 günde, 2 tane anahtar verecektiniz; ne oldu Sa
yın Bakan!.. 

BAŞKAN - Sayın Çelik, lütfen... Rica ediyorum... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Memleketi ne hale getirdiniz!.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Politik sözleri söylemek veyahut da 
popülizm yapmak kolaydır; ama, 60 milyona karşı sorumlu olursanız, adaleti mutlaka gözetmek ve 
sosyal adaleti de sağlamak zorundasınız. Oturduğunuz yerden bu şekilde yaklaşımlar gösterebilir
siniz; ama, sorumluluk yerinde olduğunuz takdirde bunu söyleme imkânınız kalmayacaktır; çünkü, 
60 milyona karşı sorumlusunuz. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Bakan, o zaman, göreve talip olmayın... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Meclise bilgi vermiş olsaydınız, gruplara konuşma 
hakkı doğardı Sayın Bakan... 

BAŞKAN - Sayın Çelik, karşılıklı konuşmak yok efendim... Rica ediyorum, oturur musunuz 
yerinize... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, bakın, bir gündemdışı konuşmaya... 

BAŞKAN - Efendim, size söz vermedim. Oturur musunuz yerinize... Başkanlık Divanı Üye
sisiniz hem de... 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Ben, yine, arkadaşlarımın bilgisine bir 
iki hususu daha sunmak istiyorum: Son, en önemli grevlerimizden olan şeker grevinden bahsetmek 
istiyorum. Grevlerin hepsi önemli; grevler, toplum için rahatsızlıktır, çalışan kesimimiz için de ra
hatsızlıktır. Çalışan kesimimiz de, hiçbir zaman, grev yoluyla hak almayı arzu etmez; ama, ne var 
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ki, bazen şartlar o noktaya kadar getirebilmektedir. Şeker grevinden, liman grevinden, demiryolla
rı grevinden tek tek bahsetmek istemiyorum; ama, şeker grevini de bir misal olarak vermek ve şe
kerdeki durumu da size kısaca sunmak istiyorum: Şeker Şirketi için 1995 yılı sonu itibariyle hedef
lenen zarar 2 trilyon liraydı; sendika talebinin kabulü halinde, bu zarara 2,5 trilyon lira daha ekle
necektir. Şeker Şirketinde çalışan işçilerimizin ortalama aylık ücreti 22 milyon liradır. Burada, bu 
noktada anlaşma sağladığınız takdirde, 600 bin insanımıza da bu ölçüyü götürmek gibi bir zorun
lulukla karşı karşıya kalacaksınız; çünkü, Türk-İş, devamlı surette, global bir anlaşmanın tazyiki ve 
isteği içerisindedir. Bunu diğer işyerlerine sirayet ettirdiğinizde, devlete yıllık ek yük olarak top
lam tutarı 118 trilyon liradır. Halen, mevcut sözleşmelerle 600 bin kamu çalışanına yapılan akta
rım 280 trilyon liradır. Bu ekle birlikte, üst üste hesap ettiğiniz takdirde, bir yıllık ek kaynak akta
rımı 400 trilyon lira civarındadır. Türkiye'nin bütçesini dikkate aldığınız takdirde, 600 bin işçimi
ze bütçenin üçte birini aktarmak gibi bir durumla karşı karşıyasınız; kalan üçte ikiyi de 60 milyo
na aktarmak durumundasınız. Biz, işçiye hakkını vermeyelim gibi bir iddianın içerisinde değiliz ve 
olmamız da mümkün değil. Çalışan, üreten insanımız, hakkını neden almasın; ama, bu hak alımı 
sağlanırken, diğer kesimlerin hakkına da el uzatılmış olmasın. Bu adil noktayı yakalamaya çalışı
yoruz. 

Sonra, bazı kurum ve kuruluşlarımız vardır ki -biraz önce genelde anlatmaya çalıştım- ayakta 
durması mümkün değil. Mesela, Türkiye Taşkömürü Kurumunu bir misal olarak vermek istiyorum: 
1994 yılı sonu itibariyle üretilen kömürün bedeli 4 trilyon lira; fakat, işçiye ödenen ücret 10 trilyon 
lira. 

Değerli arkadaşlarım, zamları devam ettirmek suretiyle, daha doğrusu, zamları, adil olmayan, 
ekonomik olmayan, verimli olmayan ölçülere götürmek suretiyle, bu kurum ve kuruluşları nasıl 
ayakta tutacağız! 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Verin... Verin... 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Değerli arkadaşım oradan "verin" di

ye sesleniyor. Evet, verelim; ama, bu verdiklerinizin sonunda, bu kurum ve kuruluşlar kapanır ve 
işçiler açıkta kalırsa veyahut da bu kurum ve kuruluşlar işçi çıkarmak mecburiyetinde kalırlarsa ve 
bugün evine ekmek götüren insanımız, yarın evine ekmek götüremez hale gelirse, bunun vebalini 
kim taşıyacaktır! . 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Çalıştırmıyorsunuz; teknolojiniz ölü. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Üretmeyi bilmiyorsunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yerüstünde ne kadar işçi çalışıyor!.. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim... Rica ediyorum... 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, bütün bun
lara rağmen, Türk-İş ile bir uzlaşma arayışı içerisinde, çalışmalarımızı ve çabalarımızı devam etti
riyoruz. Türk-İş, nihayet, bizim demokrasimizin ve rejimimizin temel kuruluşlarından bir tanesidir. 
Türk-İş, elli yıldan beri, hep sorumluluk içerisinde gelmiştir; Türk-İş, her zaman, mevcudiyetini 
borçlu olduğu rejime sahip çıkarak gelmiştir. Ben Umuyorum ve düşünüyorum -ki, gerek Hükümet 
olarak gerek Türk-İş olarak, belli bir makulü yakalama imkânını bulacağız; fakat, bu noktada bir 
şeyi daha ilave etmek istiyorum: Toplusözleşmeler, hiçbir zaman siyasetin ipoteği altına girmeme
lidir ve siyaset de, hiçbir zaman toplusözleşmelerin ipoteği altında kendi kendisine yön vermeme
lidir. 

Bakanlarımız, dün yine Türk-İş'i ziyaret ettiler, bugün de görüşmelerimiz olacaktır. Grev de 
olsa, başka türlü uzlaşmazlıklar da olsa, netice itibariyle, bu uzlaşmazlık yine masada çözülecektir 
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ve masada çözmenin çabası içerisindeyiz. Bizim aradığımız, çalışma hayatındaki barıştır; barışı 
sağlamanın gayretleri içerisinde olacağız. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
2. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Afyon İline bağlı Dinar İlçesinde-meydana gelen 

deprem felaketine ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 
BAŞKAN - İkinci gündemdışı konuşma için Sayın Şevket Kazan'a söz veriyorum. 
Sayın Kazan, Afyon'un Dinar İlçesinde meydana gelen depremle ilgili olarak konuşacaklardır. 

Aslında, dün de aynı konu konuşuldu; ama, Sayın Kazan, siz ısrar ettiğiniz için söz veriyorum; 
buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 uncu Dönem Parla

mentosu olarak, son yasama yılımızın çalışmalarına başladık; önce, bu çalışmaların, her birimiz 
için, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı Olmasını temenni ediyorum ve Yüce Heyeti saygıyla 
selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Gönül isterdi ki, müstafi bir hükümet olmasına rağmen, yeni hükümet kuruluncaya kadar gö
revine devam eden Hükümetteki arkadaşlarımız, dün, bu kürsüde, bir bakanımız vasıtasıyla, Dinar 
depremi üzerinde söz alsınlar, bir konuşma yapsınlar; arkasından da gruplara bir konuşma hakkı 
doğsun ve Dinar depremi konusundaki konuşmalar, dün, böylece tamamlanmış olsun. 

Ve yine gönül isterdi ki, bugün, yine, Sayın Devlet Bakanımız söz alsınlar, kamu sektöründe
ki toplu iş sözleşmeleri ve bu arada toplugrevler hakkında bir açıklama yapsınlar ve siyasî partiler 
de, kürsüye gelerek, bu konudaki görüşlerini dile getirsinler. 

Tabiatıyla, bunlar birer temmenni idi; ama, yapılmadı. Sayın Bakan, arkadaşımızın yaptığı ko
nuşmaya cevap verirken, bir uyarı üzerine, sorumluluğu hatırlattı, sorumluluk yükü altında bazı 
şeylerin yapılamadığından bahsetti. Keşke, bu sorumluluk duygusunu, bizler, seçim meydanında, 
hükümet ediyormuş gibi hissedebilsek; keşke, hükümet programlarını yazarken, bu sorumluluk 
duygusunu, hükümetin yükü altındaymış gibi hissedebilsek... (RP sıralarından alkışlar) Bunu böy
le yapmadığımız için, şimdi, hükümet etmenin yükü altında, burada, eleştirilere karşı hemen so
rumluluk duygusuna sarılı veriyoruz. -

Değerli milletvekili arkadaşlarım, benim konuşmamın konusu Dinar depremidir. Dinar'da 
meydana gelen deprem dolayısıyla hayatını kaybeden ve şu anda sayıları 80'e doğru varan bütün 
vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum, sayıları 212 olarak belirlenen yaralı vatandaş
larımıza Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum ve ölenlerin yakınlarına da başsağlığı diliyorum ve 
inşallah en kısa zamanda da yaralarının sarılmasını gönülden temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Dinar'da meydana gelen bu felaket dolayısıyla, Cumhurbaşkanı ve bütün 
siyasî partilerin temsilcileri olarak hepimiz, bu afet bölgesine koştuk ve oradaki vatandaşlarımıza 
âdeta moral yönünden destek vermeye çalıştık ve tabiatıyla bu arada, felaketin açtığı yaraların sa
rılması hususunda yapılan çalışmaları da, az çok gözden geçirme imkânı bulduk. Tabiatıyla, bu gö
rüntüsü itibariyle, devlet, âdeta Dinar'daydı; siyasî partiler, Parlamentoda temsil kadroları itibariy
le Dinar'daydı; ama, devletin yapması gereken hizmetler açısından meseleye bakıldığı zaman, tab
loya bakıldığı zaman, orada, devlet Dinar'daydı diyebilmek tam anlamıyla mümkün değildi. Neden 
değildi; önce, bir hafta boyunca sarsılan Dinar'da, valinin, ısrarla, halka, evlerine dönme talimatı 
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vermiş olması ve bu talimatın dinlenilmemcsi dolayısıyla vali ile halk arasında meydana gelin sür
tüşme ve bu arada, bu felaketin vukubulması karşısında, halkın, valiye pek büyük bir tepkisi var. 
Dolayısıyla, bu valinin, bu durumu itibariyle burada devleti temsil gücü zaafa uğramıştı; mutlaka, 
bu valinin dinlendirilmesi lazımdı; ama, vali, dinlendirilmeye alınmamıştır ve bu vali ile orada dev
let hizmetleri götürülmeye çalışılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kazan, size ek süre veriyorum; buyurun efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Vali, ne zaman halkın huzuruna çıksa, halktan tepki görmek
tedir ve böylece o hizmeti yürütememektedir. Vali, moralman yorgundur, bitkindir ve etkisizdir. 
Dolayısıyla, bu manzara, oraya giden bütün arkadaşlar tarafından tespit edilmiştir. 

Bir diğer husus -tabiî, çok husus var da, ben, güridemdışı bir konuşmayla sınırlı kalmak isti
yorum- kriz masası denilen masa. Biz, bu "kriz masası" tabirini çok dinliyoruz, çok duyuyoruz. Di
nar'da "kriz masası" denilen masa, jandarma bölüğüne girilen yerdeki bir nöbetçi kulübesinden iba
rettir. Küçücük bir nöbetçi kulübesi, içinde bir masa ve üzerinde de bir telefon; burası kriz masası 
olarak kullanılmamaktadır; fakat, odanın içindeki masanın sahibi yok; ortada bir tek şehir haritası 
yok, ortada bir köy haritası yok. Orada, gelen haberlere göre köylerden ve sağdan soldan istenilen 
yardımları sevkiidare edecek bir pozisyon da yok; böyle bir insan yok ortada, bir koordinatör yok 
ortada. Tabiatıyla, çok daha geniş bir kriz masasına veya çadırına şiddetle ihtiyaç var. Bu, inşallah, 
bugünler içerisinde temin edilebilir. 

Kurtarma çalışmalarında bir düzen yok. Sivil savunma ekiplerini; akşamları, televizyon kanal
larından izliyorsunuz; ama, onlar kendi kendilerine bir çalışma yapıyorlar, canlarının istediği yere 
gidiyorlar; bir yerden doğru dürüst sevkiidare eden yok. Köylere gidiliyor, gidiliyor; ama, gereken 
destek verilemiyor; dediğim gibi, koordinasyon yok. Tabiî, bunun yanında, halkın sekizde biri di
yebileceğim bir kısmı (5 bin kişi) Devlet Demiryollarının vagonlarından yararlanıyor, geri kalan 
halk ise çadır bekliyor, çadır yok. 

Türkiye, deprem bölgesindedir ve Türkiye, bu deprem konusunda yıllarca büyük felaketlerle 
karşı karşıya kalır; böyle bir durumla karşı karşıya kalınıldığı zaman ne yapılacak ne edilecek; bi
zim, hiçbir yerde hiçbir hazır mekanizmamız yok. Mesela, gönül ister ki, İçişleri Bakanlığında, bu 
gibi afet durumlarında, sadece afet yaralarını sarabilmek için ve afetin meydana getirdiği tepkileri 
ortadan kaldırabilmek için, bir "afet valisi" olsun. Bu afet valisi, gitsin, duruma müdahale etsin, tam 
yetkiyle yetkilensin ve orada kimsenin tepkisini toplamadan görev yapsın; ama, böyle bir eksikli
ğimiz yıllardan beri hâlâ daha sürüp gidiyor. 

Yemek ve su konusunda, gönül isterdi ki, Kızılayın aşevini orada görelim; ama, Kızılayın aşe
vinden önce biz orada Ankara Büyükşehir Belediyesinin 40 bin kişiye yemek dağıtan 7 servisini 
gördük. 

ALİ GÜNAYDIN (Konya) - Yanlış!... 
ŞEVKET KAZAN (Dcvamİa) - Yanlış değil. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kazan, lütfen, bitirin efendim... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bitiriyorum efendim... 

Dinar'a gidip eski garajın içine baktığınız zaman, orada, bütün ekipleriyle Dinar'ın yarasını 
sarmak üzere tam tekmil gelmiş bir tek teşkilat görürsünüz, o da, Ankara Büyükşehir Belediyesi-
dir. 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Gediz Belediyesi de vardı. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Ama, bundan basın bahsetmez; o, ayrı bir iştir. Tabiî, yara
ları sarmak hepimizin vazifesi, oradaki vatandaş, hepimizin beraber yaşadığı, beraber soluk aldığı
mız kardeşlerimiz. Elbette, bu yardım yapılacak; ama, ben şunu demek istiyorum: Devlet, bu ko
nuda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin önünde olmalıydı; maalesef, bunu böyle göremedik. 

O nedenledir ki, bendeniz, bu gündemdışı konuşmamda bir tavsiyede bulunacağım. Tabiî bu 
vali, devlete yıllardan beri hizmet veren bir kişi olabilir; ama, Sayın Bakan, vali beyi fazla incitme
den, onurunu da zedelemeden dinlendirelim; sizden rica ediyorum. Vali beyi mutlaka dinlendirme
miz lazım veya yaraların sarılması için bu bölgeye en kısa zamanda bir vali arkadaşımızı, bir mer
kez valisini yetkili olarak göndermemiz lazım gelir diye bir öneride bulunuyorum. Bu kriz masası
nın mutlaka bir sahibi olması lazım gelir diye düşünüyorum; bu kriz masasının sahibi, elbette böy
le bir vali görevlendirildiği zaman o kişi olacaktır. Bunun yanında, bu yaraların en kısa zamanda 
sarılması bakımından, daha yoğun bir destek gösterilmesi gereğini dile getiriyorum. 

Deprem felaketine uğrayan bütün Dinarlı kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun. Cenab-ı Hak 
memleketimizi, milletimizi bu gibi felaketlerden bundan sonra muhafaza buyursun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe; buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Af

yon'un Dinar İlçesinde 1 Ekim 1995 günü meydana gelen depremle ilgili olarak Kocaeli Milletve
kili Sayın Şevket Kazan'ın yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

Dün de belirttiğim gibi, 1 Ekim 1995 Pazar günü saat 17.57'de Dinarımız deprem felaketine 
uğramıştır. Şu anda aldığım rakama göre, deprem sebebiyle, maalesef, 84 vatandaşımız vefat etmiş 
ve 212 vatandaşımız da yaralanmıştır. Dün de beyan ettim; sorumluluk duygusuyla, olayı haber 
alır almaz beş on dakika sonra harekete geçtim; hemen, Dinar ile görüşmeye çalıştım, Valiyi San
dıklı'da buldum, Sandıklı'ya gitmiş, tekrar Dinar'a hareket etmek üzereydi ve ondan sonra, Sayın 
Bayındırlık ve İskân Bakanı arkadaşımla görüştüm, kendileri beni aradı, Sağlık Bakanı arkadaşım 
beni aradı; görüştüm. Esasen, Afyon milletvekilleriyle beraber, Afyon Milletvekili olan Maliye Ba
kanımız da Dinar'a hareket etmişti; adım adım olayları takip ettik. 

Tabiatıyla, oraya hemen hareket edeceksiniz, orada muhabere tam manasıyla işlemiyor, elekt
rik yok. Onun için,,buradan, devamlı bir şekilde civar illerin valileriyle görüştüm. Hemen, oraya, 
kurtarma ve yardımın intikalini temin etmeye çalıştım. 

Bu arada, esefle karşıladım Sayın Şevket Kazan'ı; şimdi, Ankara Belediyesini ayırt etmeye ça
lıştı; yani, bilhassa, reklam için bunu yapmasını hiç düşünmezdim. Yazılı bir şekilde Ankara Bele
diyesinden ben talep ettim; sadece ondan değil... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Tüm belediyeler geldi. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) -... bütün belediyelerden ben talep ettim, 
Aynı şekilde, hangi partiden, hangi partiye mensup; bunlar benim aklıma gelmez. 

Benim karşılaştığım bir felaket var, milletçe karşılaştığımız bir felaket var. Bütün vatandaşla
rımızın oraya koşması icap ederdi. Ankara Belediyesinin siyasî kimliğini bile düşünmem; onun 
için, dün, Ankara Belediyesine ve bütün belediyelere burada teşekkür ettim. 

Ta Aydın'dan, yardım eli gelmiştir, uzatılmıştır; İsparta'dan, Burdur'dan, Denizli'den ve bütün 
yakın belediyelerden... 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Gediz'den... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Orada bir koordinasyon noksanlığı var

dı; onu gördüm. Esasen, daha evvelki tecrübelerimizden istifade etmek suretiyle, buradan, hemen 
10 kişilik bir mülkiye müfettişi grubunu oraya hareket ettirdim. Neden; birtakım siyasî mülahaza
lar, dağıtımda şu iddia, bu iddia diye gerçekten objektif hareket edecek mülkiye müfettişlerini ora
ya sevk ettim. 

Sayın arkadaşım "vali" dediler. Gerçekten bir talihsizlik olmuş; Vali, rasathanenin raporuna 
dayanarak bir beyanda bulunmuş, böyle iddia var. Bu sabah -Afyon milletvekillerine de söyledim-
valiyi aradım, kendileri, bir aylık izin talep ettiler ve onun üzerine, merkezden, tecrübeli, valilik 
yapmış bir arkadaşımızı vali vekili olarak oraya gönderdim, birkaç saat sonra görevi deruhte ede
cektir. Bunların hepsi de düşünülmüştür, arkadaşıma teşekkür ederim; ama, gerçekten, ben de, sa
bah bunu gerçekleştirmiş bulunmaktayım. 

Tabiatıyla, felaket büyük, yüreğimiz parça parça oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla oraya gir
diğimiz andan itibaren, 5-6 katlı yahut 3-4 katlı binaların, tuz gibi, yerle bir olduğunu gördük ve 
ölü sayısının daha fazlalaşacagmdan korktuk. Bu arada hemen ilave edeyim; İçişleri Bakanlığında 
Sivil Savunma Teşkilatı var. Daha önce de, bunların, bu gibi felaketlerde başarılı olduklarını gör
düm, müşahede ettim. Onun üzerine, sivil savunma ekiplerini oraya gönderdim. Tabiî, sivil savun
ma ekipleri gider gitmez, felakete uğrayan birkaç vatandaşımızı sağ olarak çıkarmışlar. Onun se
vinci içinde "kim yok, bize haber versinler, orada araştırma yapacağız" diyorlar. Tabiî, orada onun 
koordinasyonunu, bizzat ben sağladım; arkadaşlarımızı görevlendirdim. Bir perişan... Sabah erken, 
saat 6'da... Orada, bizzat nezaret ettim. 

Tabiî, öyle bir ortamda, Vali, birtakım beyanları dolayısıyla halkın tepkisini çekmiş; ama, yi
ne canla başla görev yapıyor; Kaymakam yine aynı şekilde... 

Değerli aradaşlarım, Allah bu musibetleri bir daha başımıza getirmesin; gerçekten zor bir or
tamdı. O ortamda, devlet, bütün imkânlarıyla oraya koşmuştur. Hiç kimse "açım" diye bağırmamış-
tır; ama, çadır tevziinde, tevdiinde aksaklıklar olmuş. Öyle bir şey ki... Burada değerli arkadaşla
rım var, Afyon milletvekilleri oradaydı; yine, Anamuhalefet Partisinden arkadaşlarımız oradaydı; 
diğer muhalefet partisinden olan arkadaşlarımız oradaydı; yine, hemen civardan, Burdur milletve-
killerimizin hepsi koşmuş gelmiş. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, ne yapacaksınız; bu çadır meselesindeki düzensizliği halledecek
siniz. Bizzat gittim. Herkes "çadır" diyor. Dçvlet Demiryolları vagon teşkilatını kurmuş; oraya git
mek istemiyor nedense; evinin yanında çadırı kurmak istiyor. Orada, onu, bir anda halletmek müm
kün değil. 900 çadır gelmiş -Sivil Savunmadan biz de götürmüştük- ama, devamlı şekilde çadır ih
tiyacını Kızılay Genel Başkanı Sayın Kemal Demir'e intikal ettirdim; eksik olmasın, 500'erlik par
tiler halinde hep gönderdi. Ayrıca, Birleşmiş Milletlere müracaat ettik; 2 500 çadır da oradan gön
derildi. 

Demek ki, değerli arkadaşlarım, ilk anda herkes çadır istiyor. Bunun dışında iki ilçemizde (Ev-
ciler'de, Başmakçı'da) yine zelzele hissedildiğini, hasar.olduğunu, çadır istediklerini ve 17 köyde 
de hasar tespit edildiğini gördük. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı uzmanları süratle hasar tespiti ça
lışmalarına giriştiler ve onu canla başla yaptılar. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca şunu arz etmek istiyorum: Devlet, Dinarlılann ve civar köylüle
rin yanındadır, mutlak surette yaralar sarılacaktır; bütün imkânlarımızı seferber etmiş bulunmakta
yız. Gittiğiniz zaman gördünüz, devamlı şekilde sallanıyorduk; tabiî, vatandaş bir korku içinde. Da
ha evvel Dinar'ı terk eden vatandaşlarımız, dün dönmeye başladı. 
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Esasen, başlangıçta da herhangi bir hırsızlık olayına, yağma olayına meydan vermemek için, 

derhal İsparta'dan 100 kişilik bir polis ekibi göndermiştik, bunu yine takviye etmiş bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen, sayın milletvekili arkadaşlarımız tarafından da -
Afyon Milletvekili Sayın Özsoy da bugün telefon ettiler- aksaklık görüldüğü takdirde, derhal, va
zıyet edilecektir, eksiklik gördükleri takdirde, milletvekili arkadaşlarımızın bize intikal ettirmeleri
ni bilhassa istirham ediyorum. 

Söylediğim gibi, kriz masası, hemen o gün, müsteşarın başkanlığında Ankara'da kurulmuştur; 
ama, söyledikleri doğrudur, küçücük bir bina bulunmuştu, çalışmak gerçekten zordu; ama "diğer 
yerler yıkılacak" korkusu hâkimdi; o babmdan, ancak, o binayı bulabildik. Zannediyorum ki, 10 
kişilik heyet gittikten sonra, daha büyük bir mekân bulundu ve orada çalışmalar sürdürülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, söylediğim gibi, devlet bütün imkânlarıyla seferberdir. Ben, belediye 
olarak telakki etmiyorum; şu belediye bu belediye değil, devlet diyorum. Devletin içerisinde bele
diye de vardır, devletin içerisinde valilikler de vardır, bütün teşkilatlar vardır; hepsine medyunu 
şükranız, feragatla görev yapmaktadırlar, Cenabı Allah'tan, rahmete kavuşan vatandaşlarımıza rah
metini eksik etmemesini niyaz ediyorum ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralar mutlak su
rette sarılacaktır. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisin Değerli Başkanını ve değerli milletvekillerini tekrar saygıyla se
lamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gerçekten, Dinar depremi hepimizi yürekten yaralamıştır. Ancak, Türki

ye Büyük Millet Meclisi çalışmaları radyo ve televizyondan naklen yayınlandığı için Türkiye'nin 
herhangi bir yerindeki sıkıntı burada dile getirilir de diğer yerdeki dile getirilmezse, bu da vatan
daşlar arasında kırgınlıklara sebep oluyor. Mesela, 16-17 eylülde Tunceli'nin Çemişkezek İlçesin
de büyük bir yangın oldu; 23 evin tamamı, 2 evin yansı ve 11 de işyeri yandı. Belediye Başkanı 
bana telefon etti "Siz, Dinar depremini orada dile getiriyorsunuz; ama, biz de bu memleketin va
tandaşıyız, belediyelerden hiç yardım görmedik" dedi. Gerçi, ilk gün Hükümet adına sadece Sayın 
Bakanımız Ali Şevki Erek gitti, başka da kimse gitmedi. Ben de bunu burada belediye başkanının 
bir isteği olarak dile getiriyorum ve diliyorum ki, yeni kurulacak olan Hükümet, bu insanlarımızın 
da sıkıntısının üzerinde durur. Kusura bakmayın. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, gündemdışı konuşsaydınız. 
BAŞKAN—.Efendim, gündcmdışı konuşmadım... Rica ediyorum... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sayın Bakan konuşsaydı, konuşma fırsatı olurdu diyoruz. 
BAŞKAN - Arkadaşım, kusura bakmayın, belki biraz usulü aştık; ama, şimdi, insanlarımızın 

da belli sıkıntıları var, bu sıkıntıları... Yani, sizlere ikaz... Mesela, Sayın Kazan burada Çemişke
zek yangınında da bahsedebilirdi. O yönden diyorum. Yani, vatandaşlarımız alınıyor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Doğru da, Sayın Bakan bilgi verseydi, grupların konuşma fır
satı olurdu. 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyetinin bir bölgesinde meydana gelen sıkıntı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bahsedilip de ötekisinin üzerinde hiç durulmadı mı, insanlar da kendi aralarında, 
sanki, bölgelere göre ayırım yapılıyor gibi bir izlenime kapılıyorlar. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Oraya ilk öncc'biz gittik. 
BAŞKAN - Efendim, ben fikrimi söyledim. Rica ediyorum... 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, haklısınız, o konuda yeterli bilgi olsaydı konu

şurdum; ama, ben bu ikazınızın benden ziyade Tunceli Milletvekilimiz olarak dün gündemdışı ko
nuşan arkadaşın kulağına su kaçırdığını tahmin ediyorum. 

BAŞKAN - Yok efendim... Ben, genel konuştum. Gerçekten, arkadaşlarımız, bugün bana "biz 
sahipsiz miyiz" diye telefon ettiler; ben de gündemdışı konuşma hakkım olmadığı için bunu söyle
dim. Türkiye Büyük Millet Meclisinden de tekrar özür dilerim; yani, arkadaşlar "kürsüde böyle ko
nuşma hakkın yok" diyorlar da... 

ULAŞTIRMA BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, gerçekten, Sayın Bakanımız, ilk gün, hemen yangının olduğu gece git
tiler; kendilerine çok teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Erek. 

ULAŞTIRMA BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan, buyurduğunuz gibi, 
yangın felaketinden on saat sonra, ben, Çemişkezek'teydim; yangın yerlerini gezdim, oradaki va
tandaşlarıma geçmiş olsun dedim; kendilerine devletin sözünü verdim ve yaralarının derhal sarıla
cağını bildirdim. Tabiî, orada, evleri ocakları yanan vatandaşlarımız vardı; tek teselli veren nokta 
can kaybı olmamasıydı. 

Çemişkezekli kardeşlerimiz müsterih olsunlar, yaraları sarılacaktır ve yardımlar devam etmek
tedir.. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, daha, şimdiye kadar, ciddî bir yardım gitmemiş; onu da belirte
yim... 

3. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, 18 Ocak 1993 tarihinde Bayburt İli Üzengili Köyün
de meydana gelen çığ felaketinin sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Halil Çul/ıaoğlu 'nun cevabı 

BAŞKAN - Efendim, üçüncü gündemdışı söz, Sayın Ülkü Güney'in. 
Sayın Güney, 18 Ocak 1993 günü Bayburt İlinde meydana gelen çığ felaketiyle ilgili olarak 

gündemdışı söz istemişti; kendisine gündemdışı söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; sözlerimin başında, hepi

nizi saygıyla selamlıyorum ve bundan dört gün önce, Afyon İlimizin Dinar İlçesindeki felakette ha
yatını kaybeden yurttaşlarımıza, Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve bütün Afyonlulara 
başsağlığı diliyorum. 

Muhterem milletvekilleri, benim, bugün arz edeceğim konu; 18 Ocak 1993'te, Bayburt İli 
Üzengili Köyündeki çığ felaketiyle ilgilidir. Meclis çalışmalarını yakinen takip eden milletvekili 
arkadaşlarımız bilirler ki, üzerinden üç yıl geçmesine rağmen ben, bu kürsüden, bu konuda, muh
telif tarihlerde, üç defa gündemdışı konuşma yaptım; şimdi, dördüncü konuşmamı yapıyorum. Ay
nı konuyu, dört defa huzurlarınıza getirdiğim için üzgünüm; ama, o yörenin bir milletvekili olarak 
buna mecburum ve bazı gerçekleri yüce milletimiz ve Meclisimizin mutlaka bilmesi inancında ol
duğum için de, bu konuyu tekrar buraya getirdim. 

Hafızalarınızı tazelemeniz bakımından, olay hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum: Bu 
çığ felaketinde, 60 vatandaşımız hayatını kaybetmişti, 100 civarında ev yıkılmış, köy camii ve köy
deki bütün yerleşim birimleri yerlcbir olmuştu; ayrıca, takriben 2 500 civarında küçük ve büyük
baş hayvan da telef olmuştu. 
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Bu felaketi müteakip, aynen bugün Dinar'da olduğu gibi, devletin Başbakan Yardımcısı, ba

kanları olay yerine geldiler, bizlerde gittik. Radyolar, televizyonlar, Meclisteki gündemdışı konuş
malar gırla gitti. Kısa vadede şunlar yapılacak, uzun vadade şunlar yapılacak diye başlanıldı; Bay
burt'taki Üzengili köylülerinin yaraları sarılacak, bu köylülerimiz sıcak birer yuvaya kavuşturula
cak, köyün yeri değiştirilecek, köydeki çocuklara iş bulunacak denildi. 

Aradan üç yıl geçti, üç defa da buradan ikaz ettim; açık, net bir şekilde konuştum. Bakınız, bu
gün nereye geldik; ben buradan, bu mesajı, Dinarlılara, Senirkentlilere ve bizim gibi felaket geçir
miş bütün yörelere veriyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü durum şudur: Bu köy haritadan silinmiştir, Bayburt'ta Üzen
gili Köyü yoktur, köyün yeri değiştirilememiştir, değişmemiştir. Köyde kalan insanlar da, üç yıl
dan beri, civar köylerde ve kasabalarda, hayvanlarıyla, başkalarının yanında sürünmektedirler. Bu 
gerçeği, buradan açıkça ifade ediyorum. Ne yapılmıştır; üç yıldan beri yapılan, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğüyle Valilik arasındaki yazışmalardan ibarettir; "köylü istedi, istemedi; köylü yerini şöy
le etti, böyle etti; biz yer verdik, vermedik..." O zamanki Bayburt Belediyesi de 50 dönümlük yer 
tahsis etmesine rağmen, yazışmanın ötesinde yapılan bir şey yok. 

Size bir belge okuyacağım. Ciddiyetine ve devlet adamlığına inandığım değerli Bayındırlık ve 
İskân eski Bakanımız Erman Şahin, Bakanlıktan ayrılmadan önce, bana bu konuda son bir not gön
dermişti; tarih 1 Mayıs 1995. Sayın Bakan diyor ki: "Siz bana soru sordunuz, cevabım şudur: 1995 
yılı yatırımlarımız için genel bütçeden ayrılan miktar 31 milyar Türk Lirasıdır. Bunun yüzde 4,5'i 
de bütçe kanunu gereği kesilecektir. Kalanının ise, ne miktarda ve ne zaman serbest bırakılacağı, 
nakte dönüşeceği de bilinmemektedir. Sözü edilen miktar, 1994 yılından 1995 yılma sarkan işler 
için dahi yetersiz kaldığından, Üzengili Köyü ile ilgili, 1995 yılı itibariyle ödenek ayrılması ve 
mevcut ihalelerin yapılması mümkün görülmemektedir." 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Ne oldu "saracağız" sözleri? O tarihte İçişleri Baka
nı kimdi? 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Üçüncü yıl... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, buyurun; ek süre veriyorum, tamamlayın 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Ve bu köylülerimiz, bu kışı da yine yabancıların yanında, baş

ka köylerde geçireceklerdir. 

Şimdi, hepinize soruyorum: Dinar'da deprem oldu, Sayın Başbakanımız gitti, ağlayanlar sız
layanlar, birtakım şovlar; hep seyrettik. Ben bunu üç yıl önce gördüm, ben bunu yaşadım. Bakan
lar gitti... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Giderler... 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - "Efendim, yaralar sarılacak"... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Sarılır(!) 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - İşte, ben size somut ve çok ciddî örneklerle, haritadan kaybolan 

bir köyle ilgili bilgi getirdim. O yörenin milletvekili olarak, bunun üzüntüsünü yaşayan bir arkada
şınız olarak konuyu huzurlarınıza getirdim, sizlerden yardım bekliyorum; ama, bu dördüncü yalva
rışım, bu dördüncü bekleyişim, hiçbir şey elde edemedim. 

Muhterem arkadaşlarım, devlet yönetmek ciddî bir iştir; inancım, budur. Yani, siz, bugün için 
günü kurtarabilirsiniz, bugün, siz, televizyonlarda istediğiniz gibi "yaralarınızı saracağız, en kısa 
zamanda Dinar'ı yeniden kuracağız" diyebilirsiniz -bunlar önemli değil- bunlarla, belki, o insanla-
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rı o gün için kandırabilirsiniz, o gün için onlara birtakım şeyleri -bize söylendiği gibi- söyleyebi
lirsiniz; ama, inanıyorum ki, o yörenin milletvekilleri de bir gün -aynen benim gibi- bu kürsüye çı
kıp, yapılmayanları haykırarak, yapmayanların suratına vururlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - O tarihte İçişler Bakanı kimdi?!. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, şimdi, efendim Dinar işini halledelim, 
işte Valiyi alalım, Valiyi götürelim dinlendirelim... Ben, artık kimi kime şikâyet edeyim... Hükü
met dinlenmede, Valiyi dinlendirseniz ne olacak, dinlendirmeseniz ne olacak(ANAP sıralarından 
alkışlar) Bizim olay geçtiğinden beri iki üç vali değişti, bunlarla neyi yapacaksınız... Evvela, hükü
meti idare etmek için ciddiyet lazımdır, devlet adamlığı lazımdır, inanç lazımdır... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Yeni bir zihniyet lazımdır, reform lazımdır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - ...yoksa oradaki insanlar aylarca yıllarca bekler durur. 
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Sayın Bakan cevap mı vereceksiniz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu cevap verecekler efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, değer
li arkadaşlar; yanıt vermesi biraz zor bir konum, yanıt verirken de biraz zorlanacağımı zannediyo
rum; ama, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar bunlar. 

Gerçekten, Sayın Ülkü Güney'in, Bayburt'un Üzengili Köyünün konumunu defaaten bu kür
süye getirdiğini biliyorum. 18.1.1993 tarihinde bu çığ felaketi olmuş, bizim kayıtlarımıza göre 53, 
Sayın Güney'in ifadesine göre 60 vatandaşımız, çığ afeti nedeniyle hayatını kaybetmiş. Biz, nakit 
olarak, Valilikçe bizden istenen her türlü katkıyı vermişiz ve vatandaşların geçici iskânıyla ilgili 
yardımları yapmışız; o sene içerisinde, yatırım programlarına ek olarak teklif edilmiş ve 1 milyar 
lira bir bedelle yatırım programlarında yer almış, daha sonra ihalesi yapılmış; ihalesi yapıldıktan 
sonra -hatta, bir proje dahilinde ihalesi yapılmış- ihale, fesat karıştığı gerekçesiyle, Valilik tarafın
dan, 20.1.1994 tarihinde iptal edilmiş. 

Bu arada, yer tespitleri konusunda, Üzengili Köyündeki vatandaşlar, kendi köylerinde otur
mak istemişler ve bu taleplerini iletmişler. Biz, yurtdışından bilimadamlarını bu konuda görevlen
dirmişiz ve bu bilimadamları, Üzengili Köyünde oturulma şansının olmadığını saptamışlar. Böyle
likle, Bayburt içerisinde oturabilirler mi konusunun araştırmaları yapılmış ve Bayburt'ta ikamet et
meleri kararlaştırılmış; ama, köy halkının, kendi köylerinde ikamet etmek isteğinde uzunca süre di
retmesine rağmen, bu konu 1994 yılı programı içinde yer almadığından, çığ afetinden zarar gören 
Üzengili Köyü vatandaşlarına yardımcı olunamamıştır. 

Buradan, bunu bir başka şekilde ifade etmek istiyorum. İşte görüyoruz, Türkiye'nin, birçok 
depremde, birçok doğal afette yine birçok sorunları var. Şimdi, belki, bunu söylemek çok yerli ye
rinde değil; ama, bunu, Türkiye'nin önemli bir sorunu olarak ifade etmek istiyorum. İşte, Afetler 
Fonundan, Bayındırlık Bakanlığına 360 milyar lira geliyor. Bunun yatırım ödeneği, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda konulanlarla beraber 34 milyar liradır. 

Benim, bu seneki programdan, 6 340 hak sahibine afet konutu borcum var; bunların temel de
ğerleri 1 trilyon lira. Şimdiye kadar Türkiye'de afetten zarar gören 201 bin hak sahibi belirlenmiş; 
bizim yapabildiğimiz konut sayısı 170 bin; 31 500 vatandaşımıza halen borcum var. Muş-Varto 
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depreminden Lice depremine kadar otuz yıllık, kırk yıllık borcum var; bunların değeri 27.5 trilyon 
lira. Afetler Fonunda 360 milyar lira para var. Genele baktığınız zaman, devletin, vatandaşına 27.5 
trilyon lira borcu var. Bunun gelirleri neredendir diye Afetler Fonuna bakıyorsunuz; KİT gelirleri
nin yüzde 2'si, yüzde 3'ü Afetler Fonuna aktarılır. Bu.gelirler gelebilse; Türkiye'yi, afet konusun
da, sanırım daha iyi bilgilendirme şansına sahip oluruz hem de bu sosyal sorunu çözme şansına sa
hip oluruz... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Tabiî, o para gelebilse... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Türkiye'nin, Par

lamentonun bu konuda... Tabiî, iktidarlar farklılaşıyor v ekonomik konular farklılaşıyor, bu tartışma
ları yapmak istemiyorum, Türkiye'nin ekonomik konularını tartışmak istemiyorum; Türkiye bu ko
şullara neden gelmiş, bunları tartışmak istemiyorum; ama, çok temel bir sorun, Türkiye'deki Afet
ler Fonunun işletilmesidir. Afetler Fonunun- işletilmesi konusunda, Parlamento olarak, bütçe yapı
lırken, bu noktada birtakım görevlerimizi, geri plâna itmemek zorundayız. Bunun iktidarlarla ala
kası olduğu kanısında değilim. İşte önümüzde bir Dinar depremi örneği var. Ön belirlemelerimize 
göre, hemen hemen 10 trilyon liralık bir kaynağa ihtiyacımız var. İşte bu gibi işleri yaparken -10 
trilyon lirayı sonradan bulacağımıza- Afetler Fonuna önemli miktarda kaynak aktarsak, biz bu sos
yal problemlerin engellenmesinde çok önemli görevler yaparız. Sıkıntıyla beraber... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Hükümet olarak bunları yapmayacak mısınız; dört senedir 
İktidarsınız. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Değerli arkada
şım, bu, sizin zamanınızda da böyleydi -otuz yıldır devam ediyor, elli yıldır devam ediyor- sizin 
zamanınızdan gelen sorunlar da var. Bence, hiç kimseye sorumluluklarımızı fatura etmeyelim, bir
likte bir çözüm aramanın yollarını arayalım. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Dört sene evvelini bırak; siz Hükümetsiniz... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Bence, birlikte 
çözüm arayalım, bunun yollarını arayalım. (CHP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Beyefendi, İstanbul'da 350 trilyon lira alacağınız 
var; tahsil edin; Maliye Bakanı ihbar ediyor, ama, toplamıyorsunuz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Çemişkezek'e gönderin!.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaş

lar, Türkiye'nin bu koşullara gelmesinde Anavatan Partisinin rolü çok büyüktür. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Şu anda, Hükümet sizsiniz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Türkiye faiz kıs

kacı altındaysa, Türkiye borç kıskacı altındaysa, önemli sebep sizsiniz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bizim zamanımızda çalışma vardı, şevk vardı. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Biz 78 trilyonda bıraktık, siz 1 katrilyona çıkardınız. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Bunları, kalkıp 
burada bize fatura etmenin anlamı yoktur. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Dört senedir iktidardasınız... Dört sene... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bırakın bizim zamanımızı Allahaşkına. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Önemli sebep 

sizsiniz... Bunları her ortamda tartışabiliriz... Çok önemli etken sizlersiniz. 
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BAŞKAN -Arkadaşlar, müdahele etmeyelim... , 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Türkiye'nin kay
naklarını iyi kullanmadınız; Türkiye'de rantabl, verimli üretim yapmadınız, verimli yatırım yapma
dınız ve ülke bu koşullara geldi. Şimdi, bunun içerisinden sıyrılmaya çalışıyoruz.,. Sorunlarımız 
olabilir; ama, afetler gibi sorunları, kalkıp burada, Ahmet'e, Mehmet'e fatura etmek çok doğru de
ğil; bu afetler konusunda Parlamento üzerine düşen sorumluluğu almalıdır. Bunların çok büyük bir 
kısım hak sahipliği, ta sizin zamanınızdan geliyor. Sizin zamanınızda, siz niye vermediniz diye 
adama sorarlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Allah, Allah... Bizim zamanımızda şevk vardı, para 
vardı, çalışma vardı... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Biraz önce, Sa
yın Kazan'ın, Dinar'la ilgili ifadeleri oldu. Değerli arkadaşlar, Dinar'da, Kızılay gibi bir kuruluşu 
yok sayarak, sadece Ankara Belediyesinin reklamını yapmak, bence çok doğru bir davranış değil. 
Denizli Belediyesi oradaydı, Antalya oradaydı, Aydın oradaydı, Burdur oradaydı; herkes elinden 
gelen yardımı yapıyordu... 

HALİTDUMANKAYA (İstanbul) -Afyon oradaydı, Afyon... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Afyon oradaydı; 
ama, ne yapıyordu Ankara Belediyesi; ekmeği "Ankara Belediyesi ekmeği" diye satıyordu. Bence, 
anlayış farklılığını ortaya koymak lazım; diğer belediyeler yardımlarını ortaya koyuyorlardı, onlar, 
reklam aracı olarak kullanıyorlardı. Yıllarca, Türkiye'ye, afetlerde büyük hizmeti geçmiş Kızılayı 
burada yok saymak, onların yardımlarını yok saymak, bence büyük hatadır, 

AHMET DERİN (Kütahya) - Onun görevi o, görevi... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Ben, Kızılayın 

değerli yetkililerine -başta Genel Müdürü ve tüm yöneticilerine, en alt kademedeki görevliye ka
dar-Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum Kızılaya; her 
gün, binlerce insana yiyecek yardımı yapıyorlar. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Kime teşekkür ediyorsun; görevini yaptı. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - 4 100 çadır dağı

tıldı değerli arkadaşlar; ama, çadır dağıtımında muhtarlar bulunamadığı için bir koordinasyon ek
sikliği görülüyor. Bugün de, 1 500 çadır İskenderun'dan gönderildi. Bunlar, daha önce, Kuzey 
Irak'taki Peşmergelere verilen çadırlar. 1 500 çadır, şu an, Adana havaalanından Afyon'a gönderil
di. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Hükümetin ayıbı bu işte: Dört gün sonra... Daha yeni gidiyor. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Dün 4 100 çadır 

dağıtıldı. 
Sekiz on yurtdışı kuruluştan çadır ve erzak yardımları geliyor; her türlü uluslararası kuruluş, 

bu konuda üstüne düşen yardımı yapmaya çalışıyor. 
Kriz masası denildi... Tabiî, kriz masası orada olmaz; orada, kriz masasının koordinasyonu 

olur. Kriz masası bir yanda, anadolu lisesinin yanında. Bu afetler konusunda kaç tane komisyonun 
kurulacağı, afet öncesindeki çalışmalar nedeniyle bellidir ve o komisyonlar kurulmuştur. O komis
yonların hepsinin başında da İçişleri Bakanlığı müfettişleri vardır; sekiz dokuz müfettiş arkadaşım 
orada görev yapıyor. Orada, bir tek tarım komisyonu hariç diğer komisyonların hepsi kurulmuştur 
ve çalışmalarına devam ediyor. Eğer, Sayın Kazan, yüz metre daha yürüyüp baksaydı, oradaki ko
misyon çalışmalarını da görecekti. . - ' . - • 
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Elektrik ve su verilmeye çalışılıyor; elektrik verildi, su bugün verilecek. Su, kaçaklar nedeniy

le verilemiyor; ama, 4 kilometrelik boru, hibe olarak belediyeye verilmiştir. 
Tespitler ivedilikle yapılıyor, inanın değerli arkadaşlar, hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecek

tir. Belki, koordinasyonda psikolojik sorunlar nedeniyle ufak tefek aksamalar olabilir -ki, o psiko
lojik sorunları da Sayın İçişleri Bakanı çözmüş- sanırım, bu sorunlar, çok daha ivedilikle halledi
lecektir. 

Ben, bu vesileyle, Sayın Ülkü Güney'e teşekkür etmek istiyorum. En büyük sorunlarımızdan 
birini burada tekrar ifade ettiler. Ben de, tekrar ifade etmek istiyorum; bu sorun, iktidarların soru
nu değil, Parlamentonun sorunudur. Afet meselesini ona buna fatura edemezsiniz; afet meselesi, 
Türkiye'nin sorunudur. Parlamentonun, bu soruna çözüm arama gereksiniminin üzerinde durması 
lazımdır. Ekonomik koşullar, şöyle böyle olur; ama, bu Parlamentonun, bu konudaki kaynak ihti
yacını ve alınacak tedbirleri, muhakkak, afetlerle birlikte değil -yani, afetlerin olmaması temenni
miz- afet olmadan önce irdelemesi lazım. Yapıda denetimi, yapıda sigortayı ve fennî mesuliyet sis
temini, muhakkak, tekrar ele almalıyız. Bununla ilgili de Bayındırlık Bakanlığının her türlü çalış
ması hazırdır; yeter ki, Parlamentoyu istediğimiz boyutta çalıştırabilelim ve yüzde 92'si afetlerle 
karşı karşıya olan ülkemizde, bu soruna daha sağlıklıca, birlikte bakalım.. 

Hepinize teşekkür ediyorum, hepinize sevgi, saygı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN r-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar ve cevapları tamamlanmıştır. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I. - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğluye II arkadaşının, depremlere karşı alınan ve alın

ması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(101244) 

BAŞKAN - Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
30 Eylül 1995 tarihinde Afyon-Dinar'da meydana gelen deprem felaketinde birçok vatandaşı

mız hayatını kaybetmiş, önemli ölçüde can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. 
Depremler konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri incelemek, kamuya ait binaların 

neden en çok hasar gördüğünü tespit etmek, depremlere karşı oluşturulacak, temel politika ve ted
birler paketini ortaya çıkarmak amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca, acilen bir Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

1. Muhsin Yazıcıoğlu 
2. Recep Kırış 
3. İsmet Gür 
4. Ökkeş Şendillcr 
5. Esat Bütün 
6. Ahmet Özdemir 
7. Saffet Topaktaş 
8. Kadir Ramazan Coşkun 
9. Halit Dumankaya 

10. Murat Başesgioğlu 
11. Yusuf Pamuk 
12. İbrahim Özsoy 

(Sivas) 
(Kahramanmaraş) 
(Aksaray) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Tokat) 
(Kahramanmaraş) 
(istanbul) 
(istanbul) 
(Kastamonu) 
(İstanbul) 

(Afyon) 
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GEREKÇE: 

Yurdumuzun değişik bölgelerinde belli aralıklarla zaman zaman büyük depremler meydana 
gelmiş ve bunlar büyük can ve mal kaybına neden olmuştur. 

Japonya gibi, bize göre depremlerin yaşandığı birçok ülkede meydana gelen tahribat ve kayıp
lar, bizdekine göre daha az olmaktadır; herhalde, bu, sebepsiz değildir. Yer seçiminden, binaların 
yapımına, eğitimden sivil savunma ve kurtarma hizmetlerine varıncaya kadar, birçok açıdan konu
nun incelenmesine ihtiyaç vardır. ' 

Kamuya ait binaların teknik şartlara, daha uygun olarak yapılması gerekirken, en önce yıkılan
lar da onlar olmaktadır. Bütün bunların nedenlerini tespit ederek, tedbirlerinin araştırılması ve ge
reğinin yapılması için daha fazla geç kalınmamalıdır. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Sayın milletvekilleri, şimdi gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçeceğiz. 

Biliyorsunuz, daha önce alınan bir karar gereğince, çarşamba günleri Ter saat sözlü soruları,, 
buna ek olarak da kanun tasarı ve tekliflerini görüşecektik. Yalnız, İçtüzüğümüzün 79 uncu mad
desine göre, eğer, hükümet, herhangi bir şekilde çekilmişse, o zaman, hükümetin yazılı başvurusu 
olmadan kanun tasarı ve teklifleri de görüşülemeyecek. 

Şimdi, bu itibarla, biliyorsunuz, Sayın Tansu Çiller'in 50 nci Hükümeti istifa etmiş, istifa hali 
devam etmektedir ve bugüne kadar Sayın Tansu Çiller Hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine yazılı başvurarak görüşülmesini arzu ettiği herhangi bir kanun tasarı ya da teklifi yoktur. Bu 
itibarla, İçtüzüğün 79 uncu maddesine göre, bizim kanun tasarı ve tekliflerini görüşme imkânımız 
bulunmamaktadır. 

Şimdi, 1992'de Türkiye Büyük Millet Meclisince alınan karar gereğince, 1 saat süreyle sözlü 
sorular görüşeceğiz; ancak, salonda, gördüğüm kadarıyla hiçbir bakan yok; olmayınca, grup tem
silcilerinin de bu konuda... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, sözlü sorular görüşülmeli; bu bir denetim 
yoludur. Sayın bakanların hepsi biraz evvel buradaydı... 

BAŞKAN -Sayın bakanlar yok, Sayın Dumankaya... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Dinleniyorlar... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Şimdi gittiler; niye gittiler? 
BAŞKAN - Bir tane sayın bakanı gösterin bana... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hepsi buradaydı... 3 bakan vardı... 
BAŞKAN - Efendim, yok... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bu Meclis çalışmalarına devam etmek mecburiyetinde... 
BAŞKAN - Efendim... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bu Meclis çalışmalarına devam etmeli... 
BAŞKAN - Efendim, dün de aynı uygulamayı yaptık. 
Şimdi, arkadaşlar, sözlü soruları burada boşu boşuna okumanın da bir anlamı yok ki... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Denetim yollarını tıkıyorsunuz... Bilhassa siz, çalışma

lara yardımcı olun Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Efendim, niye ben yardımcı olayım... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bakanlar burada değil miydi? 
BAŞKAN - Şimdi, efendim, bakın, Allah insanlara akıl vermiş, izan vermiş, şuur vermiş. Di

yor ki "ben sana akıl, izan ve şuur verdim ki, buna göre hareket et." 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Bravo Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda hiçbir bakan yok. Ben şimdi so

ruları tek tek okuyacağım: "Sayın Bakan var mı? Yok. Ertelenmiştir. Sayın Bakan var mı? Yok. Er
telenmiştir..." Niye bunu yapayım; bu akla ve izana sığar mı; yani, siz, şimdi neyin müdafaasını ya
pıyorsunuz? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bakanlar buradaydı iki dakika önce... 

BAŞKAN - Efendim, yok şimdi... Gidin getirin bakanları da, ben devam edeyim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Bakan adayları var Sayın Başkan... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Meclis Başkanı sizsiniz, ben değilim ki... 

BAŞKAN - Evvela siz, Meclis Başkanını dinleyin, yerinize oturun. 
Bu duruma göre sözlü soruları da görüşemeyiz; çünkü, Genel Kurul Salonunda herhangi bir 

bakan yok. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yapılacak bir şey yok zaten Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Grupların istekleri de, bugünkü çalışmanın sona erdirilmesi biçiminde. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) -Hâ) ir, öyle bir şey yoL 
BAŞKAN - İçtüzük gereğince, gerekli çalışmaları yapmak için yarın saat 15.00'te toplanmak 

üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 16.18 

— ® ; ' •• 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SOR ULAR VE CEVAPLARI 
1. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kalkınma Bankasınca yayın kuruluşlarına verilen 

kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in 
yazılı cevabı (7/7020) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sının teminini saygılarımla arz ederim. 6.6.1995 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
1. 1991 yılından bu yana Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hangi yayın kuruluşları

na (Gazete ve Televizyon kanallarına) ne miktarda kredi hangi faiz oranları ile verilmiştir? 

2. Verilen kredilerin geri dönüşleri ile ilgili sorunlar var mıdır? Varsa, bu sorunlar ne tür so
runlardır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.10.1995 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: B.02.0.001/Öz.Kal.Bür./003/01942 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Devlet Bakanlığının (Sayın Bekir Sami Daçe) 22.8.1995 tarih ve B.02.0.006.0/3-02285 
sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un Sayın Başbakana yönelttiği ve yanıtlanmak üze
re Bakanlığıma intikal ettirilen 7/7020-14543 sayılı yazılı soru önergesine, ilgili kuruluşumuz Tür
kiye Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğünce verilen yanıt ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

7/7020-14543 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Yanıtıdır 

Yanıt 1. Türkiye Kalkınma Bankasınca Basım Yayım Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmala
ra Yönelik Tahsis ve Kullahdırımlar (7.8.1995 Tarihi itibariyle) 

Kredi Tahsis Kullandırım Faiz 
Firma adı Kredi türü tutarı tarihi tutarı oranı % 
Doğan Matbaacılık Kaynak Kullanımını Destekleme 

Fonu Kaynaklı Kredi 
Yilgüntaş Kaynak Kullanımını Destekleme 

Fonu Kaynaklı Kredi 
Başkent Gazetecilik Teşvik Fonu Kaynaklı Kredi 
Güneydoğu Gazetecilik Teşvik Fonu Kaynaklı Kredi 
Ortadoğu İktisadî ve 
Siyasî Haber Ajansı Teşvik Fonu Kaynaklı Kredi 
MBI Reklam, ve Filmci. Teşvik Fonu Kaynaklı Kredi 
MBI Reklam, ve Filmci, Teşvik Fonu Kaynaklı Kredi 
MBI Reklam, ve Filmci. Teşvik Fonu Kaynaklı Kredi 

336 300 000 TL. 

5 255 010000 TL. 
29 001 764 000 TL. 
12 880 000 000 TL. 

20 550 000 000 TL. 
3 436 132 USD 

106 000 000 TL. 

175 000 000 USD 

21.7.1993 

27.11.1992 
29.7.1993 
13.1.1994 

16.3.1995 
26.7.1990 
26.7.1990 

14.12.1990 

281516 950 TL. 

_ 
-

• -

_ 
3 429 785 USD 

104 535 482 TL. 

175 000 USD 

' 30 

15 
35 

ıo\ 

30 
14,50 
68,16 

14,50 
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Yanıt 2. MBI Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Finansal Kiralama Taksitlerini 

gicikmeli olarak ödemektedir. - • ' 
2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kalkınma Bankasınca iki otele verilen krediye iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı 
(7/7084) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru: Daha evvel tarafınıza tevcih ettiğim 7/6354 sayılı yazılı soru önergeme verilen 9.6.1995 

tarih ve 3.02.1.HM.O.BAK.02.02/52121-1 sayılı cevabî yazıyla sorularım cevapsız bırakılmıştır. 
Şöyleki, 

Didim-Akbükkoyu, Atanaj deresi mevkiinde bulunan DİDYMA ile SWAN otellerine Kalkın
ma Bankasından ayrı ayrı tarihlerde krediler sağlanmış, ancak bu kredilerden geriye dönüşlerin ol
madığı yolunda tarafımıza bilgiler gelmektedir. Bu nedenle şu sorularımın tekrardan açık ve belge
lerle cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

1. Adı geçen otellere hangi tarihlerde ne kadar kredi verilmiştir? 

2. Verilen kredilerden geriye dönen toplam miktar nedir? 
3. Şayet geri dönmeyen krediler varsa, haklarında yapılan yasal işlem nedir? 

4. Bu krediler için referans veya tavassut gösterilen siyasî var mıdır? Varsa, kimlerdir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.10.1995 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: B.02.0.001/Öz.Kal.Bür./003/01941 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Devlet Bakanlığının (Sayın Bekir Sami Daçe) 24.8.1995 tarih ve B.02.0.006.0/3-02442 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in; Sayın Başbakana yönelttiği ve yanıtlanmak üze
re Bakanlığıma intikal ettirilen 7/7084-14714 sayılı yazılı soru önergesine, ilgili kuruluşumuz Tür
kiye Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğünce verilen yanıt ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. . 
Hikmet Çetin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
7/7084-14714 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Yanıtıdır 

Yanıt 1. Akbudak Turizm İnş. ve San. A.Ş. (Didyma Otel) 

Şirkete, Didim-Akbük'te yaptırmış olduğu 266 oda - 614 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi 
için Bankamız Yönetim Kurulunun 13.11.1986 tarih - 306 sayılı kararı ile 3 956 105 000 TL. 
27.10.1987 tarih - 348 sayılı kararı ile 5 060 000 000 TL. olmak üzereoplam 9 016 105 000 TL. or
ta vadeli yatırım kredisi, 12.1.1990 tarih ve 36 sayılı kararı ile de 9 500 000 000 TL. tutarında kı-
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sa vadeli kredi tahsis edilmiştir. Böylece, firmaya yapılan tahsis miktarı 22 480 105 000 TL. sına 
baliğ olmuş ve bu tutarın 19 581 845 000 TL. sı kullandırılmıştır. 

Kredinin türü Tahsis edilen (TL.) Ödenen (TL.) 
Yatırım Kredisi 9 846 259 000 7 538 035 000 
YDF Kredisi 1 364 900 000 1 364 900 000 
KDV Kredisi 1178 910 000 1178 910 000 
İşletme Kredisi 590 036 000 -
Kısa Vadeli Kredi 9 500 000 000 9 500 000 000 

22480 105 000 19 581845 000 
Gözüm Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Svvan Otel) 
Şirketin Didim Akbük'te yaptırmış olduğu 202 oda - 410 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi 

için, Bankamız Yönetim Kurulu 16.2.1987 tarih - 181 sayılı kararı ile 6 075 000 000 TL., 
25.8.1988-264 sayılı kararı ile 4790 000 000 TL., 29.12.1989 tarih - 600 sayılı kararı ile 4 000 000 000 
.TL. (kısa vadeli kredi) ve 8.11.1990 tarih - 794 sayılı kararı ile de 2 006 558 434 TL. olmak üzere 
toplam 16 871 558 434 TL. kredi tahsis edilmiş olup, bu tutarın tamamı şirkete kullandırılmıştır. 

Yanıt 2. Kullandırılan kredilerle ilgili olarak her iki şirket tarafından da Bankamıza herhangi 
bir ödemede bulunulmamıştır. 

Yanıt 3. Şirketlerin Bankamızdan kullanmış oldukları kredilere ilişkin taahhütlerini yerine ge
tirmemeleri üzerine Akbudak Turizm înş. ve San. A.Ş. hakkında 20.5.1992 tarihinde 160 517 245 810 
TL. Gözüm Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. hakkında ise 10.12.1992 tarihinde 73 969 163 789 TL. üze
rinden yasal takibe geçilmiştir. 

31.8.1995 tarihi itibariyle Akbudak Turizm İnş. ve San. A.Ş.'nin riski 721 391 255 544 TL. 
Gözüm Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin riski de 267 994 389 805 TL.'dir. 

Yanıt 4. Bahis konusu krediler için referans veya tavassut gösterilen siyasî yoktur. 
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SÖZLÜ SORULAR ' . . • • . . . 

*1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*2 ,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 

"*3. — 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) 

*4. — 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) 

*5.—• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafımdan taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

*6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 9Ö0'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

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

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

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

10. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Eftekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî'-hizmet'yılını doldurmuş olanların resen emekliye scvkedildikleri şeklinde basında. 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

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

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
(]) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

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

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

15. — Bayburt Milletvekili Bahattiıı Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına. ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) , 

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

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

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın aldığı iddiasına ilişirin Maliye Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/519) 

19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sora önergesi (6/521) 

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

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

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

*23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın oto. telef onlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

24.— İstanbul Milletvekili Halit Dumanka3'a'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

— 3 — 
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25. —. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

26.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

27< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

28. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

, 30.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

*31. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

32.— İstan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru nöergesi (6/592) , 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatle
re ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

35.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

36. — 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) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından .sözlü soru önergesi (6/603) 

38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları .yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora öner
gesi (6/604) 

__ 4 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

39. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ntn, Şişli Belediyesi Meclis üyele
rinin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi, ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

41. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

42. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) O) 

H3. •— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

44. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

45. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nuh, istanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

46. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

47. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

*48. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*49. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Mer
kezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/628) 

50. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/631) 

51. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı, uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlıü soru önergesi (6/632) 

52. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

53. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 
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54. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

55.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi '(6/636) 

56. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve'Sosyal Güvenlik Balcanından sözlü soru önergesi 
(6/638) 

57. — Kütahya Milletvekili Mehmet. Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

58; — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

'59. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru. önergesi (6/644) 

60. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf, Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/645) 

61. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

•' *63. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

64. —• İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine iliışıkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

65. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) (1) 

*66. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

67. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru nöergesi (6/652) 

. • — 6 — ' ' . 
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68, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

*69. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/S22) (1) 

70. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'denbu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

71. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

*72. — 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) 

73. — 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) 

74. — 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) 

75.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

76. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden hari
tasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in T.K.l. Seyitömer ve Tunç-
bilefc kömür sahalarındaki rezerve üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) , 

78. — 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) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

80. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hatuna üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 
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81. —- Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalı
şan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

82. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalı
şan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/V74) 

83. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/825) (1) 

84. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

85. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

86. —' İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

87.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*90. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkam ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözUü soru önergesi (6/836) (1) 

91. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

92. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

93. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

94.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına 
ait gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/687) 
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95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

96. — İstanbul Milletvekili1 Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

97. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dplayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/691) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayanın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü som önergesi (6/693) 

100. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişlen Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694) 

101. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya yenildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi1 (6/696) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

104. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*105. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

106. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafinin işlerini terk etmele
rinde etkine olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

_ 9 __ 
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109.-— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından'sözlü soru önergesi (6/705) 

*110. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) .'•,..•.' 

111. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına İlişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi 
(6/708) ' . 

112. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

113.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığıma eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

114.— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne süb
vansiyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü'soru önergesi (6/843) (1) 

115. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

116. — 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) ' 

117.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin" Ulaştırma 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/741) 

118. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı koy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ye Köyişleri: Bakanından .sözlü soru önergesi (6/742) 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/743) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ilıaîie edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, iskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/745) 
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122. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

123. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

124. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

125. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) • 

126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

127. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait fir
maya kamu bankalarından kredi, verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

128. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp,açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

129. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadast
ro çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

132. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

133; — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden. bazı İhtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

134. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan 'bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

135. — Kahramanmaraş Milletveküi Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 
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136.-— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

138. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'niıı, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

140. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora 'ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

142. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

143. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerîn vo yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769) 

144. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanlan ve Vİ'P salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

145. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771)' 

146. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde fek süre önce meydana gelen Şap hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

147.— İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

148. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

149.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/774) -
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150. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nm, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/775) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

,152. ~- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

153. —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) 

154. — 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) 

155. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

156. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784) 

158. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

159. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarmda 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/786) 

160. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

161 w — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

162. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

163. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
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164.—Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

165H— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman tünde vergi denetim ele
manlarınca yapılan açlışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/884) (1) 

166. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan' Ergüder'in, alüminyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına"ilişlen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) . 

167. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü sora önergesi (6/807) . 

168. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

169. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alüminyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi, (6/809) 

170.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine iliişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

171. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nm, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

172. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü,som önergesi (6/911) (1) 

173. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Erzurum 11 indeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

174. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs-, 
kân Balkanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) ' 

175. — 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) 

176. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/915) (1) 
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177. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/916) (1) 

178. — 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) , 

179. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

180. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonıı'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

181. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ye Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü sora önergesi (6/921) (1) 

182. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

183. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir Bindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık, ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

184. —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) 

185. — 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) 

186. — 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) 

187. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonıı'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/891) (1) 

188. — İzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapıları yardımlara .ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 
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189, — 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) 

190.—Muğla Milletvekili Nevşal; özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

191. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nun'dan Uşak Ündeki belediyelere yapılan1 yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

192. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

193. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylıı'nıın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

194. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından -sözlü som önergesi (6/1074) (1) 

195. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözltü soru önergesi (6/1075) (1) 

196. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü som önergesi 
(6/828) 

197. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) ,' . : 

198. — Bilecik 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) 

199. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir mıMletvefcili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/831) 

200. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 
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