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V.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 

1. - (10/189,238) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Abdullah Öcalan'ın halen Türk 

vatandaşı olup olmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin ya
zılı cevabı (7/7217) 

2. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Türk Hava Kuvvetlerince 
satın alınan tanker uçaklarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Vefa Ta-
nır'ın yazılı cevabı (7/7290) ; 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Arsa Ofisi kanalıyla Yalova-
Altınova'da satılan bir araziye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın 
yazılı cevabı (7/7302) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açıldı. ; 

Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, ülkedeki işsizlik sorununa ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, . 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Birleşik Sosyalist Partinin Ankara Necatibey Cadde
sindeki binasında beklemekte olan İranlı mültecilerin durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması
na da İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 

Cevap verdiler. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, (6/1613) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi okundu; sözlü sorusunun geri verildiği açıklandı. 

Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Anayasa ve Millî Savunma komisyonlarından istifa etti
ğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

(10/132 ve 123) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö
rev süresinin, karar tarihinden itibaren 2 ay, 

(10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süre
sinin, karar tarihinden itibaren 3 ay, 

Süreyle uzatılmasına ilişkin tezkereleri kabul edildi. 
Başbakan Tansu Çiller'in 15-23 Nisan 1995 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine 

yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 
Doğru YolPartisi Grubuna ait olup, açık bulunan : 
Anayasa Komisyonu üyeliklerine, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Tekirdağ Millet

vekili Halil Başol, Eskişehir Milletvekili HUseyin Aksoy, Konya Milletvekili Hasan Afşar ve Çan
kırı Milletvekili Nevzat Ayaz, 

0 : 1 
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Adalet Komisyonu üyeliklerine, Antalya Milletvekili Hasan Namal, Kırıkkale Milletvekili 

Abdurrahman Ünlü ve Konya Milletvekili Ömer Şeker, 
Seçildiler. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ali Günaydın İbrahim Halil Çelik 
Konya Şanlıurfa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

. @ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
20 .10 .1995 CUMA 

Tezkere 
1. - Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin 1994 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarılarına Ait 

Genel Uygunluk Bildirimi Taslaklarının Sayıştay Genel Kurulunda Görüşülemeden Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1997) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.10.1995, Komisyona havale tarihi; 17.10.1995) 

23 .10 . 1995 PAZARTESİ 
Tasanlar 

1. - Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/93,1) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.1995) 

2. -Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne' Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/932) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1995) 

3. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ve Kıbrıs'a 
Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birli
ğin Başka Giderleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/933) (Mil
lî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.1995) 

4. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı (1/934) (Adalet ve İçişleri ve Çevre komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1995) 

5. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/935) (Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.10.1995) 

6. - 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/936) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 23.10.1995) ' 

Teklifler 
1. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 32 Arkadaşının; Milletvekili Seçiminin Er

ken Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1517) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.10.1995) 
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2. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Mil

letvekili Nevzat Ercan ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat 
Çay'ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkmda Kanun, Siyasî Partiler Kanu
nu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1518) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1995) 

3. -Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile Hakkâri Milletvekili Esat Canan'in 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 4 üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/1519) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, İstanbul eski İl Başkanı ve İl yöneticilerinin 

18.10.1995 tarihli basın toplantısında yaptıkları iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/7464) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.1995) 

2. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, son yurt dışı seyahatinde CHP Genel Başkanına 
Ata Uçağının tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7465) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.10.1995) 

24 .10 .1995 SALI 
Teklif 

1. - Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşının; Siyasî Partiler Kanunu ile Millet
vekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1520) (Ana
yasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 1995 yılı yaş çay bedellerinin ne zaman ödeneceğine 

ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7466) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1995) 
2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un Ziraat Bankasına olan borcuna karşılık 

düşük fiyattan çay sattığı iddiasına ve tahsil edilemeyen alacaklarına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/7467) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1995) 

. , Q—. 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

.'• — — - © - • ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. . 

(Gaziantep Milletvekili Mehmet Batallı'ya kadar yoklama yapıldı) 

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

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Hükümetçe yapılan grev ve ertelemesine ilişkin gün-

demdışı konuşması ve Çevre Bakanı A. Hamdi Üçpınarlar'ın cevabı 
BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 

Birinci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Emin Kul, Hükümetçe yapılan grev ertelemeleri ko
nusunda Yüce Meclise bilgi arz edecekler. 

Buyurun Sayın Kul. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce, emek ve demokrasi mücadelesinde, bir açık hava 
toplantısından dönerken şehit verdiğimiz 5 işçi arkadaşımızı rahmetle anıyor, aziz ruhları önünde 
saygıyla eğiliyorum ve sözlerime başlarken sizleri saygılarla selamlıyorum. 

Güvenoylaması sonucu sakıt olmuş Tansu Çiller azınlık Hükümeti, Demiryol-İş, Türk Metal-
İş, Şeker-İş, Liman-İş, Petrol-İş, Selüloz-İş, Ağaç-İş, Basın-İş, Özçelik-İş Sendikalarının 34 işye
rindeki grevlerini 17.10.1995 tarihinde erteledi. 23.12.1995 tarihinde Hava-İş Sendikasının ertele
nen greviyle birlikte, 1995 yılı içinde, 10 sendikanın 35 işyerindeki onbinlerce işçisinin yürüttüğü 
grevlerin ertelenmesi, Türk işçi hareketine, demokratik koşulların varolduğunun iddia edildiği bir 
ortamda, en büyük ve emsali görülmemiş, açık bir saldırıdır. Bu saldırıyı, huzurunuzda şiddetle kı
nıyorum. 

Ertelemenin zamanlaması, siyasî hayatımızdaki çürümenin, ekonomik ve sosyal hayatımıza 
yansımasının ve işçi haklarına saldırının emsalsiz bir örneğidir. Bu saldırının mimarlığında, kendi
sine sosyal demokratlığı yakıştırmaya çalışan kişilerin yer almasıysa, dünya siyaset literatürüne ib
retle geçecek bir olaydır. 

Yaklaşık bir aydır* grev yapılan işletmeci KİT'lerin, grevler nedeniyle kârda olduğunu ilan 
eden Başbakan, 16 Ekim 1995 tarihinde birdenbire, grevlerin, millî güvenliği ve genel sağlığı bo
zucu nitelikte olduğu noktasına varmıştır. Bir grevin, millî güvenliği ve genel sağlığı bozucu ola
cağını bilemeyen ve on aylık bir süredeki umursamaz tutumuyla, bu grevlere davetiye çıkartan ve 
grevlerin kârlılık getirdiğini iddia eden bir Başbakanın, 16.10.1995 tarihli erteleme gerekçesine 
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inanmak acaba mümkün müdür? Aksi halde, ülkenin millî güvenliğinin ve genel sağlığının aylar
dır niçin tehlikeye atıldığının hesabı verilebilecek midir? 

Dikkat buyurunuz sayın milletvekileri; 16 Ekim 1995 tarihi, CHP-DYP müstakbel hükümeti
nin kararlaştırıldığı tarihtir. Erteleme kararnameleri, 16.10.1995 tarihi ile Cumhurbaşkanının ona
yına sunulup, onaylanıyor; Sayın Cumhurbaşkanı, iki gün önce güvenoyu alamayan Başbakanı, ye
niden, 17.10.1995 tarihinde görevlendiriyor; bu görevlendirmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkere
si ile grev erteleme kararnameleri, Resmî Gazetenin 17.10.1995 tarihli mükerrer sayısında yayım
lanarak, CHP'nin katılacağı bir hükümetin, grev ertelemesine başvurma eylemi zemini, böylece, iş
çilerin sırtından, temizleniyor. 

Bakınız, sayın milletvekilleri, grev erteleme kararnamelerinin düzenlenmesinden üç gün önce, 
Sayın CHP Genel Başkanı, Çiller Azınlık Hükümetini eleştirirken Mecliste neler söylemiş: "Bütün 
sanayinin önemli kuruluşları olağanüstü kârlı bir yıl yaşarken, reel olarak ücretleri azalan kimse
ler, işçiler olmuştur. 5 Nisan uygulamaları, Türkiye'deki gelir dağılımının daha da çarpık hale gel
mesine neden olmuştur. Türkiye'de, 300 bin işçi grevde; Hükümet, dokuz ay boyunca, bu soruna 
ilgi göstermemiştir " demiş. , 

Bunlar, açık teşhisler ve gerçek itiraflardır. Tansu Çiller Koalisyon Hükümetinin, Sanayi Ba
kanlığının, özel sektör şeker fabrikalarında yapılan toplu iş sözleşmelerinin yüzde 5,25 altında, Şe-
ker-İş Sendikasıyla anlaşma sağladığını; fakat, Başbakanın bu anlaşmayı tanımadığını ve engelle
diğini belirten Sayın CHP Genel Başkanı "o engellemenin hukuka uygun olup olmadığını, yakın
da yargı organlarında göreceğiz" diyor ve bu kürsüden "iyiniyetle yapılan anlaşmaları yok sayacak
sınız ve arkasından, olay bu noktaya gelince 'halkın parasını kimselere vermem' iddasıyla ve eda
sıyla, olayı politize etmeye çalışacaksınız" diye Sayın Başbakana haykırıyor. 

Bu beyanlarla da yetinmiyor Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı; bakın, Başbaka
na atfen şöyle devam ediyor: "Canım, sıfır zam veririz, yüzde 5,4 zam veririz, sendikalar grev ka
rarı alır; biz de bir kararname çıkarırız, tümünü erteleriz. Ondan sonra da, mecburî tahkim yoluy
la, iş, Yüksek Hakem Kuruluna gider, uygun gördüğümüz ücret artışlarını oradan veririz...Bu yak
laşımı toplusözleşme ruhuna aykırı buluyorum." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edecek misiniz Sayın Kul?.. 
EMİN KUL (Devamla) - Evet, lütfederseniz efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
EMİN KUL (Devamla) - Yani, onu ertelemek zorunlu mu, ertelemeyesiniz diye haykırıyor. 

"Bildiğimizi okuruz yaklaşımıyla devlet yönetilmez, gün olur yönetemez hale gelirsiniz" diyor. "O 
hale geldiğiniz zaman da, içine düştüğünüz duruma, siz de şaşar kalırsınız" diye bu kürsüden ses
leniyor. 

Şimdi, bütün tazeliğiyle zabıtlarda duran ve kulaklarımızda kalan 13.10.1995 tarihli bu beyan
lar ortadayken, yeni bir hükümete, ortak olarak nasıl girilecek? Bu beyanların, Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanına hatırlatılmasına nasıl mani olunacak ve bu beyanlar ortadan kaldırı
lacak; tabiî, acele bir erteleme kararıyla, CHP, henüz şeklen yeni Hükümetin dışındayken yapılan 
bir erteleme kararıyla... 

Sayın milletvekilleri, işte, ertelemelerin gerçek sebebi hudur. Bu sebep ise, ülkenin millî gü
venliği ve genel sağlığından daha önemlidir. Daha önemlidir; çünkü, Tansu Çiller'in Başbakanlığı
na CHP'nin desteğini sağlayacaktır. İşte, Türk işçi hareketi, böylesine oyunlarla perdelenen ağır bir 
siyasî saldırı karşısındadır. Ertelemede, ortaklıkları olmadığını, olamayacağını söyleyenler, şimdi 
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erteleyenlerle nasıl ortaklık içerisinde olacaklardır? İşçiler ve sendikaları iki yönlü bir kıskaç içine 
sıkıştırılmıştır. Bir taraftan, bütünlük içerisinde anlam taşıyacak grevleri, bölünerek ertelenmiştir, 
diğer taraftan, dün, Hükümet yanının oyçokluğu bulunan Yüksek Hakem Kurulu, Hükümetle de
vamlı görüşmeler yaparak, onbinlcrce enerji işçisinin toplu iş sözleşmesini; birinci yılı için yüzde 
13 artı 14, ikinci yılı için yüzde 15 artı 16 zamla, oyçokluğuyla karara bağlamıştır; yani, grevleri 
ertelenen sendikalara yeni bir gözdağı verilmiştir. "Bakın, Yüksek Hakem Kurulunun vereceği zam 
bu; gelin, bizle anlaşın, biraz fazlasını alın" deniliyor. Sendikalara, çaresiz, bu yol seçtirilecek ve 
belki bugün, şu anlarda varılacak bir anlaşmayla, CHP - DYP yeni ortaklığı tarafından yapılan an
laşmalar, hür toplusözleşmeler diye ilan edilecek. 

İşte, Sayın Demirel'in, Türk-İş'te açıkladığı "altın üçgen" bu. Bir köşesi DYP, bir köşesi CHP, 
diğer köşesi Yüksek Hakem Kurulu. Tam bir Bermuda şeytan üçgeni. Yüzbinlerce işçinin bu üç
gende boğulmaya mahkûm edilmesine seyirci kalınmıştır. 

Bakın, işin bir de başka yönü var; CHP Genel Başkanı Sayın Baykal, on gün öncesinin Türki-
yesini bu kürsüden şöyle tarif ediyor: "Devlet düzeni içerisinde derebeyliklerin, iktidar odaklarının, 
kısa devre yapan özel etkinlik merkezlerinin şekillendiği; Hükümetin, bakanların, müsteşarların, 
Yüksek Planlama Kurulunun, Para Kredi Kurulunun meşru yönetim sisteminin devre dışı kaldığı; 
kurumları, organları, meşru yetkili muhatapları devre dışında tutan, kişisel, keyfî takdirlerle, olup
bittilerle siyasetin yürütüldüğü, özel ilişkilerle, özel iktidar odaklarının oluşturulduğu ben böyle uy
gun gördüm, gereği böyle yapılacaktır denildiği; kim tarafından yönetildiği bilinmeyen karmaşa 
içerisinde bir Türkiye..." CHP'nin Sayın Genel Başkanı, Türkiye'yi böyle tarif etti dört gün evvel 
ve Yüce Meclisi, önce göreve çağırırken "siyaset tarihimiz açısından daima önemle hatırlanacak,' 
güvenoylamasının da ötesinde, çok büyük bir görevle karşı karşıyadır Yüce Meclis" dedi ve şunu 
ilave etti: "Bu siyaset anlayışıyla hesaplaşmak istiyoruz." Ne zaman; 13 Ekimde... Hesaplaşmak is
tediği bu siyaset anlayışıyla, bu sözleri söyledikten üç gün sonra, 16 Ekimde bir araya geliyor... İş
çiye de, emekleme devrini tamamlayıp, ayakları üzerine kalkmaya çalışan demokratik hukuk dev
leti anlayışına da kıydınız... 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Siz sendikacısınız, ANAP'ta ne işiniz var?.. 
EMİN KUL (Devamla) - Bu sosyal ve siyasî cinayetin sanığı olanları, seçim sandığı bile kur

taramayacaktır. Siyasî hayatımızın bu tarih kesitinde yerinizi aldınız; yazıktır, çok yazıktır... 
Arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Sizin yeriniz de ANAP değil... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Emin Bey, az bile söylediniz... 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Çevre Bakanı Sayın Hamdi Üçpı-

narlar; buyurun efendim. 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; gündemdışı söz alarak, halen pazarlıkları devam etmekte olan işçi ücretleri konusuyla ilgili 
görüşlerini ifade eden Sayın Kul'un konuşmalarını, dinleme imkânını, az da olsa bulabildim. 

Şu anda, Hükümetimizin temsilcisi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Türk-İş Ge
nel Başkanı ve temsilcileri toplantı halinde; bu ücret konusundaki görüşmelere devam etmektedir
ler. 

Yalnız, tamamen, kamuda çalışan işçileri ilgilendiren bu toplu iş sözleşmesinde, benim, Hü
kümet yetkilisi olarak, bazı televizyonlarda yapılan oturumlarda, Türk-İş yöneticileriyle, gerek kar
şılıklı gerekse telefon görüşmeleri neticesinde ortaya koyduğum bir hakikat vardı; bunun, kamuoyu 
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tarafından bilinmesinde fayda mülahaza ettiğim için, burada, tekrar ifade etmek istiyorum. Aslın
da, yapılan iş yanlıştır. Yanlışlık, şuradan gelmektedir: Sendikalar ile işveren arasındaki görüşme
ler bir tarafa bırakılmış, Türk-îş, bütün sendikalar adına, Hükümet de bütün işverenler adına, hak
lan olmadığı halde, yetkileri olmadığı halde, bu görüşmeleri yapma noktasına getirilmişlerdir ve 
maalesef, sendikaların devamlı olarak ifade edegeldiği, on aydır görüşmelerin sürdürüldüğü şikâ
yeti, Türk-İş yöneticilerinin bugüne kadar yapmış oldukları tutum ve davranıştan kaynaklanmakta
dır. Türk-İş tarafından, bu görüşmelerin ilk başladığı tarihten itibaren, bunların toplu bir pazarlık 
şeklinde yapılması amaçlanmış ve iş bu noktaya getirilmiştir. 

Sayın Kul, buradan çok güzel şeyler söylediler; ama, bir görüşüne katılmıyorum; yine, üslup 
meselesini burada hatırlatmak istiyorum; hepimiz, burada, 60 milyon Türk insanını temsil eden ki
şileriz ve şu gerçeğin bir kere daha bilinmesinde fayda mülahaza ettiğim için tekrar ediyorum: Bu 
millet; artık, kavga etmeyi; artık, birbirine çamur atmayı; artık, birbirine kötü sözler sarf etmeyi, 
kötü benzetmeler yapmayı kabullenemiyor, hazmedemiyor. Benim, arkadaşlarıma hatırlatmak iste
diğim husus yine budur. 

Sayın Kul'un, konuşmasının sonlarına doğru yapmış olduğu bir benzetme var: Bermuda şey
tan üçgeni... Değerli arkadaşlarım, bırakınız artık bunları. Vatandaş, millet, sizlerden, bizlerden, 
hepimizden, burada seviyeli konuşmalar istiyor; doğruların kamuoyuna aktarılmasını istiyor. Bura
da, bizler, bu milletin birer temsilcisi olduğumuzu unutmayalım ve milletin beklentisini, milletin 
özen duyduğu şeyleri burada, kendi bünyemizde öncelikle temsil etmeye çalışalım. 

Sendikacı arkadaşlarım, görüşmelerde, devamlı olarak, bana şunu hatırlatıyorlar: "Anavatan 
Partisi İktidarı zamanında, Zonguldak işçilerini biz sokağa döktüğümüz zaman, sizin milletvekille-
riniz de onların önüne düştü, yürüdü; o zamanlar iyiydi; şimdi Hükümettesiniz, bizim müdahalele
rimizi, bizim size karşı yaptığımız şeyleri niçin kabullenmiyorsunuz" diyorlar. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Doğru söylüyorlar. 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Evet; ama, Türkiye artık, bir ka

buk değiştiriyor. Ben, o zamanlar da söylemiştim, yine söylüyorum, dört yıl evvel bu Meclise gir
diğim zaman da söylemiştim; o zamanlar, Doğru Yol Partisinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak, 
Genel İdare Kurulunda da, o milletvekili arkadaşlarıma söylemiştim, bu yapmış olduğunuz şey 
yanlıştır demiştim. O zaman yanlış yapılan şeye, sizin bu yanlışı yaparak cevap vermeniz, hak sa
hibi olduğunuzu mu ortaya koyuyor?.. O zaman tasvip etmiyordunuz, doğrudur diyorsunuz, şimdi, 
siz niye aynı şeyleri yapıyorsunuz?.. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Yapmıyoruz ki. Biz, işçilerle mi yürüdük?! 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Nasıl yapmıyorsunuz; sizin Ge

nel Başkanınız, gidip de grev gözcüsü önlüğünü giyip halaylar çekmedi mi, Kızılay meydanına top-" 
lanmaları için teşvik etmediniz mi? 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Hayır efendim... 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Yani, güvenoylamasının yapıla

cağı bir günde, Türk-İş Genel Başkanının, işçileri, Kızılay meydanına toplayarak -kanunsuz toplu 
yürüyüş- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket etmesini nasıl tasvip ediyorsu
nuz siz? Nasıl bu kanunsuzluğa evet diyebiliyorsunuz; onu anlamakta güçlük çekiyorum şimdi... 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)-Çok çarpıtıyorsunuz... 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, siz, iktidar 

olduğunuz iki dönemde, Sayın Akbulut'un ve Sayın Yılmaz'ın Başbakanlığı dönemlerinde, hep 
"ver, kurtul" politikası izlediniz. 1991 'de seçime giderken yüzde 160 zammı, işçilere işkence çek
tirdikten sonra "ver, kurtul" politikasıyla verdiniz ve seçimlere gittiniz; boyunuzun ölçüsünü de al
dınız!.. 
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CENGİZ BULUT (izmir) - Sayın Bakan, yanlış!.. 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, biz, sizin yapmış olduğu
nuz bu yanlışları, bu hataları yapmayacağız. Bunu, bize, yaptıramayacaksınız, biz de bunları yap
mayacağız. 

CENGİZ BULUT (izmir) - İşçiyi eziyorsunuz... İşçinin başında yürüdünüz mü, yürümediniz 
mi? 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ben işçinin arasından gelmiş bir 
kişiyim. Ben, kamuda da, özel sektörde de çalışarak, alın terini, el emeğini, göz nurunu dökerek 
gelmiş olan bir kişiyim; ama, Türkiye'nin gerçeklerini hiç kimse bir kıyıya bırakamaz, "ver, kur
tul" politikasını izlediğiniz müddetçe, ekonominin geleceğini, ülkenin geleceğini düşünmediğiniz, 
kendi siyasî menfaatlarınızı, partinizin siyasî menfaatlarını düşündüğünüz ve hareket ettiğiniz 
müddetçe, bu ülkenin problemlerini azaltmak, sorunlara çare bulmak mümkün değildir. 

Benim iddiam şudur... ! 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Zonguldak'ta işçinin başında yürüdünüz mü yürümediniz mi Sa
yın Bakan? 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Onü söyledim Cengiz kardeşim. 
Sen, o zaman geride kaldın... Çok geride kaldın... Zaten, siz... 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika Sayın hatip. 

Sayın hatip de, sayın milletvekilleri de karşılıklı konuşma yöntemini benimsemiş durumdalar 
ve bundan hoşlanıyorlar. Onun için, müdahale etmiyorum efendim; birbirlerini kırmadıkları müd
detçe. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Özür dileriz efendim. 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) -Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Devam edin efendim; buyurun. 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sevgili kardeşim, ben, sizin bu
yurduğunuz o hususu biraz evvel itiraf ettim; ama, bir şey söylüyorum, tekrar sizin de duymanız
da ve benliğinizde yer etmesinde fayda mülahaza ediyorum: Yanlış yapılan şeylere yanlışlıkla ce
vap verilmez. O zaman, onun yanlış olduğunu -ben, Doğru Yol Partisinin kurucusu ve genel idare 
kurulu üyesiydim- genel idare kurulunda da söyledim; dört yıl evvel milletvekili olduğum zaman 
da işçi meseleleri gündeme geldiğinde yine söyledim ve bugün yine söylüyorum. Gelin, o gün biz 
yanlış yapmışsak, siz bugün o yanlışları yapmayın. Sizin yapmış olduğunuz yanlışları da bize yap
tırmaya çalışmayın. Mesele budur. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Biz bir şey yapmıyoruz Sayın Bakanım. Millet sizden istiyor; Hü
kümet sizsiniz. ' 

. ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bu ülke hepimizin, bu millet he
pimizin. İşçisi de köylüsü de, esnafı da, memuru da, emeklisi de hepsi bizim milletimiz. 

Bakınız, Hükümet olarak biz ortaya ne koyduk: Diyoruz ki, devletin elindeki imkânlar çerçe
vesi içerisinde, işçiye, memura, emekliye, köylüye, verebileceğimiz şeyleri verelim. Bunların her 
istediğini verdiğiniz takdirde, bugün, Türkiye'yi, karşılaşmış olduğu zorlukların, ekonomik çıkma
zın içerisine bir kez daha itmiş oluruz diyoruz. 5 Nisan kararları alındı. Bu kararlar süs olsun diye 
alınmadı. 5 Nisan kararlarının getirdiği bazı mecburiyetler vardır. Bu mecburiyetler çerçevesi içe
risinde bu meseleleri takip etmek ve gerekli olan şeyleri yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 
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Grevlerin ertelenmesi konusunda Sayın Kul'a söyleyecek olduğum sözler şunlardır: Sayın Kul, 

bir aylık toplusözleşme görüşmeleri devam ederken biz bu grevleri ertelemedik; ama, grev hakkı 
olduğu kadar, grevleri erteleme hakkı ve lokavt hakkı verilmiştir. Bunları da, ülke menfaatine ve 
topluma zarar verdiği noktalarda tespit ettiğiniz takdirde erteleme hakkına haizsiniz. 

Bakınız, şeker işçisinin toplusözleşmeleri bir aydan fazla devam etmiş, ama, pancar üreticisi 
400 bin aileyi perişan etmemek için, son noktada, o pancarların işletmeye gönderilmesi zarureti 
doğduğu için o grevleri ertelemek mecburiyetinde kalmışız. 

Kapıkule sınırında, yurtdışından ithal edilen hayvanlar telef olduğu zaman, o sendikacı, o işçi 
kardeşlerimizin yüreğinin nasıl sızladığının en yakın şahidi benim ve orada, sendika başkanı arka
daşımızdan müsaade alarak, yine grev kırıcılığı yapmadan, 70 canlı hayvanın telef olması netice
sinde, oradaki o tahliyenin yapılmasını sağladık. 

Şimdi, grev yapma hakkını kullanırken, sizin, ülkeye ve topluma zarar verilme noktasına gel
miş olan bir hadisede, bu kanunî hakkını kullanma mecburiyetiniz, hak sahibi olmanızı mı gerek
tirir, yoksa o haksızlığa devam etmeye müsaade etmenizi mi gerektirir; önce, bunların iyi bir şekil
de tartılması, mantıklı bir şekilde hareket etmemiz gerektiği inancı içerisindeyim. 

Netice olarak; bugün, sadece kamuda çalışan Türk işçisinin hakkını vermeyi düşünürken, ben, 
bilhassa, işçi sınıfından, sendikacılık yaparak gelmiş olan Emin Kul arkadaşıma şunu hatırlatmak 
istiyorum: Siz, onların burada bir temsilcisisiniz. O sendikacı arkadaşlarımıza bundan sonra tavsi
yeniz şu olsun. O sendikacı kardeşlerimiz toplusözleşmeye oturdukları zaman, artık, sadece beş ku
ruş nasıl fazla alabiliriz yarışını bir kıyıya bıraksınlar. İstihdamı nasıl artırabiliriz, kaliteyi nasıl ar
tırabiliriz, bu bacanın dumanının tütmesi için ne yapmamız gerekir, ne fedakârlık yapmamız gere
kir, verimliliği nasıl artırabiliriz, ülke ekonomisine nasıl katkıda bulunabiliriz; bunları konuşalım 
artık. Sadece bu üciret konusunu, ücret üzerinde pazarlık yapma konusunu bir kıyıya bıraktıralım. 
Yetkililer olarak bizler, yetkililer olarak sendika temsilcileri, bunları Türkiye'ye yerleştirelim artık. 

Sendikacılık yaptınız Sayın Kul, sendikacılık yaptığınız dönemde -size soruyorum- Allah rı
zası için, bir gün olsun, bu söylediğim konuları dile getirdiniz mi sendikacılar?.. Bir gün olsun di
le getirdiniz mi?.. 

EMİN KUL (İstanbul) - Benim için söylüyorsanız, çok... 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Hiçbirisini dile getirmediniz. Sa
dece, beş kuruş nasıl fazla alabiliriz, o sendika ile bu sendika arasında nasıl rekabet edebiliriz, ya
pılacak plan bir dahaki sendika seçimlerinde nasıl başkan seçilebiliriz; hep bunların hesabı yapıl
dı. Bırakınız artık bunları. Ülkenin gerçeklerini görmek ve o gerçekler çerçevesinde hareket etmek 
mecburiyetindesiniz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Bakan, memur ağlayamadığı için, emekli ağlayamadığı için 
para alamıyor. 

ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Geliniz; biz, toplanan, bütçede 
bulunan, elimizde olan paralarımızı adil bir şekilde köylümüze, emeklimize, işçimize, memurumu
za ne şekilde dağıtabiliriz, bunların hesabını yapalım... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Memura vermiyorsunuz, emekliye vermiyorsunuz... 

ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ben, kendi cebimdeki parayı ver
miyorum, devletin parasını veriyorum; 60 milyon vatandaştan toplamış olduğum vergileri adil bir 
şekilde dağıtmak mecburiyetindeyim. İşte, siz, bu sorumluluğu düşünemediğiniz için, "ver, kurtul" 
politikasını yürüttüğünüz için bu hallere düştünüz. Şimdi, geliniz... 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Bakan, bugün, memur 5 milyon lira alıyor, emekli 6 milyon 

lira alıyor; köylü perişan, işçi perişan... 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bakınız, bizim yaptığımız şeyler 

doğrudur. Kısmet olursa, iki veya üç ay sonra seçimlere gideceğiz, kimin perişan olduğunu o za
man göreceğiz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Emekli perişan Sayın Bakan, emekli ağlıyor, vallahi billahi ağlı
yor. 

ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Çünkü, siz, yenilen pehlivan gü
reşe doymaz esprisiyle, bugüne kadar, yapılan bütün seçimlerde almış olduğunuz mağlubiyetten bir 
türlü ders alamadınız. Onun günahı bizde yok. Kısmet olursa, iki veya üç ay sonra yapılacak olan 
seçimlerde yine... 

CENGİZ BULUT (izmir) - İki üç ay sonra mı?.. Aralık... Aralık... 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - ...bu Türk Milleti, sağduyusuyla 

hareket edecektir, oyunu verecektir ve o zaman, burada, bu sıralarda siz biraz daha azalmış olarak 
muhalefet, biz de biraz daha güçlenmiş olarak iktidar saflarında, yine bu kürsülerden konuşacağız. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Azalan sizsiniz Sayın Bakanım. 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sonuç ola

rak, şunu söylemek istiyorum: Benim, milletvekili arkadaşlarımdan istirhamım şudur: Geliniz, ar
tık, bu kürsülerde ve basın toplantılarında birbirimize hitap ederken, temsil etmiş olduğumuz mil
letimizin yapısına uygun bir şekilde, Türk Milletinin beklediği örf, âdet, gelenek ve görenekler 
doğrultusunda hareket etmeye devam edelim. 

Ve, benim sizlerden bir istirhamım da şudur: Televizyonlardan izliyorsunuz; biz de imkân bul
duğumuz müddet zarfında bunlara katılıyoruz; toplumumuzun birçok kesiminin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil eden bizlere yaptığı haksızlıkları hep' 
beraber yaşıyoruz ve görüyoruz. Bu Meclis çatısı altında bulunan ve milletvekili sıfatı taşıyan her 
arkadaşımın, temsil etmiş olduğu bu görevin en iyi şekilde yapıldığını ve yapılan hücumları da gö
ğüslemek mecburiyetinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. 

Türkiye, bugün, çok zor şartlar içerisindedir; ekonomik bunalımın yanında terör konusunu, te
rörün yanında bir de toplumdaki bunalımı herkes artık fark etmek mecburiyetindedir. Sıkıntılar 
mevcuttur. Bu sıkıntıların içerisinden bu ülkeyi çıkarmak, yine kanunları yapmak, ekonomik konu
ları düzeltmek, bu Meclisin ve bu Meclisin meydana getirdiği hükümetlerin görevidir. O nedenle, 
istirhamım, son aylarda, Meclise karşı yönelmiş olan aşırı derecedeki bu tenkitlere ve bazen doza
jını aşan -şikâyetler demeyeceğim artık- terbiye sınırlarını aşan hücumlara karşı dikkatli olmak 
mecburiyetindeyiz. Bunu, son söz olarak, sizlere, tamamen, bu çatı altında bulunan ve milletveki
li sıfatını taşıyan bir kardeşiniz olarak hatırlatıyorum, istirham ediyorum; Allah hepimizin yardım
cısı olsun diyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kul. 

* EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan bir sual sordu; ama, o sualine kürsüden 
cevap verme imkânım yok; zabıtlara geçmesi bakımından, bulunduğum yerden bir hususu açıkla
mak istiyorum. 
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24 yılı aşkın bir süre sendikal hayatta bulundum. Bunun 14 yılı genel başkanlık, 3 yılı Türk-

Iş Genel Sekreterliği, 6 yılı Türk-İş Başkanvekilliği... Bu, buyurdukları sözleşme konusunda yap
tığım bütün konuşmalar Türk-tş zabıtlarında mevcut; bunları okurlarsa, kendi ifade etmek istedik
lerinin çok daha genişini öğrenir ve aydınlanırlar. 

İkinci bir husus olarak şunu ilave edeyim -gerçi, Hükümet, konuşmamı cevaplandırmak mec
buriyetinde değil; konuşmamın cevabını da almış değilim- millî güvenliğe ve genel sağlığa zararlı 
olduğu iddiasıyla Tarım-Iş Sendikasının TÎGEM'de yaptığı grev, ikibuçuk sene evvel, başladığı 
gün ertelendi. Bugün, aynı grev, aynı işyerinde ertelenmeden devam ediyor... 

Takdirlerinize sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Kul; zabıtlara geçti efendim. 
2. - Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ini erken seçim konusuna ilişkin gündemdışı 

konuşması ve. Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı ' 
BAŞKAN - Gündemdışı, ikinci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış, erken 

seçim konusunda Yüce Mecjise görüşlerini arz edecekler. 
Buyurun Sayın Kırış. •,.' '"•• , 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, Doğru Yol Partisi, ANAP ve Refah Partisi tarafından, er

ken seçimin 24 Aralık 1995 tarihinde yapılmasıyla ilgili bir teklif verilmiştir. Yine, Doğru Yol Par
tisi ve CHP tarafından bir kanun teklifi hazırlanmak suretiyle, 24 Aralık 1995 tarihinde bir erken 

• seçim yapılması öngörülmektedir. Ben, bu konuyla ilgili görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, eğri oturup doğru konuşalım; 24 Aralık gününde bir seçim; ama, 
sağlıklı bir seçim, ülkeyi gerçekten istikrarsızlığa, yeni tartışmalara değil; ama, istikrara kavuştu
racak bir seçim olabilir mi?.. Eğer, bunu, elimizi vicdanımıza koyarak cevaplandırırsak, inanıyo
rum ki, bütün arkadaşlarımızın bu soruya yerecekleri cevap "hayır" olacaktır. 

24 Aralıkta, Türkiye'nin büyük bir kesiminde yoğun kış şartlan devam ederken, sağlıklı bir se-
çimin yapılması mümkün değildir ve ayrıca, böyle bir seçimin geçerliliği de bugünden tartışma ko
nusudur. Nitekim, dün, Anayasa Komisyonunda konu tartışılmış ve anayasa konusunda uzman 
olan birçok parlamenter de, gene, bu konuyla ilgili olarak "eğer 24 Aralıkta ısrar edilir ve bir se
çim yapılırsa, hiç kimse şüphe etmesin, bu seçim, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir" de
miştir. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, geçen sene; 4 Aralık 1994 tarihinde -üstelik, bu seneki 24 
aralık- araseçimler, seçmen kütüklerinin yeterince güncelleştirilemediği gerekçesiyle; hem de o gö
rüşmelerde, gene "mevsim şartları uygun değildir" diye bütün partiler tarafından konuşmalar yapıl
mış ve zaten, neticede, Anayasa Mahkemesi seçimleri iptal etme durumunda olmuştur. 

Şimdi, aynı gerekçeler fazlasıyla mevcuttur. Yani, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi, 
şimdi, biraz daha zaman alacaktır; çünkü, 18 yaş da gündeme girmiştir. 

' Değerli arkadaşlar, ayrıca, dün, Sayın Mümtaz Soysal'ın Anayasa Komisyonunda belirttiği bir 
şey vardı: "Anayasa değişikliği yapılmıştır; ama, anayasa değişikliğine uygun olarak birçok uyum 
yasasının çıkması gerekmektedir. Bu yasalar çıkmadan yapılacak bir seçim, Anayasaya aykırıdır. 
Bu nedenle de iptal gerekçesi doğmaktadır" dedi; ki, bunun üzerinde durmak lazımdır. 

Değerli arkadaşlar, seçimlerin iptaline gerekçe olarak bir başka konu da şudur: Bildiğiniz gi
bi, Anayasa değişikliğinde, seçimlerle ilgili olarak "temsilde adalet" diye bir ilke benimsenmiştir. 
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Türkiye'ye baktığımız zaman, şehirler arasında yoğun göçler olduğu görülür. Bir şehirden bir 

başka şehre yoğun göçler olmuş, bazı şehirlerimizin nüfusu, tahmin edilenden fevkalade fazla bir 
şekilde artış göstermiştir. Dolayısıyla, bu şehirlerde yaşayan insanlar, yarın, bizim nüfusumuz ye
niden tespit edilmediği, yeni bir nüfus sayımına göre milletvekili sayımız belirlenmediği için, bi
zim ilimizin Parlamentodaki temsilinde bir adalet yoktur dese, bu, haksız olur mu; elbette ki hak
sız olmaz. Dolayısıyla, gerekçe buna da dayandırılırsa, bu gerekçe de, gene, seçimlerin, Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptali konusunda önemli bir gerekçe olarak kabul edilecektir kanaatindeyiz. 

Şimdi, bütün bunları dikkate aldığımız zaman, netice itibariyle, bunda ısrar edilir ve neticede 
de seçimler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilirse durum ne olacaktır; Türkiye, sadece ve 
sadece zaman kaybetmiş, yeni maceralara girmiş, yeni sıkıntılar doğmuş ve bu arada, belki, trilyon
larca lira da sokağa atılmış olacaktır. 

Değerli aradaşlar, 24 Aralık günü nereden gündeme gelmiştir; 24 Aralık günü, bildiğiniz gibi, 
İktidardaki Sayın Başbakan ile muhalefet partileri arasında "var mısınız", "varız" gibi bir atışma
nın arkasından gündeme gelmiştir; ama, şu an, bütün partiler, vermiş olduğu önergelerle, esasen, 
hiçbir kimsenin seçimden kaçma durumunda olmadığını ortaya koymuştur. Artık, kimsenin mert
liği namertliği bununla ispat edilecek durumda değildir; çünkü, zaten, kimsenin seçimden kaçma 
durumunda olmadığı da ortaya çıkmıştır; herkes seçime hazır olduğunu ortaya koymuştur. Sonra, 
zaten, seçimden kaçılsa da nereye kadar kaçılacaktır; işte, netice itibariyle de, birkaç ay sonra, mec
buren, Türkiye'nin önünde bir seçim vardır ve en geç, haziranda, bir seçim* her halükârda yapıla
caktır. Dolayısıyla, nisanda, mayısta veya haziranda yapılacak bir seçimi, kış kıyamette, aralık ayı
na almak suretiyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edecek misiniz efendim? 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Lütfederseniz Sayın Başkanım... 

Nihayet, ilkbaharda yapılacak bir seçimi 24 Aralığa aldık demek suretiyle, kimse mertliğini 
ortaya koyamaz. Daha doğrusu, biz, böyle bir meydan okuma içerisine girersek, Türkiye'deki po
pülaritemiz, vatandaş üzerindeki etkinliğimiz artacaktır filan da zannedilmemelidir. Tersine, bu
gün, birçok yerde vatandaşlarımızla yapılan görüşmelerimiz neticesinde edindiğimiz intiba şu ki, 
vatandaş, siyasî partilerin, bu şekilde, birbirleriyle, güya, biraz da meydan okur tarzda; ama, çok da 
samimî olduğuna inanmadıkları bir tarzda "24 Aralıkta var mısınız", "varız" gibi konuşmalarını 
fevkalâde gayriciddî bulmakta ve bize, samimî olarak "Allah aşkına, 24 Aralıkta seçim olur mu" 
diye sormaktadır. Dolayısıyla, siyasî partilerimiz, seçim günü olarak 24 Aralıkta ısrar etmek sure
tiyle vatandaş üzerinde etkinliklerini artıracaklarını filan sanmamalıdır; tersine, Türkiye'de siyasî
ler, siyasî partiler ve liderler, eğer, bu yanlışlıkta ısrar ederlerse, asıl o zaman vatandaş nezdinde 
itibar kayıplarına uğrayacak ve daha çok yıpranacaklardır. 

Değerli arkadaşlar, diğer taraftan -demin söylediğim gibi- seçimler istikrar için yapılır; ama, 
24 Aralıkta yapılacak bir seçim, illere milletvekili taksiminden tutun da, vatandaşın düzenli olarak 
oyunu kullanıp kullanmadığına varıncaya kadar, biraz önce saymış olduğum birçok tartışmayı be
raberinde getirecektir. 

Şunu da ifade etmek istiyorum: Eğer, 24 Aralıkta seçimde ısrar edilirse, esas itibariyle bir fi
kir partisi durumunda bulunan partiler, bundan asla zarar görmez. Büyük Birlik Partisi olarak bi
zim de, burada, en ufak bir endişemiz yoktur; inanıyoruz ki, bizim seçmenimiz, en zor şartlar al
tında da, götürür, sandığa reyini atar; ama, şu soruyu herkes kendisine sorsun: 24 Aralıkta yapıla
cak bir seçimde, bütün partiler/kendi seçmenlerini, çok sağlıklı bir şekilde, götürüp, sandığa rey 
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attırma imkânına sahip olabilecek midir, olamayak mıdır; bundan, hangi partiler daha kârlı çıka
caktır, hangileri zararlı çıkacaktır; bu soruyu, salim bir kafayla değerlendirmelerini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, diğer taraftan, eğer, seçim için 24 Aralık tarihi kesinleşirse, o takdirde, 
Meclisin, bundan sonra toplanması ve çıkması gereken birtakım zarurî yasaların çıkarılması- asla 
mümkün olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, son olarak şunu arz etmek istiyorum: Yeni kanun teklifinde, seçim siste
miyle ilgili bazı teklifler de var. Burada, yüzde 10 barajı korunuyor. Ayrıca, 100 Türkiye milletve
killiğiyle ilgili olarak da, yine, yüzde 10 barajı getiriliyor. Daha evvel, bu barajların demokratik ol
madığını kabul etmiş olan siyasî partilerimiz, yine bu barajlarda ısrar ctmetedirler. Milyonlarca oyu 
çöpe atacak, milyonlarca vatandaşımızın reyini değersiz sayacak ve onların reyini, istemedikleri di
ğer partilerin hanesine yazacak bir sistemin, adil bir sistem olması elbette mümkün değildir ve do
layısıyla, adil olmayan bir anlayışın, memlekete huzur ve sükun getirmesi de mümkün değildir. 

Diğer taraftan, geçmişte, iktidar tarafından yapılan açıklamalarda ve bizzat Sayın Başbakan ta
rafından yapılan bazı konuşmalarda, seçim sisteminin, bütün partilerle bir mutabakat halinde, bir 
konsensüs halinde ele alınacağı ifade edilmişti; ama, görüyoruz ki, bugün, böyle bir yola gidilme
mektedir ve herhalde, dün başka, bugün başka gibi düşünülmektedir; ama, bütün bunlar vatandaş 
tarafından gözlenmekte, çok yakından takip edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, istikrar dediğimiz şey, illâ, bir partiyi, zorla, tek başına iktidara getirmek 
tarzında anlaşılmamalıdır. Haksızlıklar yapılarak, milyonlarca insanın reyini yok sayarak, bunları 
çöpe atarak, haksız yere bir partiyi iktidara getirmeye çalışmak, artık, Türkiye'de, neticesiz bir ça
badır. Esasen, Türkiye'nin şu anki tablosu ortaya koymaktadır ki, artık tek başına iktidar dönemle
ri geçmiştir, Türkiye'de artık koalisyon dönemleri vardır, bu koalisyon dönemleri devam edecektir; 
netice itibariyle, koalisyonlar da demokratik bir hükümet tarzıdır; dolayısıyla, bunlara alışmalıyız. 

Bir diğer husus olarak şunu ifade etmek istiyorum: Siyasî partilerin seçimlerde ittifak yapabil
meleri, işbirliği yapabilmeleriyle ilgili konular çok tartışılmış; ama, bu, yeni seçim kanununda yer 
almamıştır. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, Batılı ülkelerde siyasî partiler, seçimlerde, birbirleriyle res
men, alenen, vatandaşa deklare ederek, dürüst bir şekilde, şeffaf bir ortamda işbirliği yapabilmek
tedirler. 

Değerli arkadaşlar, eğer mevzuat buna uygun değilse, siyasî partiler başka şekillerle bunu za
ten yapmaktadırlar; ama, ben size soruyorum; bir şeyin resmî, alenî, açık bir ortamda yapılması mı 
daha uygundur, yoksa başka birtakım yollarla, daha gizli tarzda yapılması mı daha uygundur? Do
layısıyla, bu durumunda da yeniden gözden geçirilmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. 

Son olarak, eğer seçim sistemiyle Türkiye'de bütün siyasî görüşlerin Parlamentoda temsiline 
imkân vermezsek, Türkiye'de sağlıklı bir demokrasinin, sağlıklı bir demokratikleşmenin mümkün 
olmadığını ifade etmek istiyorum. Nasıl,.bir yere sıkıştırılan bir gaz netice itibariyle bir patlama 
meydana getirirse, Türkiye'de fikirlerini, düşüncelerini Parlamento ortamında ifade etme imkânını 
bulamayan siyasî görüşleri de siz başka yollara, başka meydanlara, başka platformlara çekmiş olur
sunuz. Bu da, Türkiye'de demokrasinin gelişmesine katkı sağlamaz. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırış. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyu

run efendim. 
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DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış'ın, 24 Aralık 1995'te yapılması 
gündemde bulunan genel seçimlerle ilgili gündemdışı konuşmalarına cevap arz etmek üzere huzu
runuzdayım. Saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu, 24 Aralıkta seçime niçin gelindi, nasıl ge
lindi; bu, âdeta, bütün ülkenin gözleri önünde, bir canlı yayında takip edilir gibi cereyan etmiştir. 

Bilindiği şekilde, Doğru Yol Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin ortaklığı nihayetlendikten 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en büyük gruba sahip bulunan Doğru Yol Partisinin Ge
nel Başkanı Sayın Çiller'e verilen görev itibariyle, Sayın Çiller'in yapacağı şey, tabiatıyla, bir hü
kümet kurmaktı. Bu hükümet kuruluşunu herhangi bir çerçeve içerisinde tutmak gibi bir fikirle ha
reket edilmeden, bütün partilerimiz -değerli konuşmacının mensup bulunduğu değerli partimiz da
hil olmak üzere-ziyaret edildi. 

Geniş tabanlı bir oluşuma doğru gidildiği halde, başlangıçta, başvurduğumuz partilerin hepsi, 
bize, daha kapıdan girer girmez, bu hükümete talip olmadıklarını ve girmeyeceklerini söylediler. 
Birinci turdan sonra tekrar başvurduğumuz partilerimizle ilgili cereyan etmiş olan işlemler, herke
sin gözlerinin önünde, milletin huzurunda olmuştur. Değeril arkadaşımızın mensup bulunduğu par
tiye de gittik. Biz, bu azınlık hükümetine -yani, Yüce Meclisimizin güvenoyuna sahip olamayan 
azınlık hükümetine- durup dururken gitmedik; mecbur kaldık, gittik; ülkeyi hükümetsiz bırakma
mak için gittik. Oysa, bu sırada, mecliste, hükümet kurmak için normal olarak yapılması gereken 
turların yerine, hükümet kurdurmama turları ve hatta bu hükümet kurdurmamak için birtakım itti
fak anlaşmaları veyahut sözleşmeleri veyahut da öngörüşmeleri cereyan etti. Binaenaleyh, bizim 
yapacağımız hiçbir şey yoktu. 24 Aralıkta milletin hakemliğine gitmekteki maksadımız, tıkanmış 
olan Meclisin önünü açmak, hükümet kurdurmamak, yani istikrara değil istikrarsızlığa çalışan bir 
sistemin içerisinden, en büyük hakem olan millete gitmekti. 

Anayasa Mahkemesi iptal ederse ne olur; Anayasa Mahkemesi iptal ederse ne olacağı bellidir, 
hukukun emrettiği şey olur, şeriatın kestiği parmak acımaz; ama, biz, kimsenin de Anayasa Mah
kemesine gitmemesini tavsiye ediyoruz; yani, bundan önceki 4 Aralık seçimlerinde olduğu gibi, 
başka sebepleri vesile gösterip ondan sonra seçimin yapılmamasını neticelendiren itirazların da, bu
günden, yani, bu seçime gitmemek amacını taşıyacağını da burada ilan ediyoruz, ondan sonra da 
devam ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, ülkenin bugün bulunduğu noktada, bir an önce seçime gitmekten başka 
hiçbir yol kalmamıştır. Ülkeyi, uzun boylu bu beklentilerin içerisinde, bu çalkantıların içerisinde 
bırakmaya, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere hiçbirimizin hakkı yoktur. Hükümet
lerin değişeceği zaman bütün devlet çarkı durur, bütün devlet mekanizması durur ve nitekim bu an
da da durmuştur. Onun için, bir an önce, en adil hakem olan milletin önüne gitmek lazımdır. 

Seçim kanunlarıyla ilgili görüşmeler, kapalı kapıların arkasında da yapılsa -nerede de yapılır
sa yapılsın- netice itirabiyle, Yüce Meclisin huzuruna gelecektir ve Yüce Meclisin huzurunda, ya
sa, alacağı şekille ülkeyi seçime götürecek ve bir an önce ülke bu beklentiden kurtularak, bu bek
lentiden çıkarak, herkesin, şimdiye kadar, seçimin yapılıp yapılmaması, kaçtıydı kovaladıydı lafla
rı, hepsi bitecek, milletin önüne gideceğiz; milletin verdiği karara boyun eğmiş olarak, bu Meclis 
teşekkül edecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özelleştirme konusuna ilişkin gündemdışı 

konuşması ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nıın cevabı 
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BAŞKAN - Gündemdışı, üçüncü sırada, istanbul Milletvekili Sayın Halit Dümankaya, özel

leştirme konusunda düşüncelerini Yüce Meclise arz edecekler. ' 
Buyurun. 

HALİT DÜMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; gündemdışı söz 
verdiği için, Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bugün, ben, size, toplusözleşmesi yapılamayan işçilerden, seçim 
rüşveti olarak gözleri boyanmak istenen memurlardan, emeklilerden, tarlasına gübre atamadığı için 
verim alamayan çiftçilerden, köylülerden, lop et ithali yüzünden elindeki hayvanları satamayan be
sicilerden, kömürün tonunun 11 milyon lira olmasından, doğudaki kömür alamayan vatandaşları
mızdan, çocuğuna kitap alamayan velilerimizden bahsetmeyeceğim; bugün, size, memleketin ma
lının, milletin parasının, özelleştirme kılıfı adı altında nasıl birilerine peşkeş çekildiğinden bahse
deceğim. 

Değerli milletvekilleri, doğu illerimizde yaptığım bir gezide, oradaki özelleştirmeleri yerinde 
inceledim. Kars'tan başladım; Kars Et-B alık Kurumu tesislerini yerinde inceledim ve eğer, oraya 
gitmek istemeyen olursa, bunları, video banta da çektirdim; ama, bunu, televizyonların birinden 
kamuoyuna duyuramadım. Ben, buradan, Sayın Hüsamettin Cindoruk'a teşekkür etmek istiyorum; 
Meclis televizyonunu kurdu da, burada, 5 dakika olsa bile, bunu, hem sizlere hem de kamuoyuna 
duyurma fırsatını bulmuş olacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Kars Et Kombinasının 583 dönüm arsası, 630 kilovatlık trafosu, ayrıca 
100 kilovatlık trafosu, dizel jenaratörleri, 6 adet soğutma kompresörü, alçak basınçlı, yüksek kade
meli kompresörleri, 14 adet vasıtası vardır... Bu vasıtalardan 4 tanesi, 5'er milyar liraya satılan fri
gorifik araçlardır. , 

Değerli arkadaşlarım, burayı iyi dinleyin.Kars Et Kombinasının toplam 4 040 metrekare, 30 
tane kaloriferli lojmanı, 14 bin metrekare kapalı alanı; canlı hayvanı bir taraftan kesime veriyorsun, 
diğer taraftan bütünüyle ayrılmış şekilde işleyen modern tesisleri, 19 göz soğutma tesisi, 2 750 met
rekare üç katlı yönetim binası, 5 470 metrekare sosyal tesisleri, 5 500 metrekare sair tesisleri, buz
haneleri, soğutma odaları, 6 tane artezyen kuyusu vardır. Bu artezyen kuyularından 2 tanesi Kars'ı 
sulayabilecek durumdadır. 

Bu tesisi, içerisindeki tüm malzemeyle beraber bunu 20 milyar liraya sattılar değerli arkadaş
larım. 

Değerli arkadaşlarım, işçilere 25,5 milyar lirası normal, 7,5 milyar lira da ek olmak üzere, top
lam olarak 33 milyar lira kıdem tazminatı verdiler; ama, aldıkları para sadece 20 milyar liradır. 
Şimdi, Özelleştirme Kanunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edecek misiniz Sayın Dümankaya? Devam edecekseniz, süre vereceğim. 

HALİT DÜMANKAYA (Devamla) - Devam edeceğim. 

BAŞKAN - Buyurun. 

HALİT DÜMANKAYA (Devamla) - Zaten gündemimizde başka madde de yok, hiç olmaz
sa bunu halka anlatma fırsatını bulalım. 

BAŞKAN - Ama, yine de vakte riayet edelim. 

HALİT DÜMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu, çok önemli bir konudur; ben 
bunu yerinde inceledim; bakınız, video bandı da burada bulunuyor. 
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O et kombinasının içindeki putrel demirlerini kesin satın, oradan 20 milyar alırsınız; 15 aracı

nı satın, 20 milyardan fazla alırsınız; 30 kaloriferli lojmanını satın, bunları birer Murat arabası de
ğerine verin, 30 milyar da oradan alırsınız. 

Özelleştirmede değiştiremediğimiz bir 3 üncü madde vardı; işte, o 3 üncü maddeye dayana
rak, Kars Et Kombinası, maalesef SHPnin grubuna düşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, buradaki işçilerle konuşurken... 
. İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - SHP ne demek; bu nasıl oldu? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdiki adı CHP oldu. 
Değerli arkadaşlarım, bu işçilerle konuşurken, bir işçi bana "Malatya ve Elazığ Et Kombina

larının durumu daha da felakettir" dedi. Ben, bunun üzerine, İstanbul'a veya Ankara'ya dönmeden, 
oradan Elazığ'a geçtim. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Ejazığ Et Kombinasının arsası şehrin içerisindedir. Arsanın 
metrekaresini sordum, en düşük olanı 5 milyon lira. 46 385 metrekare arsası ve 630 kilovat gücün
de müstakil trafosu var; ayrıca, 75 kilovat gücünde bir trafosu daha var. Yine, 100 kilovat gücün
de jeneratörü, soğutma kompresörleri, 4 adet soğutma ve muhafaza odası, 8 adet 100 tonluk eşhas 
deposu vardır; burada, yağ, kavurma ve peynir soğutuluyor. 750 büyükbaş ve 300 küçükbaş hay
vanın barınacağı şekilde 2 adet kapalı, 2 adet açık ahırı vardır. Soğutma kapasitesi 65 ton, donmuş 
ürünleri muhafaza kapasitesi de 302 tondur. 

Değerli arkadaşlarım, kesim kapasitesi, 250 büyükbaş, 500 de küçükbaş hayvandır. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Günlükjnü, aylık mı? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - 12 bin metrekare kapalı alanı, 20 kaloriferli dairesi, 14 

tarie de nakil aracı vardır; bunlardan 5 tanesi frigorifik şeklindedir; her biri 5 milyar liradır. 
Değerli arkadaşlarım, burayı da 40 milyar liraya peşkeş çektiler. Sadece, işçilere ödedikleri 

tazminat, normal ihbar kıdem tazminatı 31,5 milyar lira, ek kıdem tazminatı da 9,9 milyar lira ol
mak üzere, toplam 41,4 milyar lira; Yani, burada da -diğerlerini peşkeş çektiler- sadece, işçilere ve
rilen tazminattan, devlet, 41 milyar 400 milyon lirayı heba etmiştir. 

Malatya'ya geldiğimizde, orası da bir felaket değerli arkadaşlarım. Orada 372 dönüni arazi 
vardır. Bunun etrafı villalarla doludur. Bir villaya talip oldum, 90 bin mark istediler. Şimdi, 18 167 
metrekare kapalı sahası, içerisinde, 20 tane lojmanı ve 500 tane kayısı ağacı, ayrıca, 14 bin metre
karelik alana kurulmuş arıtma tesisi olup, 12 tanede aracı bulunmaktadır; bunlardan 6 tanesi frigo-
firik tesisatlıdır. 

Bu 3 tesisin de 30'ar kişilik misafirhaneleri vardır. 
Dpğerli arkadaşlarım, işçilere, burada da 33 milyar lira tazminat ödenmiş ve maalesef, burayı 

da 31 milyar liraya peşkeş çekmişlerdir 
Değerli arkadaşlarım, uçakta gelirken, bir işadamı, bana şunları söyledi... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, toparlayabilir miyiz... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
...dedi ki "buranın sadece 72 dönümünü Et ve Balık Kurumuna bırakın, 300 dönümüne 50 mil

yar lira para vereyim." ,ı ' ' 
Değerli arkadaşlarım, diyecekler ki, biz bunun ihalesini ilan ettik. Bakınız, öyle enteresan bir 

yazıyla ilan ediyorlar ki, yazılar bile okunamayacak şekilde. 
Şimdi, Adıyaman Çimento Fabrikasını satarken, Malatya Ticaret Odasına yazı yazıp "biz bu

rayı satacağız,, üyelerinize duyurun" diyorlar; ama, Malatya Et ve Balık Kurumu tesislerini satar
ken, satış işlemini Ticaret Odasından gizliyorlar. Şu anda, Ticaret Odası, bu konuyu mahkemeye 
götürmüştür; inanıyorum ki, dürüst hâkimler, buranın özelleştirilme işlemini iptal edeceklerdir. 
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Partimize mensup Malatya Milletvekilimiz Sayın Gazi Barut, bu konuyu, özelleştirmeden so

rumlu' Sayın Bakana götürdü; Sayın Bakan "inceleyeceğiz" demiş; hâlâ inceleniyor!.. 

Değerli arkadaşlarım, buralarda üretim de yapılmıyor. Mukavelede "üretime açık tutulacak" 
deniliyor; ama, ne kadar üretim yapılacak; o konuda da bir madde yoktur. O nedenle, işçiler peri
şandır. 

Bakınız, Malatya'da bir işçi bana "ben tımarhaneye gidiyorum; beni, buranın özelleştirilmesi 
tımarhanelik etti" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlayacağım. 
MEHMET SEVEN (Bilecik)-Devam et... 
BAŞKAN - O, arzuya tabi değil Sayın Seven, bağlamayıp devam etmek arzuya tabi değil. 

Lütfen... ' * • " . • 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Özelleştirme İdaresi şöyle ilanlar 
veriyor; bakınız, bu ilanda ne yazıyor: "Selam Türkiye'nin aydınlık geleceğine." Altında da rakam
lar verilmiş; milyarlarca lira buraya veriliyor ve diğer bir gazete: "Türkiye, 2000'e 5 kala yeni bir 
dönem geçiriyor..." 

Şimdi, bu ilanlara, bu lüzumsuz ilanlara milyarlarca lira para veriliyor. Halbuki, yine bu para
yı verse de, dese ki: ''Ey millet, ey Karslı, Kars Et ve Balık Kurumunun 30 tane lojmanı vardır, ka
loriferlidir; 583 dönüm yeri vardır; şu kadar aracı vardır; işte, buna talip olur musunuz?" İnanıyo
rum ki, o zaman, en az üç misline satılacaktır. 

. ' • • • ' ' . • • • ' / 

Demin, Sayın Bakan buraya çıktılar-işçilere, memurlara, emeklilere, köylülere verilecek pa
ra için çok hasis davranıyorlar- ve "bu para, benim param mıdır da vereyim" dediler. Peki, ben, 
şimdi, size soruyorum: Burayı peşkeş çekerken, bu para senin paran mıdır; burayı nasıl peşkeş çe
kersiniz! (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi, özelleştirmeye karşı değildir; Anavatan Partisi, güm
rük birliğine karşı değildir; ama, özelleştirme adı altında bu kepazeliğe karşıdır. O nedenle, iktida
ra geldiğimizde bunların hesabını muhakkak soracağımızı buradan söylüyorum ve bunu Türk Mil
letinin bilmesini istiyorum. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Gündemdışı konuşmaya Hükümet adına ceVap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Esat Kırat-

Iıoğlu; buyurun efendim. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Neyi savunacak Sayın Başkan; bunun savunulacak bir tarafı 

yok ki... 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Özerleştirmeyi savunacak herhalde... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz buyurun, Genel Kurula hitap edin efendim. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli dostum Halit Dumankaya'yı burada dinledim; kendisi, elbette ki, bir vatansever ola
rak, duygularını dile getirdi. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Haksız mı! 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Ancak, ben, burada, kendisinin ver

diği malumat itibariyle, gerçekleri de değerlendirmek durumundayım; onu arz etmeye çalışacağım. 
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Sayın Dumankaya'nın buraya getirdiği konular itibariyle, şunu söylemek istiyorum: Biliyorsu

nuz, özelleştirme, ta ANAP döneminden beri ele alınan bir konu ve özelleştirmeyle ilgili kanun da, 
maalesef, Anavatan Partisi döneminde çıkmadı; son zamanlarda, bizim zamanımızda çıktı; Buna da 
temas etmek istemiyorum; ancak, arkadaşımız, betahsis, Kars ve diğer bir Et ve Balık Kurumunun 
satışı hakkında maruzatta bulundu. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Ben gittim, gördüm orayı. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Tabiî, ben, sizi zevkle dinledim, bi
liyorum ve video kasete de almışsınız. 

Şimdi, Kars'taki ve diğer yerlerdeki -nereler olursa olsun- et balık kurumunun satışı -biraz ev
vel sizin de gösterdiğiniz gibi- çarşaf çarşaf ilanlarla vatandaşlara duyuruluyor ve bu konuda -ilan 
meselesi olarak- herhangi bir durumda, şu kadar şunu vardır, bu kadar bunu vardır diye, satışa çı
karılan diğer şeylerle ilgili de bir beyan verilmez; nihayet, filan yerdeki Et ve Balık Kurumunun te
sisleri satılıktır denilir. 

Şimdi, zatı âliniz konuşurken, Özelleştirme İdaresi Başkanını telefonla aradım "burada, Sayın 
Halit Dumankaya, Kars'taki Et ve Balık Kurumuna ait tesislerin satışı hakkında çok şaibeli durum
ların olduğunu bildirdi..." 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sadece Kars'takinde değil, diğerlerinde de... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Diğerlerinde de... 

"...Nedir; böyle bir durum mu vardır? Sayın Dumankaya videokasete almış, Mecliste bunu da 
gösterdi" dedim. 

Bana verdiği cevap şu: "Biz de, satış yapılırken videokasete aldık, o videokasetten Sayın Du-
mankaya'ya bir adet gönderelim" dedi. Ben, zatı âlinize bunu takdim edeceğim. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Ne alakası var Sayın Bakan! 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Alakası şundan: Sayın Dumankaya, 
videokasete aldığına göre, oradaki tesisin satışı, açık, şeffaf, herkesin gözünün önünde; kim fazla 
para verdiyse ona göre satılma durumunda olan bir hadise olduğu için... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan, beni dinlememişsiniz. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Ver, kurtul!.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Ver, kurtul, diye bir şey yok. 

Şimdi, bu konuda, iştirakçiler, onu o şekilde değerlendirmişlerdir, o şekilde almışlardır. 

Hatırlarsanız, Et ve Balık Kurumunun tesisleri, daha önce 1,5 trilyon liraya satılmıştı. Sonra
dan yapılan itirazlar, bizim Hükümetimiz tarafından nazarı dikkate alınarak, yeniden tek tek ihale
ye çıkarıldı ve satış şekline getirildi. Şimdi, Et ve Balık Kurumu tesislerinin yüzde 50'sinin satıl
mış olmasına rağmen, 41 milyon doların üstünde bir gelir temin edildi. Daha önce tümü 1,5 trilyo
na gitmişti; yani, 30 milyon dolar... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yaptığınız hatayı anladınız mı Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Efendim, hatadan dönmek, fazilet

tir. Cenabı Allah'tan başka, hatasız olan kimse yoktur; hatasızlık, Cenabı Allah'a mahsustur. Benim 
de, zatı âlinizin de, diğer arkadaşlarımızın da hep hataları olmuştur; ama, hatayı görüp dönmek, fa
zilettir. 

Buradaki vatandaşlarımız tarafından yapılan ikaz, Hükümetimiz tarafından nazarı dikkate 
alındı; derhal, yeniden ihaleye geçildi ve satışlar iptal edildi. 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Öyleyse, sizi ikaz ediyorum, 3 tane ihale iptal edildi... 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Evet... 
Sayın Dumankaya'nm buraya getirdiği konularda, açıkça ifade edeyim ki, vatandaşlarımızın 

huzurunda da; tabiî, bu naklediliyor, vatandaşlarımız bunu duyuyor... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kars da sizi dinliyor, Malatya da... 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Tabiî, Kars da dinliyor. 
Şunu ifade edeyim ki, bütün bu satışlar, bir ihalenin açık şartları neyi gerektiriyorsa, ona göre 

yapılmıştır. İhaleye iştirak etme durumunda bulunup da şartları haiz olan hiç kimse dışarıda bıra
kılmamıştır. Bütün bunlara rağmen, bu ihalenin ne kadar şeffaf olduğunu belirleyen bir videokase-
ti de zatı âlinize arz edeceğim, sunacağım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Mutfaktaki yemeğin bütün malzemeleri alındı, mutfağa 
girildi... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Bu meseleler... Sayın Dumankaya 
"10 tane vasıta var, 15 tane vasıta var" falan diyorsunuz. Bugün, vasıtaların miadı dolmuştur, vak
ti geçmiştir. Bahsettiğiniz trafoların hepsini bir araya getirseniz bedeli bellidir. 

"Bir tüccar, bana 'bu arsanın 3Ö0 dönümünü 50 milyara alırım' dedi" dediniz. Mademki öyley
di... Ayrıca "Et ve Balık Kurumunun oradaki tesisleri, 530 dönüm olarak, içerisindeki tesislerle be
raber, 20 milyara satılmış" dediniz. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Malatyalı... 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Bu arkadaşımız, mademki, 300 dö

nümünü 50 milyara alacaktı, buyurup gelseydi, hepsini alsaydı 20 milyara. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Haberi olmadı ki!.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - "Haberi olmadı" olmaz. Bunların 

aslı esasının olabileceğini pek zannetmiyorum; size yanlış malumat verildiğini zannediyorum. De
ğilse, zatı âlinizin tetkiki iyi yaptığını ve durumu iyi değerlendirdiğini iyi bilirim. O bakımdan, bu
rada, size yanlış malumat verildiğini ifade etmek istiyorum ve bundan dolayı da alnımız açık yü
zümüz pak; hiç endişe etmeyin; fakat, buna rağmen, buradaki konuşmanızı ihbar telakki ediyorum, 
üzerine gideceğim ve gerekeni yapacağım. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Siz buyurun Sayın Bakan... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan oradayken arz edebilir miyim? 
BAŞKAN-Yok... Yok... 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım, Adıyaman Çimento Fabrikası satılır

ken, Ticaret Odasına yazı yazılıyor; Malatya Ticaret Odasına "biz, burayı satacağız, üyelerinize du
yurun" deniliyor. Malatya Et Balık Kurumu satılıyor; bu, oraya bildirilmiyor. , 

BAŞKAN - Efendim, bunları zaten konuşmanızda dile getirdiniz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İddia şudur: Şeffaf değildir, adam kayırma vardır ve ora

da bize söylenilen.,. 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bir dakika... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Zapta geçmesini istiyorum... 
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BAŞKAN - Efendim, bunları zaten söylediniz... 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Vatandaşın bize söylediği, 104 milyar lira rüşvet .veril

diği, orada şayia halindedir. 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bunları zaten söylediniz... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bu konular zapta geçsin ki, Sayın Bakan onu ihbar ka

bul etsin. 
BAŞKAN - Efendim, zapta geçti ve Sayın Bakan da, bunu, ihbar telakki ettiğini, gerekli has

sasiyeti göstereceğini ifade ettiler. Sanıyorum, yapacakları tetkikattan sonra, size veya Yüce Mec
lise bilgi arz edecekler. 

Teşekkür ederim. 
Zatı âlinize de teşekkür ediyorum efendini. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Gazetelerde boy boy ilanlar var... Boy boy... 
BAŞKAN - Sayın Sayın, özelleştirmeden sorumlu bakan olduğunuz zaman cevabı siz vere

ceksiniz inşallah; bütün gönlümle temenni ediyorum... Şimdilik, Sayın Bakan verdiler; siz, o ce
vapla, lütfen, iktifa edin efendim. Lütfen... İstirham ediyorum... 

Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demir el'e, dönü

şüne kadar, TBMM Başkanı İsmet Sezgin'in vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/200!) 

BAŞKAN - Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum: 
20.10.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Teşkilatının 50 nci Kuruluş Yıldönümü Özel Anma Toplantısına Türki

ye'yi temsilen katılmak ve çeşitli ikili görüşmelerde bulunmak üzere, 21-24 Ekim 1995 tarihleri 
arasında Amerika Birleşik Devletleri'ni resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar; Cumhur
başkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı İsmet Sezgin vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2, - Başkan ve sözcü seçimine ilişkin Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/2002) 
BAŞKAN - Anayasa Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardir; okutuyorum: 

19.10.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonunun 19 Ekim 1995 perşembe günü yaptığı toplantıda; açık bulunan Ko
misyon Başkanlığına Balıkesir Milletvekili Sayın Ekrem Ceyhun ve Komisyon Sözcülüğüne de 
Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu seçilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
Anayasa Komisyonu Başkanvekili 
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BAŞKAN - Başarılar temennisiyle, bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Gündemde ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam 
olunmasının, Bakanlar Kurulunca uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/2003) 

BAŞKAN - Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 

23.10.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesinde "Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple 
çekilmesi halinde yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklik
leri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. An
cak, Bakanlar Kurulunun bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme
sine devam olunur" hükmü yer almıştır. 

Belirtilen hüküm uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyon çalışma
larının devamını tcminen, Genel Kurul ve Komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulunca,uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 

Prof. Dr.Tansu Çiller 

Başbakan 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, bu tezkere usulüne uygun değil. Müsaade 

ederseniz, üzerinde konuşmak istiyorum. 
/ BAŞKAN - Ne bakımdan usulüne uygun değil efendim? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Efendim, İçtüzüğün 79 uncu maddesinde "Bakanlar Kuru
lunun bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunur" 
deniliyor. Dolayısıyla, gelen tezkerede, hangi kanun teklif ve tasarılarının görüşülmesinin devamı
nı talep ettiklerini belirtmeleri gerekiyor. Yoksa, genel bir üslupla, genel bir ifadeyle "kanun tasa
rı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunması" talebi, İçtüzüğün hükümlerine uygun değildir. 
(ANAP sıralarından "Doğrudur" sesleri) 

Bunun istisnası, sadece Anayasa ve İçtüzük değişiklikleriyle ilgilidir diye devam ediyor zaten; 
bunun dışında, hangi kanun tasarı ve teklifinin görüşülmesine devam edilmesi isteniyorsa, bizzat, 
tezkerede belirtilmesi lazım, ifade edilmesi gerekir. 

Arz ederim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
, BAŞKAN-Sayın Aşık, sizinde mi itirazınız aynı yönde? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Evet, benzer yöndedir. Eğer, izin verirseniz, uygun görürseniz, kür
süden açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN - Yerinizden, itirazınızı alayım önce... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Benzer, aynı... 
BAŞKAN-Aynı gerekçelerle... ' 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Başbakanlığın bu tezkeresi, İçtüzüğe aykırıdır; dolayısıyla kabul 

görmemesi lazım. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Doğrudur. 
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BAŞKAN - Peki efendim; buyurun. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Usul tartışması açarsanız... 

BAŞKAN -Sayın milletvekilleri, Meclise riyaset eden Başkanvekilleri, böyle konularda, kür
süye çıkmadan önce Meclis gündemiyle ilgili yaptıkları çalışmalarda, öncesinde ne olmuş hadise
sine bakarlar. Ben de, bu konu Meclis gündemine girdiğinde, öncesinde ne olmuş şeklinde bir so
ruyla, eski zabıtları getirttim, inceledim. Elimde 2 örnek var. 

Bunlardan bir tanesi, Başbakan Vekili Sayın Ali Bozcr imzalı, 7.11.1989 tarihli 27 nci Birle
şimde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bir tezkere var. Meclis Başkanlığı bunu gündeme 
almış ve aynı şekliyle, Sayın Bozer -özet olarak arz ediyorum- "Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının ilgi yazılarında da zikredildiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve ko
misyon çalışmalarının -tekraren ifade ediyorum; Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının- devamı
nı teminen, Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine de
vam olunması Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. Bilgilerinize saygılarla arz ederim" demek
tedir. Bu konuda bir görüşme açılmamış. Bunun hemen arkasından bir Danışma Kurulu kararı gel
miş, o Danışma Kurulu kararında da, hangi kanun tasarı ve tekliflerinin görüşüleceği, öne alınaca
ğı, Sayın Meclis Başkanı tarafından, grup başkanvekillerinin ortak kararı olarak Yüce Meclise su
nulmuş. 

İkinci örnek; 25.5.1993 tarihli ve 106 ncı Birleşimde, yine Başbakan Vekili Sayın Erdal İnö
nü'nün, aynı mealde, Meclis komisyonlarının ve Genel Kurulun çalışmalarını temin bakımından, 
çalışmaların sekteye uğramaması için, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesini isteyen ve İçtü
züğün 79 uncu maddesine dayanarak yazılan bir yazısı var. Bu yazı, bir vesileyle, Meclis idaresin
ce tezekkür edilmiş ve o zaman, Meclisimize Başkanlık eden Sayın Hüsamettin Cindoruk imzasıy^ 
la, Bakanlar Kuruluna bir yazı yazılmıştır ve Bakanlar Kuruluna denilmiştir ki "bu yazınız alındı, 
okundu; fakat, İçtüzüğün 79 uncu maddesi uyarınca bir liste gönderilmesi lazımdır." Yani, Başba
kan Vekili, Meclis Başkanı tarafından ikaz edilmiş ve böyle bir listenin gönderilmesi talep edilmiş. 
Başbakan Vekilinin tekraren, bu yazıya ilgi olarak yazdığı yazıda, liste gönderilmemiş, Millet Mec
lisi İçtüğünün 79 uncu maddesi uyarınca tümünün görüşülmesi tekrar talep edilmiş; ama, liste gön
derilmemiş. 

Bu yazı, bilgi olarak Yüce Meclise sunulduğunda, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sayın Şev
ket Kazan, Grup Başkanvekili olarak, hemen hemen aynı gerekçelerle itiraz etmişler ve bir değişik 
olay, ben de, Mustafa Kalemli olarak, Grup Başkanvekili olarak, o gün, aynı gerekçelerle itiraz et
mişim, bunun bu şekilde okunamayacağını, bir listenin mutlaka eklemesi gerektiğini ifade etmişim. 

Neticede, o zaman Meclis oturumuna Başkanlık eden Sayın Başkanvekili "Başkanlık olarak ya
pabileceğimiz bir şey yok; biz bunu sadece bilgiye sunmakla görevliyiz" diye, zabıtlara geçirmiş. 
Ben, bir ilave ifadeyle, zabıtlara geçmesi açısından, artık, böyle bir olaydan sonra, Danışma Kurulu
nun, yeni bir kararı, Meclis Genel Kuruluna getiremeyeceğini ifade etmişim ve zabıtlara geçirmişim. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu iki itiraz karşısında, benim bir sıkıntım var; o zaman, aşağı
dan, Grup Başkanvekili olarak itiraz ettiğim bir konuyu, bugün, "hayır, itiraz edemezsiniz" diye ge
çiştirmek, doğrusu, vicdanî kanaatlerime uygun değil. 

İçtüzüğün 79 uncu maddesini şöyle anlıyorum: Eğer, buna ihtiyaç olmasaydı; yani, herhangi 
bir nedenle istifa etmiş, ama, yenisi kuruluncaya kadar göreve devam eden bir hükümetin isteği ola
rak, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam konusu karara bağ]anmasaydı, o zaman, İç
tüzüğe böyle bir madde konulmasına lüzum yoktu; normal usuller çalışır, kanun tasarı ve teklifle
ri komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmeye devam olunurdu. 
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İçtüzüğe böyle bir madde konulduğuna göre, Meclis iradesi, İçtüzüğü yapan irade, bana göre, 

şöyle düşünmüş: Bu, geçici görevle mücehhez olan hükümet, belki bu kısa süre içerisinde, çok 
önem verdiği, çok ehemmiyet verdiği bir veya iki veya üç veya beş -her neyse- kanun tasarısı ve
ya teklifinin mutlaka görüşülmesini talep edebilir. Onlara, Meclisin, bu kolaylığı sağlaması lazım. 
Bu aşamada da, Meclisin boş durmaması lazım, komisyonlarının ve Genel Kurulun çalışması açı
sından. Onun için, İçtüzüğe böyle bir madde konulmuş. Ben böyle yorumluyorum, başka türlü yo
rumlayan arkadaşlarım olabilir. 

Şimdi, bunu müzakereye açarsam, Başkanlık olarak bir sıkıntım doğuyor. Sayın grup başkan-
vekillerinin dikkatine arz ediyorum; şü anda, Anayasa Komisyonunda -eğer yanılmıyorsam- Seçim 
Kanunu değişikliği görüşülüyor. Şimdi, bunu müzakereye açtığımız zaman, eğer, Genel Kurulda, 
ters bir karar alırsak, o Komisyonda bu müzakereyi yapamayız. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Doğru... 

BAŞKAN - Efendim, hep doğruları söyleyeceğiz de, sonunda bir karara varacağız. 
Ama, şu anda, Genel Kurulumuz da çalışıyor. Benim, grup başkanvekillerinden arzım ye ri

cam, bu konuyu müzakereye açmadan; ama, bilgilerinize de sunmadan -çünkü, daha, bilgilerinize 
sunulmuştur demedim, sonucunu bağlamadım- Meclis Başkanlığı olarak, Hükümeti bir kere daha 
uyarmayı, bu yanlış uygulamadan vazgeçmelerini ve bir listeyi Meclis Başkanlığına arz etmelerini 
yazalım, uyaralım, talep edelim. O zaman, Genel Kurul olarak siz ve Başkanlık olarak ben rahat bir 
ortama kavuşacağım. İlle bir müzakere açalım diyorsanız, ondan kaçmamam; ama, o müzakere so
nunda, hepimiz, ortak irade olarak hep istediğimiz, -bugün gündemdışı konuşmalarda da dile geti
rildi- ve bütün kamuoyuna mal olan bir seçim yasası teklifinin görüşülmesini engeller duruma gi
rebiliriz diye bir endişem var... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Müsaade ederseniz, bitireyim efendim... 

Bu endişeden kurtulabilmemiz açısından, böyle bir müzakereyi açmayı uygun görmediğimi, 
ama Genel Kurulun kararına da uyacağımı ifade ediyorum. Bana bu konuda grup başkanvekilleri-
nin yardım edeceği inanıcıyla bir kere daha ıttılaınıza arz ediyorum. 

Buyurun Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, siz "çözüm olarak ve mazeret olarak eğer biz burada 

bugün bunu tartışırsak ve Genel Kurul, hakikaten İçtüzük doğrultusunda bir karar verirse, Anaya
sa Komisyonundaki kanun teklifi görüşülemez diye endişem var. Onun yerine Başbakanlığa yazı 
yazalım" dediniz. 

BAŞKAN-Evet. • 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Anayasa Komisyonundaki teklif için, Başbakanlığın Genel Kurula 

yazdığı bir sunuş olmadığına göre, zaten görüşülemez; yani, sizin dediğiniz metotu uygulamanız 
halinde bile, komisyon.şu anda yanlış toplanmıştır. Başbakanlığın, evvela, Genel Kuruldan, bu tek
lifin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi için bir talebi olmamıştır. Dolayısıyla, sizin yaptığınız 
yolla da o görüşülme sağlanmaz. Her halükârda, bu görüşme beklenip, buranın karan alınması la
zım. 

BAŞKAN - Sayın Aşık, temelde haklısınız; ama, biraz önce Danışma kurulunun bir tavsiye 
kararı var... 

FAİK ALTUN (Antalya) - Danışma Kurulu karar aldı. 

BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim. 

- 6 2 8 -



T.B.M.M, B : 1 3 24 .10 .1995 0 : 1 
Danışma Kurulu da bir karar aldı, grup başkanvekilleri imzaladılar; yani de facto bir durum 

var... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Onu burada tartışalım. 

BAŞKAN - Efendim, ayakta kalmayın, zahmet etmeyin, buyurun. 

Danışma Kurulunun kararı komisyonlarla ilgilidir. Danışma Kurulunun komisyonlarla ilgili 
aldığı karar da Genel Kurula gelmez , doğrudan doğruya komisyon başkanına gönderilir. De facto 
bir durum var, fiilî bir durum var, o nedenle sıkıntımı sayın grup başkanvekilerine arz ettim; ama, 
sizin yaptığınız itiraz ve benim yaptığım izah, bir yanlıştan dönmenin yolunu yine Meclis iradesiy
le açmak demektir. O bakımdan bana yardımcı olmanızı bir kere daha rica ediyorum... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Efendm, usul tartışması açalım. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Efendim, yarım saat ara verelim. 
BAŞKAN - Sayın Müftüoğlu, tartışma açmadım; ama, yerinizden söylemek istediğiniz bir şey 

varsa, buyurun. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Var efendim. 

BAŞKAN - Usul tartışması açmadım... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Hayır efendim... Lütfeder de yarım saat ara verebilir
seniz, bu yazışmaları hemen temin etme imkânı olur efendim. 

BAŞKAN - Bu yazışma için yarım saat ara verme durumumuz yok;, yani, öyle bir şey usul
den de değil; ama, sanıyorum, sayın grup başkanvekilleri bana yardımcı olacaklar, bir noktaya 
varacağız. 

Bakınız, benim önerdiğim noktaya gelmek dahi, Meclis Genel Kurulunun iradesini belirtmek 
demektir. O bakımdan, bu kararda, Meclise, hep birlikte yardımcı olmamız lazım. Bir fiilî durum 
olmasaydı, o zaman, Sayın Aşık'm dediği yöntemi hemen uygulayacaktım -o zaman hiç bir prob
lem yoktu Sayın Aşık- ama, Danışma Kurulunun aldığı karardan sonra bir fiilî durum var; bu fiilî 
durumu, bir kere daha tezekkür etmenizi hassaten arz ediyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, Danışma Kurulu da, Anayasa Komisyonu da, bu 
Meclisin üzerinde kuruluşlar değiller. Şimdi, eğer, Genel Kurulda böyle bir tartışma olmasaydı, siz, 
bunu açmasaydınız, yahut da bu konuşmalar olmasaydı, belki, o görüşmeler devam edebilirdi; ama, 
bu saatten sonra, Anayasa Komisyonunda yapılacak olan çalışmalar, Meclisin iradesine rağmen 
yapılmış çalışmalar olacaktır. Bu halde, eğer, siz, Başbakanlığa yazı yazalım, oradan cevap alalım 
diyorsanız... , 

BAŞKAN - Hayır; ben, öyle bir şey demedim... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - ... öyle düşünüyorsanız, önce, Anayasa Komisyonuna müdahele 

edip, çalışmaları kestirmeniz lazım; ya da, buradan bir karar çıkarmanız, lazım. 
BAŞKAN - Sayın başkanvekilleri, 15 dakika ara veriyorum ve grup başkanvekillerini, odam

da toplantıya davet ediyorum. 
Kapanma Saati: 16.35 

• •• © — — 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.47 

BAŞKAN; Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

,Q _ 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Gündemde ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam 

olunmasının, Bakanlar Kurulunca uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (312003) (Devam) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, biraz önce, Yüce Meclise sunduğum bilgi çerçevesinde, 

grup başkanvekilleriyle tekrar görüştüm. Grup başkanvekilleri, benim izahatımdan tatmin oldular ve 
bilhassa, şu anda, bütün Türkiye'nin gündeminde bulunan bir erken seçim tartışmasını tıkamamak 
için, izahatım çerçevesinde hareket etmenin uygun olacağı görüşünde birleştik. Bu durumda, ben, 
Başbakanlığın bu tezkeresini, bundan önceki uygulamalarda olduğu gibi, teamüle uyarak, bilgilerini
ze sunmuş olacağım; fakat, teamül var deyip de İçtüzüğü çiğneyemeyiz; bu da ayrı bir gerçektir. Bu 
bakımdan, gerek komisyonların gerek Meclis Genel Kurulunun çalışmalarını engellememek için bu 
uygulamayı sürdüreceğiz; ama, Başbakanlıktan, yazılarına ek olarak, İçtüzüğün 79 uncu maddesinin 
de ruhuna uygun olarak, bir liste istediğimizi, Meclis Başkanlığı olarak, bugün acilen yazıyla bildi
receğiz. Sanıyorum ki, bu yazı, en geç yarın Yüce Mecliste olacak ve bilgilerinize arz edilecektir. 

Bu durumda, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23.10.1995 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesinde, "Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple 
çekilmesi halinde yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklik
leri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. An
cak, Bakanlar Kurulunun bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme
sine devam olunur" hükmü yer almıştır. 

Belirtilen hüküm uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve Komisyon çalışma
larının devamını teminen Genel Kurul ve Komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin, "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (10/189, 238) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
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BAŞKAN - Gündemin, "Seçim" kısmında yer alan, Van Gölünün Su Seviyesinde Meydana 

Gelen Yükselmenin Nedenini ve Yükselme Sonucu Vatandaşlann Uğradığı Kayıpları Araştırarak 
Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla, Genel Kurulun 11.7.1995 tarihli 138 inci Bir
leşiminde kurulan (10/189,238) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerinin seçimi
ni yapacağım; 

Şimdi, Meclis Araştırması Komisyonuna, parti gruplarınca gösterilen adayların listesini oku
tup oylarınıza sunacağım: 

Van Gölünün Su Seviyesinde Meydana Gelen Yükselmenin Nedenini ve Yükselme Sonucu 
Vatandaşların Uğradığı Kayıpları Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Aday Listesi: 

DYP 
Turgut Tekin (Adana) , 

Mustafa Zeydan (Hakkâri) 
Mehmet Ali Yavuz (Konya) 
Mustafa Kaçmaz (Van) 
Nadir Kartal (Van) 

ANAP 

Cengiz Altınkaya (Aydın) 
Edip Safder Gaydalı (Bitlis) 
Şerif Bedirhanoğlu (Van) 
CHP 
Mehmet Alp (Kars) 
Esat Canan (Hakkâri) 
RP 
Fethullah Erbaş (Van) 
BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 25.10.1995 Çarşamba gü

nü saat 14.00'te Halkla İlişkiler Binası B Blok/Alt Zemin Meclis araştırması komisyonları salonun
da toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu durumda, gündemimizin "Sözlü Sorular" kısmına geçmem lazım; 
ama, sayın Hükümet üyelerinden, sanıyorum, meşguliyetleri nedeniyle, sözlü sorulara cevap vere
cek değerli bakan arkadaşlarımız mevcut değil. 

Değerli milletvekilleri, bu durumda, 25 Ekim 1995 Çarşamba günü, gündemimizdeki.konula
rı görüşmek üzere, saat 15.00'te toplanacağız; saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16.53 

@ 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I) Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Abdullah Öcalan 'in halen Türk vatandaşı olup olma

dığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7217) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 
1. Apo adıyla maruf PKK lideri Abdullah Öcalan halen Türk vatandaşı mıdır? 
2. Türk vatandaşı ise adı geçenin bunca cinayetine ve ihanetine rağmen Türk vatandaşlığın

dan çıkarılması neden düşünülmemiştir? Engel nedir? 

' T C • 

İçişleri Bakanlığı 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Şb. Md.: B050NÜV0080003.226/6345 19.10.1995 
Konu: Sonu önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

İlgi: 12.10.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7217-15134/54133 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ile ilgili 

olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Apo adıyla maruf Abdullah Öcalan halen Türk vatandaşlığını muhafaza etmektedir. 
2. Adı geçenin Türk vatandaşlığının kaybettirilmemesi yurda iadesinin sağlanması amacına 

matuftur. Bundan amaç ise, Türkiye'ye iadesini müteakip Abdullah Öcalan'in bağımsız yargı or
ganları olan T.C. Mahkemelerinde yargılanarak hakettiği cezaya çarptırılmasını temin içindir. 

2. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu 'nıın, Türk Hava Kuvvetlerince satın alınan tanker 
uçaklarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Vefa Tanır'in yazılı cevabı (7/7290) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gere

ğini arz ederim. 
Celal Kürkoğlu -

Adıyaman 
Türk Hava Kuvvetlerinin ABD'den kiraladığı iki tanker uçağının arızalı çıktığına ve arızala

rın masraflannm Türkiye tarafından karşılandığına ilişkin haberler bazı yazılı basında yer almak
tadır. Eğer böyle ise, ortaya vahim bir durum çıkmaktadır. Ayrıca, milyarlarca lira ödeyerek satın 
aldığımız ve iki yıl sonra teslim edilecek 7 tanker uçağının da ne için ve kim için alındığı soruları
nı gündeme getirecektir. Kaldı ki, bu durumda Türkiye'nin asgarî 1.5-2 trilyonluk bir zarara girdiği 
de ortaya çıkmaktadır. 
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Eğer durum böyle ise : 
1. İsrail IAI firmasının, tanker uçakları için verdiği 170 milyon dolarlık teklife karşılık, niçin 

315 milyon dolarlık ABD teklifi kabul edilmiştir. 
2. 7 tanker uçağının alımı için niçin ihale açılmamış, pahalı olan uçaklar ihalesiz ABD'den 

alınmıştır? 
3. Türkiye'nin tanker uçaklarına gereksinimi var mıdır? 
4. Tanker uçaklarının alımında ve kiralanmasında hangi yetkililer rol oynamıştır? 
5. ABD'den satın alınan 7 uçağın teslimine kadar kiralanan 2 uçaktan meydana gelen arızala

rın masrafları kim tarafından ödenmektedir? 
T.C 

Millî Savunma Bakanlığı 
KANUN : 1995/898-AÖ 19.10.1995 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Bşk. lığının 13 Ekim 1995 tarihli ve KAN. KAR. MD. A. 01.0. GNS. 0. 10. 00. 

02-7290-15275/54696 sayılı yazısı, 

Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması isteni
len "Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığınca satın alınan tanker uçaklarına ilişkin" Yazılı Soru 
Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Vefa Tanır 

Millî Savunma Bakanı 
Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Tanker uçakları hakkında, 9 Ocak 1995 tarihli Sabah Gazetesine, Millî Savunma Bakanlığı 
tarafından kapsamlı bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklamada da açıkça belirtildiği üzere; İsrail Fir
ması piyasadan temin edecekleri BOEING 707 uçaklarına KC-135 tipi boom takılarak TV kame-
ralarıyla görüş alınmasına dayanan bir sistem teklif etmiştir. Bu teklif; 

a) BOEING 707 uçaklarının gövde ve motor ömürlerinin 3-5 yıl gibi çok kısa olması, 
b) Motorlarının eski olmasından dolayı yakıt sarfiyatının fazlalığı, 

, c) Boom Sisteminin ABD Hükümetinin iznine bağlı olması ve bunun temininin garanti edile
memesi, 

d) Motorların takatsiz oluşu nedeniyle kalkış için uzun pistlere ihtiyaç duyulması, 

e) Motorların gürültülü olması nedeniyle 2000 yılından sonra beynelmilel havacılık kaideleri
ne göre kullanıma müsait olmaması, 

f) Teknoloji transferi için Amerika Birleşik Devletlerinin onayına ihtiyaç duyulması, 

g) İşletmc-İdame yönünden Hava Kuvvetleri Komutanlığı standartlarına uymaması sonucu 
idamesinin zor olması, 

h) Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği performans kriterlerini karşılayamaması, 
nedenleriyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
Ayrıca, İsrail Firmasının teklif ettiği 170 Milyon Dolar fiyata 2 yıllık işletme ve idame yedek 

parçaları, 4 adet yedek motor ve teçhizat ile Boom'un sağlanması dahil edilmemiş olup, bunların 
yaklaşık 200 Milyon Dolarlık ek bir maliyet yaratacağı değerlendirilmiştir. 
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2. 7 adet Tanker Uçağı alımı için Savunma Sanayii İcra Komitesinin 92/8 sayılı kararı ile te

darik görevi Savunma Sanayii Müsteşarlığına verilmiş, 11 firmadan alman brifing sonucu hazırla
nan Teknik Şartname firmalarına gönderilerek teklif istenmiş, ABD Savunma Bakanlığı da söz ko
nusu alım için FMS usullerine uygun olarak Teklif Kabul Mektubu (LOA) göndermiştir. Başbakan, 
Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanı tarafından imzalanan 26 Aralık 1994 tarihli ve 
94/2 sayılı Savunma Sanayii İcra Komitesinin kararı ile proje Savunma Sanayii Müsteşarlığı gün
deminden çıkartılarak ABD teklifinin Millî Savunma Bakanınca imzalanması kararlaştırılmış, bu
nun üzerine LOA 15 Kasım 1994 tarih ve 94/6227 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi hükümlerine göre 26 Aralık 1994 tarihinde 
Millî Savunma Bakanı tarafından imzalanmıştır. 

3. Hava Kuvvetleri Komutanlığına tevdi edilecek görevlerin icrası için 7 adet Tanker Uçağına 
ihtiyaç olduğu tespit edilmiş ve Genelkurmay Başkanlığının onayını müteakip söz konusu uçaklar 
Stratejik Hedef Planında birinci öncelikli proje kapsamına alınmıştır. 

4. Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için tedarik edilecek 7 adet Tanker Uçağı Projesi 
kapsamında kiralanan iki adet Tanker Uçağı, 24 Temmuz 1995 tarihinde teslim alınmıştır. Bu 
uçaklardan bir adedi eğitim amacıyla kullanım esnasında gövde içindeki yakıt tankında meydana 
gelen sızıntı üzerine 31 Temmuz 1995 tarihinde, İngiltere'deki ABD Hava Kuvvetleri Bakım Mer
kezine gönderilmiş, onarımı müteakip 7 Ağustos 1995 tarihinde uçak Türkiye'ye intikal etmiştir. 
Ancak, aynı uçağın bu defa da, kanat içinde bulunan yakıt tankında sızıntı olması üzerine, 11 Ey
lül 1995 tarihinde tekrar İngiltere'ye gönderilerek onarımı sağlanmıştır. 

Motor gücü çok yüksek olan Tanker Uçaklarında, titreşim nedeniyle yakıt tanklarında sızıntı 
meydana gelmesi olağan arızalar niteliğinde olup, halen ABD, Hava Kuvvetlerinde kullanılmakta 
olan Tanker Uçaklarında da benzeri arızalarla karşılaşıldığı bilinmektedir. 

Kiralanan Tanker Uçaklarında, kullanım nedeniyle meydana gelebilecek arızaların onarım 
masraflarının, bu konuda yapılan Lojistik Destek Anlaşması gereğince Türkiye tarafından karşılan
ması gerekmektedir. 

5. Tanker Uçağı seçimi ile ilgili işlemler, tedarike ilişkin yasalara ve FMS usullerine uygun 
olarak, yine yasaların öngördüğü seviyede açıklıkla ve Devlet menfaati en üst düzeyde gözetilerek 
yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Tanır 

Millî Savunma Bakanı 

i . - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Arsa Ofisi kanalıyla Yalova-Altınova 'da satılan bir 
araziye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/7302) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasın! arz ederim. 

Mehmet Seven 

• Bilecik 
Soru : Yalova-Altınova, Çalıçiftlik KöyCi sınırları içerisindeki meradan hazineye ait 300 dö

nümlük arazinin yok pahasına Arsa Ofisi kanalıyla DYP üye veya kartı yöneticilerine satıldığı yo
lunda iddialar vardır. 

Gerçekten böyle bir arazi Arsa Ofisi kanalıyla satılmış mıdır? Satılmışsa, kimlere satılmıştır? 
İddia edildiği üzere araziyi satın alanlar DYP'li midir? 
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T.G. 

Maliye Bakanlığı 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 

Satış Devir D. Bşk. 1076 23.10.1995 

Sayı: B.07.1.A0G.0.13.00.02-130/05745 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 13 Ekim 1995 tarih ve 7/7302-15290/54738 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven imzalı önergede 

Yalova-Altınova, Çalıçiftlik Köyü sınırları içerisindeki meradan hazineye ait 300 dönümlük 
arazinin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kanalı ile satışının yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır. 

Yapılan inceleme sonucunda Yalova-Altınova, Çiftlik Köyü sınırları içerisinde Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü'nce herhangi bir satış işlemi yapılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

- 6 3 5 -





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 24 . 10 . 1995 SALI Saat : 15.00 

' 1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ M 

5>CK{3W» *"-

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER'. 

1̂  — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

% — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan.ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar so
nucu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16) 

3L,— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4 , — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya' çıkarılması ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlenin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5, — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve ıturlizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/19) 

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

•% — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım .'sektörünün'.. 
içlinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasın itişksn önergesi i (8/8) 

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

9< — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savun
ma sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 'İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) ' 
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SÖZLÜ. SORULAR 

*!.. — 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 tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

*6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve . 900'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'm, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

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

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

"*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. 
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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SÖZLÜ SORULAR 

*12. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ıri, 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 şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/502) 

' *14. — İstanbul 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 Bahattin 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) 

İ 7 . — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına dlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/516) 

lg, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın aldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru 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 soru 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 som önergesi (6/536) 

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

*23< — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan soranlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 
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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.— istanbul 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 Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/578) 

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

30. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim 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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, 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 alanrannın 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'mn, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

36.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, 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 soru öner
gesi (6/604) 
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39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Şişli Belediyesi Meclis üyele
rinin konut karşılığında OYAiK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

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

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

42. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi! (6/797) (1) 

*43. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

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

45. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlanna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

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

47. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye i İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

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

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

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/ 631) 

51. ~ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi '(6/633) 

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

55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 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 Bakanından 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

60. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sora 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 Yakın'm, 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 Miskin.Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

65. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ-
lık ocaklarına ilişkin »Sağlık Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/818) (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 Bamt'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru nöergesi (6/652) 
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68, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, 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 (6/822V(l) 

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

7 1 . — 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 verioi istasyonunun, teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) ' . . ' • • • 

73. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tlçe 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 ilçesi 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 kuruDmasının 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.1. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki' rezerve ilişkin 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 som 
önergesi (6/671) 

80. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez Üçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 
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8 1 . — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalı
şan göçmen ebe ve. hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
som önergesi (6/673) 

82. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalı
şan göçmen ebe vç hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/V)74) 

83. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru 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 yakınma 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 aldığr 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 sözlü 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 ibrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

94. — istanbul 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 fçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi; (6/688) 

96.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, b̂if 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 sora 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 soru önergesi (6/693) , 

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

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

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkim Dovllet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

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

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

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

106. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etkine olan nedenlere ilişkim 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 yakınma Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 
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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 ilişkin 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. -—istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının 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-
Kıır emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştınlması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

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

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

119. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

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

121.. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, iskenderun Limanmda işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) • 
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122. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, 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 som 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 İlişkin 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 Dilcici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayaîieerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarnıa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

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

135. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

'—-12.— - *". . ' . ' ' • -
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136. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hine 
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 iliiişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

138. —; Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 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 som önergesi (6/768) 

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

144. — İstanbul Miilletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

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

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

147. —'İstanbul Milletvekili ismail 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 som 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) 

— 13 — 
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150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayii TVUj». Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 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 Bakarandan sözlü 
sorıv 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'nın, 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'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkim. Sağlık Bakanından sözlü soru 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. •-— 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) 

• • . ' . • ' '•' — 1 4 — 
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164. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim 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 İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan açlrşmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1), 

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

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

168. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanmdan 
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'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi1 (6/827) 

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

173. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve • Kamulaştır
ma Fonu'ndan Erzurum ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü som 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 Bakanından 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 soru önergesi (6/915) (1) 

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 soru önergesi (6/916) (1) 
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178. -f— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak ilindeki 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 Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

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

182. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ye 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 ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) ' , 

184. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'mrt, 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 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve.İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

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