
DONEM: 19 CİLT: 58 YASAMA YILI: 3 

o o 

91 inci Birleşim 
19.4.1994 Salı 

®. 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR ' 

1. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, on yaşını geçmiş kamu taşıtlarının 
hizmet dışı bırakılmalarının sakıncalarına ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Beykoz Ayakkabı ve Deri 
Fabrikasının kapatılacağı karanna ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

. 3. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, TC. Ziraat Bankasının çiftçile
re uygulamakta olduğu kredi sistemi ve kimyevi gübre fiyatlanna yapılan son 
zamlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
cevabı 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER Wl 
1. — Romanya'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne 

kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1335) 101 

2. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1334) 

3. — TBMM ile Almanya Federal Meclisi arasında kurulması öngörülen Türk-
Alman Parlamentolararası Ortak Çalışma Grubunun Türk kanadını oluşturan millet
vekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1336) ,Q2 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 102,132 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 102,132 

1. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 102:130, 
açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 132:133 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR l 3 0 

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İzmir Milletvekili Cemal Tercan'ın, 
kendisine sataşması nedeniyle konuşması 130:132 

VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 134 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, 

Güdül, Kirmir Çayı üzerinde sulama amaçlı baraj yapılmasına ilişkin, 

Güdül-Kızılcahamam yoluna ilişkin, 

Etimesgut ilçesine yeni bir belediye hizmet binası yapılmasına ilişkin, 
Kirmir Çayının kanalizasyondan kirlenmesini önlemek amacıyla alınması gere

ken tedbirlere ilişkin, 

Polatlı-Yukarı Sakarya sulama projesinin programa alınmasına ilişkini 

Polatlı'dan geçen Sakarya Nehri ile Ankara Çayından yararlanarak taban arazi
lerinin sulanmasına ilişkin, 

Polatlı-Eski Karsak Köyü arazilerinin sulama suyu ihtiyacına ilişkin, 

Polatlı-Ayaş-Beypazarı-GöynUk karayolunun iyileştirilmesine ilişkin, 

Ankara-Polatlı karayolunun Temelli geçişine üst geçit yapılmasına ilişkin, 

Polatlı-MUslümköyü ile Sarıoba yolunun asfaltlanmasına ilişkin, 

Ankara-Polatlı yolunun çift yol yapılmasına ilişkin, 

Nallıhan ilçesinde Çamalan ve Demtepe barajlarının yapımına ilişkin, 

Nallıhan ilçesinden geçen derelerin ıslahına ilişkin, 

Polatlı ilçesinin kanalizasyon sorununa ilişkin, 

134 
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Sincan ilçe Merkezi ve Yenikent kasabasının su ihtiyacına ilişkin, 

Yenimahalle-Macun Mahallesi Bağdat Caddesi üzerine üst geçit yapılmasına 
ilişkin. 

Yenimahalle-Yuva Köyü çevre yolu kamulaştırma bedellerine ilişkin, 

Soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı 
(7/2200, 2201, 2204,2370,2868,2869,2870, 2873,2874, 2875,2878,2882,2883, 
2884,2888,2889,2890) • 134.148 

2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler ve Ermenek-
Konya yollarının asfaltlanmasına ilişkin, 

Karaman-Ayrancı Barajından Ambar ve Kavuklar Köylerine su sağlayan kanala 
ilişkin, 

Karaman-Ayrancı Barajından Dokuzyol Köyüne su sağlayan kanala ilişkin, 
Ermenek-Mut ve Ermenek-Gülnar karayollarına ilişkin, 

DSİ tarafından Manavgat çayı yakınlarında yapılacak bir arıtma tesisi projesine 
ilişkin, 

İçel ilinde Göksu nehri üzerinde inşa edilecek Kayraktepe Barajı projesine iliş
kin, 

Karaman-Ayrahcı'da TCK tarafından yapılan köprüye ilişkin, 

Karaman-Ayrancı-Hışılayık Mağarasındaki suyun değerlendirilmesine ilişkin, 

Soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı 
(7/3487,3489,3491,3563,3564,3565,3583,3876) 148:153 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevcn'in, 
Gümüşgün-Isparta duble yoluna ilişkin, 

Bakanlık gündeminde bulunan Orta Sakarya Projesine ilişkin, 
Otoyollar üzerinde sosyal tesis yapımı çalışmalarına ilişkin, 
Ankara-İstanbul arası otoyol üzerindeki gişelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasına 

ilişkin 
Soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı 

(7/3719,3888,3979,3989) 153:159 
4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kayı Köyü yolu

nun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva-
159:160 

bı (7/2277) 
5. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül'ün Adalıkuzu ve 

Garipçe köyleri arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2300) 160:161 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Akbaş Köyü yolu
nun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/2314) 161:162 

7. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Sagir Köyü içme 
suyu ve yol çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/2332) 162:163 
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8. —• Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül Avşar Köyü içme 

suyu, gölet yapımı ve yol çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2335) 163:164 

9. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TRT Genel Müdürü hakkında ile
ri sürülen yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2606) 164:165 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar ilçesi Daniş-
ment Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2704) 1 6 5 

11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Kuşça 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2705) 

12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Merkez İlçeye bağlı Sel-
bükü Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2707) 166 

13. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Biletik-Pazaryeri İlçesi Sarıdayı 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2711) 166:167 

14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı İlçesi Demir-
hanlar Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2713) 167:168 

15. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı İlçesi Üyük 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2714) 168 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Merkez İlçeye bağlı Kurt
köy Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2715) 168-169 

17. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi Çaydere 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2723) 169 

18. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı İlçesi Karaağaç 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2724) 169:170 

19. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli İlçesi Medetli 
Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2725) 1 7 0 

20. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Merkez İlçeye bağlı İlyas-
ça Köyünün kanalizasyon sorunu ve içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2726) 170:171 

21. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Gökçeö-
zü Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2727) 171 
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22. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Tatlıköy Hazine 

arazilerinin köylüye kiralanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın 
yazılı cevabı (7/2752) 172 

23. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Pınar Köyünün, Polatlı 
İlçesinin Mahallesi olmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ya
zılı cevabı (7/2773) 173:174 

24. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Kurtuluş Mahal
lesinde inşaat izinlerinde adaletsizlik yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2778) 174:175 

25. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Yenikent, Er-
keksu Mahallesinin muhtarlık yapılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2783) 175:176 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'ın ova köylerinde satışa çı
karılan hazine arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı ce
vabı (7/3095) 176:177 

27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Çavuşpınar Köyü
nün içme suyu sorununa ve köye giriş yolunun ıslahına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kam Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3394) 1 " 

28. — Karaman Milletvekili 2[eki Ünal'ın, Karaman-Merkez Yeşildere Belde
sindeki hazine arazilerinin topraksız köylülere dağıtılmasına ilişkin sorusu ve Mali
ye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/3416) 177:178 

29. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Sarayköy'de bu
lunan hazine arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı ce
vabı (7/3418) 178:179 

30. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Dokuzyol Köyü-
Göçer mevkiindeki arazilerin topraksız çiftçilere dağıtılmasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/3420) 179 

31.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesi Yukarıçağ-
lar Köyü camiinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cev-
heri'nin yazılı cevabı (7/3433) 179:180 

32. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Büyükkoraş'ta bu
lunan tarihi camiinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin yazılı cevabı (7/3434) 180:181 

33. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı Pınarkaya Köyün
de bulunan tarihî bir binaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
yazılı cevabı (7/3435) 181 

34. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, MİT'le ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/3449) ' 181:182 

35. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul Bankası emeklilerinin so
runlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/3620) 182:183 
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36. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Gölpazarı Üzümlü Köyü

ne heyelan nedeniyle yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül-
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3656) 183:184 

37. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu kuruluşlarında işçi statüsüy
le çalışanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/3673) 184:185 

38. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, Hükümetin DYP kanadının is
tifasını verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/3714) • , 185:186 

39. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, zorunlu tasarrufların geri ödenme
sine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/3717)' 186:187 

40. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yerli üretimin zararına elma ithali 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/3720) 187:188 

41. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/3743) 188:190 

42. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, yurt dışına çıkışlarda alınan fonlara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/3789) 190:191 

43. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçarslan'ın, TRT'nin haber bültenlerinde 
Türk-Kürt ayırımı yapıldığı iddiasına ilişlcin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3791) " 191:192 

44."— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümet üyelerine ve Başbakan
lığa yönelttiği soru önergelerinin cevaplandırılmasının geciktirildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/3883) 192:194 

45. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Amerika'dan DMO aracılığıyla 
yeni bir makam otosu alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Ba
kanı İsmet Attila'nın yazılı cevabi (7/3993) 

46. — İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın, sözleşmeli personelin 1994 yılı ma
aş zamlarını ne zaman alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/4062) 195:196 

47. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar'ın, Başbakanlık Müşaviri tarafından ha
zırlandığı iddia edilen bir rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Be
kir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4081) 196:197 

48. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Özel bir televizyonda 
DYP'nin İstanbul'daki seçim binasıyla ilgili yayınlanan iddialara ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4103) 197 

49. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesi çalışanlarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4171) 198 
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50. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'iri, memur maaşlarının bayramdan 

önce ödenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'mn yazılı cevabı 199:200 
(7/4193) 

51. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, sermayesinin tamamı veya en az 
yarısı devlete ait kuruluşlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'mn yazılı 
cevabı (7/4229) 200 

52. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in,£$akanlığın bütçe dışı kaynakların
dan Bilecik'e ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın yazılı cevabı (7/4244) 200:201 

53. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığın bütçe dışı kaynakların
dan Bilecik'e ayrılan ödemelere ilişkin sorusu ve Turizm Bakam Abdülkadir Ateş'in 
yazılı cevabı (7/4245) 

54. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığın bütçe dışı kaynakların
dan Bilecik'e ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın ya
zılı cevabı (7/4247) 202:203 

55. — İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın, İçel'e bağlı Gözne kasabasının ilçe 
yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4253) 203:204 

201 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Türkiye'nin, rejimin ve ekonominin karşı karşıya bu

lunduğu önemli olaylara ve dikkatlerin, bu olayların yol açabileceği büyük gelişmelere yöneltil
mesine ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı ve Başbakan Vekili Necmettin Cevheri 
cevap verdi. 

Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon, olağanüstü ekonomik tedbirler ve hayat pahalılığına; 
Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek de, Gorajde'deki Sırp saldırılarını protesto etmek 

amacıyla 1.0.4.1994 Pazar günü Ankara Zafer Meydamyla, İstanbul Taksim Meydanında yapılan 
gösterileri, Milliyetçi Hareket Partisinin organize ettiği iddialarının asılsız olduğuna, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
12.4.1994 tarihli 88 inci birleşimde alınan, 14.4.1994 Perşembe günü saat 20.00'den sonra da 

çalışmakararının kaldırılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi ile; 
25-28 Nisan 1994 tarihlerinde Londra'da, Avam Kamarası ile Avrupa'nın Geleceği Tröstü 

adlı kuruluşun birlikte düzenleyecekleri, V. Avrupa'nın Geleceği Konferansına, TBMM'yi temsi-
len, 45 veya daha altındaki yaşta bulunan bir milletvekilinin, vaki resmî davete icabetine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi ve; 

E3.4.1994 tarihli 89 uncu birleşimde, TBMM'nin 74 üncü kuruluş yıldönümü ve Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramının kutlanması amacıyla yapılacak görüşmeler için, TBMM Genel Ku
rulunun, 23.4.1994 Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmasına ilişkin kabul edilen Danışma Ku
rulu önerisine uygun olarak; 

1. TBMM'nin 74 üncü kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 
Nisan 1994 Cumartesi günü TBMM Genel Kurulunda bir görüşme açılmasına; 

2. Genel Kurulun yapacağı bu toplantıda başkaca konunun görüşülmemesine; 
" 3: Görüşmelerde: 

a) TBMM Başkanına; 
b) Siyasî parti gruplarına veya genel başkanlarına ve grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi 

bulunan siyasî partilerin genel başkanlarına; 
c) Kutlama törenlerine davet edilen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanına, 
7'şer dakika süre ile söz verilmesine ilişkin Başkanlık önerisi, 
Kabul edildi. 
Norveç Parlamentosu Savunma Komisyonunun resmî davetlisi olarak 25-30 Nisan 1994 ta

rihlerinde Norveç'i ziyaret edecek olan TBMM'den bir Parlamento Heyetine, siyasî parti grupla
rınca gösterilen adayların isimleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan seçim sistemi 
konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175), Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

12.4.1994 tarihli 88 inci birleşimde kabul edilen Danışma Kurulu önerisi gereğince, günde
me alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması kararlaştırılan; fakat, Komisyon temsilcileri Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ileriki birleşimlere ertelenmiş olan, İnsan Haklarını İnce
leme Komisyonunun 213 esas numaralı raporu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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Gündemin, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
43 üncü sırasında bulunan 71, 
24 üncü sırasında bulunan 82, 
39 uncu sırasında bulunan 139, 
40 inci sırasında bulunan 134, 
34 üncü sırasında bulunan 283, 
S. Sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili komisyon raporu; kanun tasan ve teklifleri ve 

ilgili komisyon raporlanmn görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendi. 

İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/553) (S. Sayısı: 391), evvelce görüşmeleri tamamlanan 2 
nci maddesi üzerindeki ikinci değişiklik önergesinin yeniden oylanması sırasında, Genel Kurulda 
karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 19 Nisan 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, 16.36'da birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili . 

Abbas İnceayan Cengiz Üretmen 
Bolu Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kadir Bozkurt ' 

Sinop 
Kâtip Üye 
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II, - GELEN KAĞITLAR 
15.4.1994 CUMA 

Teklifler 
1. — Balıkesir Milletvekili Ekrem Ceyhun'un; Türkiye. Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1067) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.1994, Komisyona havale tarihi: 14.4.1994) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Taşıt Alanlardan ve Taşıt Kullananlardan Alınacak 
Ekonomik Kalkınma Vergisi Hakkında Kanun Teklifi (2/1068) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.1994, Komisyona havale tarihi: 14.411994) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1069) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.1994, Komisyona havale tarihi: 14.4.1994) 

18.4.1994 PAZARTESİ 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, hayalî ihracat iddialarının örtbas edildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4340) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.1994) 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4341) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.4.1994) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut, izmir'de bir vatandaşın kendi işyerinde güvenlik gö

revlisi tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesini 
14.4.1994 tarihinde geri almıştır. (7/4289) 

19.4.1994 SALI 
Raporlar 

1. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazi Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma 

•Tarihi: 18.4.1994) (GÜNDEME) 
2. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hak

kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/665) (S. Sayısı: 640) (Dağıtma tarihi: 18.4.1994) (GÜNDEME) 

3. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 642) (Dağıtma Tarihi : 
19.4.1994) (GÜNDEME) 

4. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 19.4.1994) 
(GÜNDEME) . 

5. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı: 648) 
(Dağıtma Tarihi: 19.4.1994)(GÜNDEME) 

. © _ _ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER: İlhan Kaya (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

O ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda 
bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

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

I. —Antalya Milletvekili Faik Altun'un, on yaşını geçmiş kamu taşıtlarının hizmet dışı bıra
kılmalarının sakıncalarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Üç arkadaşımızın gündem dışı söz talebi vardır; yerine getireceğim. . 

İlk olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 19.4.1994 Salı günkü toplantısın
da, Hükümetin, "10 yaşını geçmiş motorlu taşıtların hizmetten alınması kararı" hakkında, Antal
ya Milletvekili Sayın Faik Altun'a söz veriyorum. 

Buyurun. (SHFJ sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 

FAİK ALTUN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

5 Nisan kararları olarak bilinen ekonomik paketin açıklanmasıyla birlikte, ülkede belirsizlik
ler ve kaygılar doğmuştur. İnsanlarımız Hükümete güven duymamaktadır. 5 Nisandan bugüne 
kadar geçen süre içinde anlaşılmıştır ki,"Hükümetin "karar" diye yaptığı açıklamalar, Ameri
ka'dan ve Dünya Bankasından kredi almaya dönüktür. Hükümet, bu acelecilik ve iş bilmezlik 
içinde, son derecede göstermelik kararlar açıklamıştır. 

Bu kararlardan bir tanesi de, 10 yaşını geçmiş kamu taşıtlarının hizmetten alınmasıdır. Ba
kanlar ve Başbakanlık, bir taraftan uygulanacak olan tasarruf tedbirlerini bile bile milyarlık ara
baları almakta tereddüt etmezken, diğer taraftan, büyük özveriyle yürütülen bazı hizmetlerin dur
masına, aksamasına yol açacak söz konusu kararlar alınmıştır. 

10 yaşını geçmiş olan kamu taşıtlarının tümünün hizmetten alınması, araç sıkıntısını had saf
haya ulaştıracaktır. Yeni taşıt da alınamayacağından, pek çok kamu hizmeti sekteye uğrayacak
tır. Örneğin, kamu kuruluşlarınca araştırma yürütülen birimlerde 10 yaşını geçmiş arabaların hiz
metten alıkonulması büyük sakıncalar doğuracaktır. 

Araçların bugünkü duruma göre yetersiz.olduğu açıktır. Bunların yeni araçlarla takviye edil
mesi gerekirken, mevcut araçların hizmet dışı bırakılması, araştırma çalışmalarının aksamasına 
neden olur. Yıllardır devam eden bilimsel ve teknik araştırmalara milyonlarca lira harcama ya-
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pılmıştır. Buralarda duraklama ve gecikme olamaz; aksi takdirde, çalışmalar durur ve değerlen
dirilemez. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle tarım ve ormancılık alanındaki araştırma projeleri canlılarla 
ilgili olduğundan, belirli mevsimlerde, belirli yerlerde, belirli zamanlarda takvime bağlı olarak 
işlerin yürütülmesi zorunluluğu vardır. Araziye, ormana çıkacak ve belirli bir süre alıkonacak 
araçlar bulunamayınca, araştırma yapmanın maddî koşulları yok olacaktır. Öngörülmeyen böyle
si olumsuz sonuçların doğmaması için, söz konusu kararın yeniden gözden geçirilmesi şarttır. 

Sıkıntıların aşılabilmesi için illerde teknik bir ekip oluşturularak, hizmete devam edebilecek 
araçların belirlenmesi, en az yüzde 50 oranında hizmete devam ettirilmesi hususunda il valilikle
rine yetki verilebilir. 

Yine bu kararla, belli hizmetlerde, tahsis edilmiş eski araçların yenileriyle değiştirilmesine 
kadar ertelenebilir. 

Söz konusu araştırmalar, ülkede tarım, orman ve hayvancılığın gelişmesinde ilerleme sağla
yıcı öğelerdir. , 

Konunun önemi nedeniyle huzurlarınıza çıktım ve bu konuda dikkat çekmek isterim. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN' — Teşekkür ederim Sayın Altun. 

2. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Beykoz Ayakkabı ve Deri Fabrikasının ka
patılacağı kararına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin ce
vabı 

BAŞKAN — İkinci olarak, Beykoz Deri Kundura Fabrikası hakkında, İstanbul Milletvekili 
Algan Hacaloğlu'na söz veriyorum. 

Sayın Hacaloğlu, süreniz 5 dakikadır. 
Buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şahsım adına, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizin, 24 Ocaktan 5 Nisana gelişinde vardığı noktada, Türkiye'nin tüm çalışanlarıyla -
küçük üreticileriyle, esnafıyla- yeni bir özveri sürecinde, yeni bir. özveri ortamında bu sorunların 
aşılabileceği siyasetçiler tarafından söyleniyor. Koalisyon Hükümetimiz, 5 Nisan istikrar paketi
ni, Türkiye'yi kurtarabilmek, Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak için, sanki gökten inmiş ve Türki
ye'nin tüm katmanlarının/kesimlerinin, ekonomisinin yararına tek reçeteymiş gibi dile getiriyor. 

Sayın Başbakan Amerika'ya gitmeden evvel, Sayın Başbakan Yardımcısı, bu pakete ilişkin 
olarak "Biz bu paketi, bu önlemleri, dış dünyadan bağımsız, kendi önerilerimiz olarak aldık, 
IMPye danışmadan aldık" dedi. Ne yazık ki Türkiye, aradan geçen 14 yıldan sonra, tekrar IMF 
kapanına sıkışıp kaldı. Tabiatıyla, bu önlemler IMPye danışılarak alınmadı; ama, IMF ile imza
lanacak niyet mektubuyla, bundan sonra Türkiye'nin üç yıl boyunca izleyeceği tüm ekonomik ve 
sosyal politikalarda söz sahibi olacak olan kuruluş IMF'dir. Asil sorun bundan sonra başlıyor. 
Sayın Kabinemizin değerli bakanları, Türkiye ekonomisini, ne yazık ki artık bundan sonra, iki 
yıl evvel koalisyon kurulurken imzalanmış bulunan protokolün çerçevesi içinde değil, IMF'nin 
öngöreceği çerçevede yönlendirme durumundasınız. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü konuşmamın temel nedeni -bununla ilişkin olarak- hafta so-
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nunda, bu paket içinde kapatmayı yeğlediğiniz, kapatmayı öngördüğünüz tesislerle ilgili olarak 
gezdiğim üç fabrikadan bir tanesine, Beykoz Ayakkabı ve Deri Fabrikasına ilişkin. Tesis kapat
mak, fabrika kapatmak, bugünkü ortamda ve bugünkü koşullarda ne yaptığını bilen insanlar açı
sından bir çıkış yolu değildir. Bu kararlarda ne akıl var, ne mantık var; bu kararlarda ne rasyonel
lik var ne ekonomik gerçekçilik var. Ben, Sayın Başbakandan ve Sayın Başbakan Yardımcımdan 
rica ediyorum; gitsinler Karabük'ü görsünler, TTK'yı görsünler, Bömonti Bira Fabrikasını gör
sünler, Beykoz Ayakkabı ve Deri Fabrikasını görsünler. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Petlas'ı görsünler. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Tabiatıyla, Petlas' ı ve Yanmca'yı görsünler. 

Ben, buralar görülmeden alınan bu kararların, ne yazık ki, ekonomimizi ve çalışanlarımızı 
yeni bir bunalıma sokacağını görüyorum; görüyoruz. Yol yakınken, lütfen geri dönelim. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Beykoz Ayakkabı ve Deri Fabrikası 180 yıldır ekonomimize 
hizmet ediyor. Zannedersiniz ki, 180 yıldır hizmet eden bu fabrika, eski bir fabrikadır. Hayır, de
ğil. Beykoz Ayakkabı ve Deri Fabrikası, bugün, Ortadoğu'nun en büyük ve -iddia ediyorum- en 
ileri teknolojiyle ayakkabı üreten fabrikasıdır ve yönetsel sorunlar nedeniyle, siyasetçiler öyle 
öngördüğü için, kapasitesinin sadece ve sadece yarısını kullanabilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şu elimdeki, cumartesi günü Beykoz Ayakkabı ve Deri Fabrikasındaki 
makineden sıcağı sıcağına aldığım, ayakkabının taban bölümü. Bunlar seri halde üretiliyor. Bun
lar, şu anda kimin için üretiliyor? İşte bu, Deniz Kuvvetleri subaylarımızın kışlık ayakkabılarının 
tabanı, bu da yazlık ayakkabılarının tabanı. (CHP sıralarından alkışlar) Siz diyorsunuz ki, "Bu 
fabrikayı yıl sonunda kapatacağız" Esasında siz de buna inanmıyorsunuz Sayın Bakanım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Bir dakika daha süre veriyorum; buyurun efendim. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Esasında, kapatabileceğinize siz de inanmıyorsunuz; 
bunu, sadece IMFnin gözünü boyamak için, o pakete bir başka kararlılık göstergesi verebilmek 
için koydunuz bu listeye. Eğer gerçekten kapatmayı düşünüyorsanız, kesinlikle büyük bir hata 
içindesiniz. Gidiniz, bu tesisleri görünüz. Yıllardır, üretimiyle, emeğiyle, bu ülkeye katkıda bulu
nan bu fabrikaların bugünkü durumunu inceleyiniz. Bu fabrikalar, bugün, dimdik ayaktadır, bu 
fabrikalarda çalışanlar dimdik ayaktadır. Özellikle İstanbul'daki fabrikaları kapatmaktaki amaç -
bunların sahip olduğu kıymetli arsalarına bazı kişiler göz dikti de- bu arsaları ele geçirmekse, bu
rada da adım atamazsınız. Onun için, lütfen en kısa zamanda doğrusunu seçin ve orada çalışan 
işçilerimize haklarını verin, onları bu karamsarlıktan kurtarın. Eğer özelleştirmeyi düşünüyorsa
nız, lütfen bu fabrikaları bir başka yere taşıyınız. Hangisini ne zaman özelleştireceksiniz, onu ge
tirin, burada tartışalım ve sonra karar verelim; ama, lütfen, işçinin, çalışanın ve ona bağlı olarak 
iş yapmaya çalışan esnafımızın ekmeğiyle oynamayınız. Eğer, bunu yaparsanız, biliniz ki, bura
daki sağduyulu bütün milletvekilleriyle beraber, o işçilerle omuz omuza, onların demokratik di
renişlerinin yanında olacağız. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; bu

yurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil-
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letvekilleri; Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun ve İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğ-
lu'nun gündem dışı yaptıkları konuşmalarındaki kıymetli fikirlerine kısaca cevap vermek üzere 
huzurunuzdayım. , 

Sayın Faik Altun'un değindiği hususlara katılmamak mümkün değildir; ancak, özellikle bu 
araç meselesinde devletin bir büyük israf içerisinde olduğunu ve bu israfın bedelini ödeyen mil
letin vekilleri olarak burada bulunduğumuzu da unutmamamız gerekir. 

Değerli arkadaşıma, biraz önce burada da ifade ettim; özellikle Tarım Bakanlığına bağlı, Tür
kiye tarımının gözbebeği olan Antalya'daki araştırma müesseselerinin hizmetleri aksamayacaktır. 
Ancak, ilk etapta, amaç dışı ve amacının çok dışında kullanılan araçların mutlaka bir düzene so
kulması lazımdır; arkadaşımızın ifade ettiği gibi. Bunun dışında, özellikle, bu mevsimde yapılan 
suni tohumlama ve diğer ziraî araştırmalar, haşere sondajlarının gerektirdiği araştırmalar ve bu 
araştırmaların ihtiyaç duyduğu vasıtalarda bir kısıntı olmadan, tüm bu hizmetler yürütülecektir. 

Sayın Âlgan Hacaloğlu arkadaşımızın konuşmasında, daha önce ilan edilmiş bir programı, 
daha sonraki bir. IMF anlaşmasına bağlamakla yanlış yaptığı kanaatindeyim. En azından, kendi
sinin ortaya koyduğu sıralama ve mantık içerisinde böyle olmaması gerekiyordu. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirmeyle kapatmayı birbirinden farklı anlamak lazım. Özelleştir
meyi, hiç kimse -bizden önceki hükümetler de ve bizden sonraki hükümetler de- kendi keyfî ve
yahut şahsî tercihlerine göre yapmayacaktır. Şimdi, burada ismini söylemek istemediğim, yani o 
müessesede çalışanları huzursuz etmemek için ismini söylemek istemediğim bir müessesenin, 
sadece günlük ödediği faizi 34 milyar liradır. Bu 34 milyar lirayı bu millet ödüyor ve biz de on
ların vekili olarak burada bulunuyoruz/Artık, cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş, özel sektöre 
örnek olması gerekirken, bugün özel sektörün çok çok gerisinde kalmış birtakım müesseselerin 
milletin sırtından, yürümesine, milletin ödediği vergilerle bu zararlara devam etmesine de eğer 
göz yumarsak, öyle zannediyorum ki, milletvekili sıfatıyla, Hükümet olarak bize teslim edilmiş 
olan devlet emanetini de gereğince ve yeterince kullanmış sayılamayız. 

Bu bakımdan, arkadaşlarımız ve herkes müsterih olmalıdır. Hiç kimsenin, demokratik eylem
lerin yanında olacağına dair buradan taahhütlerde bulunmasına da gerek yoktur. Çalışan insanla
rın hakkı, Türkiye bir hukuk devleti olduğuna göre, o çerçevenin dışında mütalaa edilmeyeceği 
için, arkadaşlarımızın da bu taahhütlerine umut ediyor ve buradan da ifade ediyoruz ki, gerek 
kalmayacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. • 

3. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, T.C. Ziraat Bankasının çiftçilere uygulamakta 
olduğu kredi sistemi ve kimyevî gübre, fiyatlarına yapılan son zamlara ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Devlet Bakanı Necmettin CevherVnin cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı üçüncü söz istemi de, yine Cumhuriyet Halk 
Partili bir milletvekili arkadaşımızdan gelmiştir. 

Diğer parti gruplarından veya bağımsız milletvekili arkadaşlarımızdan gündem dışı söz iste
mi olmadığı için, üç gündem dışı konuşma hakkını da Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara ver
miş oluyorum. Bunu da Meclisin bilgilerine arz ediyorum. 

Sayın Coşkun Gökalp, T.C. Ziraat Bankasının çiftçilere uygulamakta olduğu kredi sistemi ve 
son zamanlarda kimyevî gübrelere yapılan zamlarla ilgili gündem dışı söz istemiştir; kendilerine 
söz veriyorum. 
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Buyurun efendim 

Sayın Gökalp, konuşma süreniz 5 dakikadır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Ziraat Bankasının çiftçilere, üreticilere uygulamış olduğu 
kredinin sıkıntılarını burada dile getirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 4 üncü ayın 30'unda Ziraat Bankasından teçhizat kredisi yahut aynî 
kredi alarak 25 milyon liraya kadar borçlanan çiftçiler, borçlanmış oldukları meblağın belli bir 
bölümünün faizini bu ayın 30'una kadar yatırmak zorundalar. Yine, 25 milyon liranın üzerinde 
Ziraat Bankasına borçlu olan çiftçilerimiz de, borçlarını iki kategoride ödemek zorunda; bir bö
lümünü bu ayın 30'una kadar, bîr bölümünü de 6 ncı ayın 30'una kadar ödemek zorundadırlar. 

Buradan kıymetli milletvekilleri arkadaşlarıma -galiba Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımız 
şu anda burada yoklar- ve kabinenin kıymetli üyelerine sesleniyorum : Orta Anadolu'da 4 üncü 
ayın 30'unda çiftçinin eline ne geçiyor Allahaşkına? 4 üncü ayın 30'unda çiftçinin ne gücü var
dır? (ANAP sıralarından "hava" sesleri) Çiftçinin ne gücü var ki, Ziraat Bankasından almış oldu
ğu kredinin faizini ödeme durumunda kalsın? Ben, Ziraat Bankasının uygulamış olduğu bu kara
rın yanlış olduğunu, bünyemize uymadığına, bunun gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum 
ve bunu burada Hükümetin değerli üyelerine aktarmayı bir görev, bir borç ve bir sorumluluk bi
liyorum. Eğer, kıymetli bürokratlar bu kararı almışlar ve Hükümet de buna harfiyen uyuyor ise, 
bu kararı alan bürokratlar, konuyu bilmemektedirler, Türkiye'nin gerçeğini, Türk insanının ger
çeğini, Türk tarımının sıkıntılarını bilmemektedirler. Şu anda Tarım ve Köyişleri eski Bakanımız 
Sayın Cevheri de başını sallayarak, bunun yanlış olduğunu, bu yanlış karardan dönüleceği yö
nünde imalarda bulunuyor; bu bakımdan, kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Bağ-Kur kesintileri ne oldu? 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bu konuyu bu şekilde izah ettikten sonra, şunu arz etmek 
istiyorum : Paketin, açılmasının akabinde sessiz sedasız zamlar yapılmaya başlandı. Her konuda 
zamlar yapıldı; ama, çiftçinin kullandığı girdilere, üretmek zorunda olduğu malların girdilerine 
gelen zamlar apayrı oldu. Bakınız kıymetli milletvekilleri, kimyevî gübrelerin fiyatları yaklaşık 
yüzde 300 arttı. Şimdi, bunu size rakamlarla izaha çalışacağım. Bakınız, mesela 30.9.1992 tari
hinde kilogramı 770 lira olan DAP Gübresinin 8.4.1994 tarihinde, bundan yaklaşık ön gün önce, 
tonu 2 milyon 778 bin lira, DAP gübresinin, bugün kilogramı da -dikkatinizi çekiyorum kıymetli 
milletvekilleri- 7 940 lira olmuş. Yani, kilogramı 770 liradan alınan DAP gübresi, yaklaşık iki 
sene kadar bir zaman zarfında, 7 940 liraya yükselmiştir. 

Çiftçinin, şu anda tarlasının, ekininin üzerine atmak zorunda olduğu "Can Gübresi" denilen 
bahar gübresinin fiyatı, 30.9.1992 tarihinde kilogram, olarak, 605 lira iken, bundan on gün önce 
çiftçimiz bu gübrenin kilogramını 1 756 liraya, alabilmekte idi. Bugün ise, aym-çiftçi, aynı güb
reyi almak zorunda kalıp tarım kredi kooperatiflerine, Ziraî Donatım Kurumuna ve serbest bayi
lere gittiğinde, kilogramına 4 770 lira ödeyecektir. Aradaki farka bakın Allahaşkına!.. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Destekleme var mı, destekleme? . 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Destekleme var tabiî; ayrı... . 

Gene 30.9.1992 tarihinde kilogramı 825 lira olan Üre gübresinin bundan on gün önceki fiyat
larla, kilogramı 2 800 lira iken, bugün ise 5 740 liraya yükselmiştir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Size, sözlerinizi bağlamanız için bir dakikalık süre veriyorum; buyurun. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - 20-20 Kompoze gübrenin kilogramı, 30.9.1992 tarihinde 
625 lira iken, bugün 6 100 lira olmuştur. Gene, TSB gübresinin kilogramı 525 liradan 5 300 lira
ya gelmiştir. 

Ben, burada konuyu kıymetli arkadaşlarıma aktarıyorum, izanınıza sunuyorum; bu durumda 
çiftçi nasıl kalkınsın, çiftçi bu gübreyi nasıl alsın da tarlasına atsın ve ürün elde etsin; nasıl Türk 
ekonomisine faydası olsun ve nasıl ürünün kalan kısmını da ihraç edelim? 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, elimde çeşitli zamanlarda kesmiş olduğum gazete kupürleri 
var. Bu kupürlerde, 1993 yılında Yapı Kredi Bankasının kârının 1 trilyon 100 milyar lira, İş Ban
kasının kârının 2,5 trilyon lira, Halkbankın kârının 2 trilyon 700 milyar lira olduğu ve Ziraat 
Bankasının kârı aynen gazetenin beyanını okuyorum- 1992 yılında 5 trilyon 136 milyar lira iken, 
bu kârını yüzde 69 oranında artırmak suretiyle 8 trilyon 300 milyar liraya yükselttiği ifade edil
mektedir. Çiftçi, inim inim inlerken; çiftçinin anası ağlarken; çiftçi, traktörüne mazot bulamaz
ken; çiftçi, pulluk bıçağını alamazken, çiftçi, bir aspirin parası bulamazken, Ziraat Bankası 8 tril
yon lira, 10 trilyon lira kâr etmiş; kimin umurunda arkadaşlarım?.. Bu Ziraat Bankası, çiftçinin 
bankası mı, yoksa belli kesimlere, belli holdinglere, belli çıkar gruplarına hizmet eden bir kamu 
bankası mı? 

Ben, bu konuyu, kıymetli milletvekillerimin huzurlarında bir kez daha izah ediyorum, bu ko
nunun acil olarak düzeltilmesini istiyorum ve Yüce Kurula tekrar saygılarımrve sevgilerimi su
nuyorum. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'ye söz 
veriyorum. 

, Buyurun efendim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - "Gübre ucuz" mu diyecek? 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Gübre tarlada değil artık, vitrinlerde. 

HALİT DUMANKA YA (İstanbul) - Batırdılar milleti, hatırdılar!.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; gündem dışı konuşmalara cevap vermek için de olsa, ikinci defa huzurunuza çıktığım için, 
hem teşekkür ediyorum, hem de özür diliyorum. 

Değerli arkadaşımıza, her zaman olduğu gibi, tarım konularıyla olan yakın ilgisinden dolayı 
teşekkür ederiz. Ancak, şöyle bir yanlış anlama olup olmadığı konusunu kendilerinin de tetkik 
etmesini rica ediyorum; bunu, biz de araştıracağız. Çiftçi, ikraz sözleşmesi yaptığı zaman taksit
lerini kendisi belirler; yani, ne zaman ödeyeceğini, kendisinin uğraştığı ürün çeşidinin hasat 
mevsimine göre kendisi tayin eder. Öyle sanıyorum ki, değerli arkadaşımızın, kendilerinden dö
nem faizlerinin istendiğini ifade ettiği, söylediği çiftçiler, pancar çiftçileri olmalıdır; çünkü onlar, 
mart ayı sonuna kadar ödemeleri alırlar ve nisan sonu itibariyle de taksitlerinin birisini, ikraz 
sözleşmesinde belirlenmiş olduğu şekliyle öderler. 

Bunun dışında, eğer bu uygulama, gerçekten bu mevsimde elinde imkân bulunması muhte
mel olmayan, mümkün olmayan hububat çiftçilerine de sari ise, t abiatıyla, ilgilenir, düzeltiriz. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Gökalp arkadaşımız, bir de bankaların kârlarından bahsettiler. 
Sayın arkadaşımızın değindiği konu itibariyle, değişik vesilelerle burada söylediğim bir hususu 
tekrarlayarak arz etmek istiyorum; Ziraat Bankasının kullandığı kredilerin, kredi plasmanlarının 
yüzde 82, 83, 84'ü daima tarımsal kredileredir. Bu, yanlış bilinir. Yani, tarımsal alanı destekle
mekle yükümlü olan, görevli olan, o amaçla kurulmuş olan Ziraat Bankasının, sanayi veya hiz
met kesimine daha çok destek verdiği şeklindeki bilgiler doğru değildir. Bunlar, bankanın plas
man hesaplarıyla da, ikrazat planlarıyla da sabittir ki, yüzde 80'in üzerindedir. Bunun karşılığın
da da Ziraat Bankasının büyük ölçüde mevduat müşterisi, yani kaynak sağlayıcısı da tarımsal ke
sim değildir; bunu, o kesimden olan bir insan olarak söylüyorum. Ziraat Bankasının tarımsal ke
sim haricinden topladığı mevduat oranı, devlet mevduatı dahil, yüzde 80'den aşağıya düşmemiş
tir. 

Bunu da, bu şekilde ifadeye vesile verdiği için, değerli arkadaşımıza teşekkür eder, saygıları
mı arz ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Romanya'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in dönüşüne kadar, Millî 
Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yümaz'ın vekalet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311335) 

BAŞKAN — Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde, Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 18 Nisan 1994 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Millî Eği
tim Bakanı Nevzat Ayaz'm dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet 
Ali Yılmaz'ın vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. -

2. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in vekalet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1334) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Şükrü Erdem'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Mehmet Köste
pen'in vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3. — TBMM ile Almanya Federal Meclisi arasında kurulması öngörülen Türk-Alman Parla
mentolararası Ortak Çalışma Grubunun Türk kanadını oluşturan milletvekillerine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/1336) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oyları
nıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye ile Almanya arasındaki sorunları müzakere etmek ve bu konuda yasal düzenlemeleri 
yapabilmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Almanya Federal Meclisi arasında, karşı
lıklılık esası çerçevesinde, bir Türk-Alman Parlamentolararası Ortak Çalışma Grubu kurulması 
öngörülmektedir. 

Bu amaçla, yukarıda anılan grubun 9 üyeden oluşacak Türk kanadının kurulması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Başkan : Sayın Mustafa Kalemli (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili) 

Ülkü Güney Ateş Amiklioğlu 
Bayburt Çorum 

Ahmet Küçükel Ali Uyar 
Elazığ Hatay 

İstemihan Talay Ercan Karakaş 
İçel İstanbul 

Yıldırım Avcı Abdüllatif Şener 
İzmir Sivas 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "Genel Görüşme ve' Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 

Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz: 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A)ÖNGÖRÜŞAf$mn 
1. • — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını 

ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/169) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 12.4.1994 tarihli ve 88 inci Birleşiminde alınan karar gereğince 
123 üncü sıradaki İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının esnaf ve sanatkârların so
runlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin gö
rüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Önergeyi tekrar okutuyorum: 

— 102 — 



T.B.M.M. B : 91 19.4 .1994 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Esnaf ve Sanatkârların korunması, gelişmelerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin, gerekli 
yasal düzenlemelerin tespiti ile, araştırılarak ortaya konması için Anayasanın 98 Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzğünün 102 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Cemal Tercan 
İzmir 

ve arkadaşları 
Gerekçe: 

Bugün çağımız teknolojik dönemden bilgi dönemine girmenin hazırlığı içinde bulunmakta
dır. 

Bilgi döneminde ülkeler ekonomik ve sosyal gelişmelerinde dinamo görevini küçük işletme
lerin yapacağı gerçeklerine göre tercihlerini yönlendirmektedirler. 

Küçük işletmeler vasıfları itibariyle teknolojiye süratle ayak uydurabilmekte, değişimleri ko
laylıkla içlerine sindirebilmekte, devlete yük olmaksızın istihdam yaratabilmekte, içinde bulun
dukları toplumun örf ve adetlerinin aşılmaz teminatı olmakta, çevrelerinin sosyal yapısının gü
vencesi halinde varlıklarını sürdürebilmektedirler. Bu kesimin mensupları varlıklarını ancak de
mokratik düzen içerisinde sürdürebileceklerinin bilinci içerisinde demokrasilerin tavizsiz savu
nucusu olmaktadırlar. 

Yarattıkları istihdam, katma değer, toplum ihtiyaçlarının karşılanması hizmetlerinin sürdürül
mesinde, sosyal adaletin teessüsünde, toplumun görenek ve geleneklerinin temsilinde küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin mensupları toplum yapılarının orta direğini oluşturmaktadırlar. Bu da, 
çağın bu kesimin güçlendirilmesi ile daha çok mutlu olacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde 2 milyona yakın küçük işletme bulunmaktadır. Bunlar hizmet sektörünün yüzde 
97'sini oluşturmakta, sanatkârlar olarak da özellikle kırsal kesimlerde, kasabalarda vatandaşların 
tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi, imalat sektörünün de can damarını oluşturmaktadırlar. Ka
rakteristik vasıfları itibariyle ülkemizin her sıkıntılı anında bu kesim özverileriyle örnek olmuş
lar, toplum acılarının paylaşılmasında her zaman lider davranışları sergilemişlerdir. 

Bugün ülkemiz, enflasyon kadar, terörle mücadele kadar bir de istihdam gibi bir tehlikeyle 
karşı karşıya bulunmaktadır. Bütün bu sıkıntıların aşılmasında orta sınıfın özünü teşkil eden es
naf ve sanatkarların önemli bir rol oynayacakları gerçektir. 

Ülke menfaatleri için bugüne kadar esnaf ve sanatkârlara devlet olarak, Hükümetler olarak 
fazla bir şey yaptığımızı ve bu kesimin gerçeklerinin kavranarak gerekli desteklerin sağlandığını 
söylememiz mümkün olamamaktadır. 

Nitekim, bu gerçeği gören Anayasa yapıcıları 1982 Anayasasına "Devlet esnaf ve 
sanatkârları koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır" hükmünü taşıyan 173 üncü maddeyi koy
muşlardır. 

Anayasa hususunda böylece yeni bir statü oluşturulmakta, bugün sayıları 4 milyonu bulan es
naf ve sanatkârlar aileleriyle birlikte 20 milyona varan bu kesim mensupları, iktidarların dikkati
ne sunulmuş bulunmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen beş yıllık planlara bu kesimle ilgili birer sayfalık kanaatler dökülmek
te, bu kesimin kredi ihtiyaçlarının karşılanmasında, işyerlerine olan gereksinmelerinin karşılan-
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masında, eğitim gibi pazarlama gibi, teşvik gibi tedbirlerden gerçekçi biçimde istifade ettirilme
mişlerdir. 

Böylece ülkemiz, bu denli güçlü esnaf ve sanatkâr potansiyelinden ekonomimizi, sosyal ya
pımızı mahrum bırakmışlardır. 

Bütün bu sebeplerle Anayasamızın 173 üncü maddesindeki amir hüküm gereğince, esnaf ve 
sanatkârlarımızdan ekonomik alanda, sosyal alanda istihdam yaratmada, çırak, kalfa, ustalarımı
zın eğitilerek vasıflı insan gücünün çoğaltılarak bu boşlukların doldurulmasında gerekli tedbirleri 
araştırarak tespit etmek bu kesimin anayasal hakkı olan koruycu ve destekleyici tedbirlerin neler 
olabileceğini, Yüce Meclisimizce kapsamlı bir araştırmaya tabi tutulmasında, millî menfaatleri
miz açısından sınırsız faydalar görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Kaya da bu önergeye katılmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, 
önce Hükümete, sonra siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibi milletvekiline ve
ya onun göstereceği bir milletvekiline söz vereceğim. Hükümet ve gruplar adına söz süreleri 
20'şer dakika, önerge sahibine ise 10 dakikadır. 

Hükümet adına Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse; buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) - Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Türk esnaf ve sanatkârları, Anayasamızın 135 inci maddesiyle ka
nun bazında düzenleyici ve gözetici üst kurum olarak da, Yüce Meclisin himaye ve güvencesi 
altındadır. Ülkemizde, nüfusun önemli bir kesimini ve ekonomik potansiyelin temel yapı taşım 
oluşturan esnaf ve sanatkârlarımızın örgütlenmesi, 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nu ile hukuksal altyapıda, Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu ile kurumsal 
altyapıda tamamlanmış bulunmaktadır. 

Yıllara dayanan bir geçmişi olan esnaf ve sanatkârlarımızın her zaman sorunları olmuştur. 
Geçmişte olduğu gibi, bugün de bazı sorunları bulunmaktadır. Biz, Bakanlık olarak bu sorunların 
çözümü konusunda önemli adımlar attık. Bunların başında yasal düzenleme çalışmalarımızla, sa
nayi sitelerinin yapımının hızlandırılması gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olan, sayıları 2,5 milyonu bulan, 
sermayesinden ziyade, emeğiyle, çalışarak, meslek ve sanat sahibi olan esnaf ve sanatkâr
larımızın sorunlarının çözümünde, organizasyon ve koordinasyon görevi ifa etmek üzerei Bakan
lığımızda, bir Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu konuda, Bakanlığımız 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3143 Sayılı Kanunda değişiklik yapılması için kanun tasarısı 
hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa tabi olarak, 3472 adet esnaf ve sanatkârlar 
odası, her il merkezinde 1 adet olmak üzere, 76 adet esnaf ve sanatkârlar odaları birliğiyle, Tür
kiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu faaliyette bulunmaktadır. 

1993 yılı içinde, 507 sayılı Kanuna tabi meslek teşekküllerinin genel kurulları seçimli olarak 
yapılmış, esnaf ve sanatkârlarımız yeni yöneticilerini seçmiştir. 

9.9.1993 tarihli 21693 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3143 sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 494 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası 
oluşturulmuştur. 

Ülkemizde esnaf ve sanatkârlarla ilgili tüm kurum ve kuruluşların, üniversitelerin katılımıyla 
her yıl yapılacak olan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasında, esnaf ve sanatkârların tüm sorunları tartı-, 

— 104 — 



T.B.M.M. B : 91 19.4 .1994 O : 1 

şılacak ve şûrada alınan kararlar hayata geçirilmek suretiyle, esnaf ve sanatkârların sorunları ve 
çözüm önerileri en yüksek düzeyde tartışılır ve çözümlenir duruma gelecektir. Bu yıl içerisinde 
ilk Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasını düzenleme gayretimiz devam etmektedir. 

507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 3741 sayılı Kanunla değişik 16 ncı mad
desi gereğince hazırlanan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve Üst Kuruluşlarının Yapacakları Genel 
Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Toplantılarda Bulundurulacak Bakanİık Temsilcileri
nin Görev ve Yetkileri Hakkındaki Yönetmelik, 23.3.1992 tarihli 21180 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

507 sayılı Kanunun 3741 sayılı Kanunla değiştirilen maddelerine uyum sağlamak amacıyla, 
esnaf ve sanatkârlar odalarının ve üst kuruluşları olan birliklerin, federasyonların ve konfederas
yonun kuruluş statüleri yeniden düzenlenmiş ve basımı, dağıtımı konfederasyonca yapılmıştır. 

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlere Ait Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi 
Hakkında Yönetmelik, 16.9.1992 tarihli 21347 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Odaların Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat, Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları 
Hizmetler Karşılığında Alınacak Ücretler Hakkındaki Yönetmelik de, keza Resmî Gazetede ya
yımlanmıştır. 

Odaların, Birlik ve Federasyonlara; Birlik ve Federasyonların Konfederasyona Ödenekleri 
Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Birlik, Federasyon ve Konfederasyonun Düzenledikleri ve. 
Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yö
netmelik, yine Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun, 29 Mayıs 1993 günü gerçekleştirilen 
Başkanlar Kurulu toplantısında kabul edilen esnaf ve sanatkârların 40 temel sorunu üzerinde, 
Bakanlığımızca hassasiyetle durulmaktadır. Türk esnaf ve sanatkârlarının bu temel sorunları, ge
reği için, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, Sağlık Bakanlığına, Orman Bakan
lığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına; Ulaştırma, Millî Eğitim, Adalet, İçişleri, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik, Maliye Bakanlıklarına ve Türk Standartların Enstitüsü Başkanlığına intikal 
ettirilmiş olup, bu bakanlıklar ve kuruluşlarca yapılan çalışmalar, yine izlenmekte ve gelişmeler 
hakkında Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa da bilgi sunulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 507 sayılı Kanunda 17 Mayıs 1991 tarih ve 3741 sayılı Kanunla yapı
lan değişiklikler, her ne kadar, esnaf ve sanatkâr kesiminin beklentilerinin büyük bir bölümüne 
cevap vermişse de, bu düzenlemeden sonraki üç yılı aşkın uygulamada Kanunun bazı eksiklikler 
taşıdığı ortaya çıkmıştır. Bu eksiklikleri gidermek amacıyla, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon-
federasyonuyla birlikte, Bakanlığımızda kanun taslağı hazırlık çalışması gerçekleştirilmiş ve bu 
taslakta aşağıdaki arz etmeye çalıştığımız hususlarda yeni düzenlemelere gidilmiştir. Kanun tasa
rısı hakkında ilgili bakanlıkların görüşü alınmış olup, birkaç gün içinde tasarı Başbakanlığa su
nulacaktır. 

507 sayılı Kanunda yapılacak olan 43 maddeyle, 5 ek ve 13 geçici madde değişikliğinden 
önemlileri şöyle özetlenebilir: 

Oda kurulması için gerekli olan 200 kişilik kurucu sayısının yüzde 50 oranında indirilebilece
ği hükmü getirilmiştir. 

Oda, birlik, federasyon başkanlarıyla, konfederasyon genel başkanının Genel Kurul tarafın
dan ayrı olarak seçilmesi öngörülmüştür. 

Odalarda, oda disiplin kurulu ihdas edilmiştir. 
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Oda üyelerine verilecek para cezalarının, asgarî ücretin beş katına kadar uygulanabileceği 
hükmü getirilmiştir. 

Disiplin cezaları için itiraz mercileri ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 

Federasyon kurulabilmesi için gerekli olan oda sayısının yüzde 50 oranında indirilebileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Federasyonlarda, federasyon Başkanlar Kurulu ihdas edilmiştir; federasyonlarda Yürütme 
Kurulu ihdas edilmiştir. 

Konfederasyon organları arasında Yüksek Disiplin Kurulu ihdas edilmiştir. 

Seçim aday listelerinde asıl ve yedek üyeliklere seçileceklerin isimlerinin ayrı ayrı belirtile
ceği, asıllara verilen oylar ile yedeklere verilen oyların ayrı ayrı değerlendirileceği, eşitlik halin
de ise kura usulüne başvurulacağı hükme bağlanmıştır. 

Katılma paylarının hesaplanmasında bazı giderlerin yıllık gayri safî gelirden düşülebileceği
ne dair düzenleme getirilmiştir. 

Meslekî eğitim için ayrılacak olan gayri safî yıllık gelirin yüzde 20'si miktarındaki payin he
saplanmasında, bazı giderlerin gayri safî gelirden düşüleceğine dair düzenleme getirilmiştir. 

Çırak, kalfa ve ustalar için, yanlarında çalışanlar sicili ihdas edilmiştir. 

507 Sayılı Kanuna tabi meslek kuruluşları bünyesinde, üyelerine yönelik muhasebe hizmeti 
vermek maksadıyla muhasebe büroları kurulabileceği hükmü getirilmiştir. 

507 sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkârların tuttukları defterlerin onaylanmasında 1512 sa
yılı Noterlik Kanununun 68 inci maddesinin uygulanmayacağına ve bu esnaf ve sanatkârlarca tu
tulan işletme defterlerinin bağlı bulundukları odalarca onaylanacağına dair hüküm getirilmiştir; 

Konfederasyon tarafından yardımlaşma sandığı kurulabileceği hükmü getirilmiştir. 

Açılacak işyerleri için, belediyelerce çalışma ruhsatı verilmeden önce ilgili odanın görüşünün 
alınmasının gerektiği, görüş alınmadan açılan işyerlerinin mülkî amirlikçe kapatılacağı hükmü 
getirilmiştir. 

Odaya üye olarak kaydını yaptıran esnaf ve sanatkârlara bir çalışma belgesi verileceği yine 
bu yasayla getirilmiştir. 

Yapılan yeni düzenlemelerle, Bakanlık, Konfederasyonun görüşünü de alarak, serbest reka
betin korunmasını, mal ve hizmet fiyatlarının piyasa koşullarında oluşmasını sağlamak amacıyla, 
gerektiğinde esnaf ve sanatkârlarca üretilen bazı mal veya hizmetlerin fiyat ve ücretlerinin, bu 
mal veya hizmeti üreten esnaf ve sanatkârlarca, azamî ve asgarî hadler tespit edilerek, bu hadler 
içerisinde veya asgarî haddin üstünde ya da azamî haddin altında, o mal veya hizmeti üreten es
naf ve sanatkârlar tarafından serbestçe belirlenmesine karar verilebilecektir. 

Esnaf ve küçük sanatkârlarımızla doğrudan ilgili bir başka çalışmamız olan küçük sanayi si
telerinden de kısaca söz etmek isterim : 

1965 yılından 1993 yılı sonuna kadar hizmete sunulan toplam 250 adet küçük sanayi sitesiyle 
61 898 işyerinde 371 400 kişiye daha sağbklı şartlarda çalışma imkânı sağlanmış olmaktadır. 
1994 yılı yatırım programında, 36 490 işyerlikli 131 adet devam eden, 4 934 işyerlikli 28 adet 
yeni proje olmak üzere toplam 41 424 işyeri ihtiva eden 159 adet küçük sanayi projesi yer al
maktadır. Bunların proje tutarları 9 trilyon 126 milyar lira olup, bu projeler içinde 1993 yılı so
nuna kadar -1993 yılı fiyatlarıyla- 933 milyar lira harcama yapılmıştır. 
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Bakanlığımız kredi desteğiyle yapılan küçük sanayi sitelerindeki küçük sanayicilerin yüzde 
39'unu oto tamircileri yüzde 30'unu metal imalat sanayii, yüzde 23'ünü ağaç imalat sanayii ve 
yüzde 8'ini de diğer kollar teşkil etmektedir. 

1965-1993 yılları arasında biten 250 adet küçük sanayi sitesinden 74 adedinde müstakil çırak 
okulu, 124 adedinde ise eğitim merkezi bulunmaktadır. 1994 yılı yatırım programımızda yer alan 
159 adet küçük sanayi sitesinin 108 adedinde müstakil çırak okulu projesi yer almaktadır. 

Kısaca özetlemek gerekirse, 1992-1993 döneminde, küçük sanayi siteleri aracılığıyla esnaf 
ve küçük sanatkârlara verilen hizmetlerde 1984-1991 dönemine göre büyük artışlar sağlanmıştır. 
Söz konusu dönemler itibariyle bir karşılaştırma yapacak olursak, küçük sanayi siteleri adedinde 
yüzde 36, küçük sanayi işyeri addedindeyse yüzde 32 oranında artış sağlandığı söylenebilir. 

Değerli milletvekilleri, biz, küçük sanatkâr ve esnafın sorunlarına her zaman eğiliyoruz. Bi
raz evvel de anlattığım şekilde, çözebildiklerimiz gayet tabiî ki vardır; ama, burada önergeyi ve
ren arkadaşlarımız şöyle bir ifade kullanmışlar, ki, bu kadar yapılan şeyden sonra onu oldukça 
yadırgadım: "Ülke menfaatları için, esnaf ve sanatkârlara bugüne kadar, devlet olarak, hükümet
ler olarak fazla bir şey yaptığımızı ve bu kesimin gerçeklerinin kavranarak gerekli desteklerin 
sağlandığını söylememiz mümkün olamamaktadır." Bunu, İktidar partilerine mensup arkadaşla
rımızın söylemesini doğru bulmadım. 

Tabiî ki, biz, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da dahil olmak üzere, Bakanlık olarak, es
naf ve sanatkârımızın sorunlarına çözüm bulmaya bütün gayretimizle çalışıyoruz. Ayrıca, Türki
ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, tüm sorunlarıyla ilgili olarak Hükümetimizle gayet iyi 
bir diyalog içerisindedir. Bu nedenle, şimdi "Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, 
üyelerinin problemlerini bilmiyor, Hükümete iletemiyor" mantığıyla böyledir araştırma önergesi 
verilmesini yanlış buluyorum. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, tüm üyelerinin ve 
Konfederasyonun sorunlarını Bakanlığımıza ve Hükümet yetkililerine her zaman iletmekte; ileti
len bu sorunlar, Hükümetimiz içinde gayet ciddî bir şekilde değerlendirilmekte ve süratli bir şe
kilde halledilmektedir. 

Hükümet olarak, bu araştırma önergesine katılmadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Efendim, şu ana kadar gruplar adına bize intikal eden bir söz istemi bulunmamaktadır. Grup
lar adına söz isteyen var mı efendim? 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — SHP Grubu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sayın Mustafa Kul; buyurun. 

Efendim, esnaf arkadaşlarımız konuya ilgi göstermiş ve Meclise gelmişlerdir; arkadaşlarıma 
iletiyorum. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Esnafı ezdiniz Başkan, ne kaldı ki?! 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşla
rım; esnaf ve sanatkârların korunması ve gelişmelerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alın
ması ve yasal düzenlemelerin tespit edilmesi amacıyla, İzmir Milletvekili Sayın Cemal Tercan 
arkadaşımızın 22 arkadaşıyla birlikte, Meclis Başkanlığına vermiş olduğu araştırma önergesi 
üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz etmek için huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, kahvecisinden oto tamircisine, bakkalından tornacısına, nalburundan 
tuhafiyecisine, şoföründen terzisine, lokantacısından mobilyacısına kadar çok geniş meslek grup
larını kapsayan ve nüfusumuzun çok büyük bir kesimini oluşturduğu gibi aynı zamanda ülke 
ekonomisinin motoru ve sosyal refahın simgesi olarak kabul edilen bu kesimimizin sorunlarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuşulması açısından çok yararlı gördüğümüz, ya
rarlı olacağına inandığımız bu araştırma önergesini veren arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyo
rum. 

Gerçekten de, her mesleğin kendine göre zorlukları, güçlükleri, sıkıntıları var. Ülkemizin 
içinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan belki de en fazla etkilenen, tüketicilerle her gün yüz yüze ol
malarından dolayı bu sıkıntıları en fazla yaşaması kaçınılmaz olan esnaf ve sanatkârlarımız, ör
gütlü yapıları içerisinde bugüne kadar bu sorunlarının tartışılması, konuşulması ve çözüm bulun
ması hususunda birçok kez toplantı, panel ve forumlar düzenlemişler ve en büyük örgütleri olan 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun genel kurullarında olsun, kuruluş yıldönümle
rinde olsun ya da Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasında olsun, her yıl bir araya gelen esnaf ve 
sanatkârlarımız, sorunlarını defalarca bu platformlarda dile getirme, gündeme getirme şansını 
bulmuşlardır. Bu toplantılara tüm siyasî parti temsilcilerinin, hükümet adına bakanların katılması 
ve hükümet adına veya siyasî partiler adına katılanlara konuşma hakkı tanınması nedeniyle, es
naf ve sanatkârlarımızın sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü konusunda karar 
ve yasa üretecek olan, bu işi araştıracak olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin hemen hemen 
tüm üyeleri, esnaf ve sanatkârlarımızın içinde bulundukları sorunları, sıkıntıları ve bunların çö
züm önerilerini bilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yöneticileri, ge
rek Genel Başkan düzeyinde gerekse yönetim kurulu üyeleri düzeyinde, kendileriyle ilgili tüm 
yasaların çıkarılması, yeni düzenlemeler yapılması ve bu konudaki istem ve taleplerinin karşılan
ması konusunda, gerek bakanlıklar düzeyinde gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunan veya bulunmayan siyasî parti temsilcileriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ihtisas 
komisyonları başkanlarıyla sık sık bir araya gelmekte ve sorunlarını anlatmaktadırlar; özellikle, 
yasaların çıkarılması konusunda, tüm komisyon üyeleriyle tek tek görüşerek, o konudaki istek ve 
taleplerini iletip, bu konudaki görüşlerini her zaman için, her an için dile getirme ve çözüm bul
ma konusunda büyük bir olanağa sahipler ve bunu sık sık yaptıklarına da şahit oluyoruz. 

Bu Konfederasyonun, bugüne kadar kendi tabanıyla ilgili birçok çalışmalar yaptığını biliyo
ruz ve bu yasaların çıkarılması konusunda -altı yıllık milletvekilliğim dönemimde birçok kez bu 
komisyonlarda görev almış bir arkadaşınız olarak- bu komisyonlarda yasa teklif ve tasarılarının 
görüşülmesi sırasında, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, 
her aşamada bize yardımcı olmuşlardır; bu yasa teklif ve tasarıları konusundaki istek ve taleple
rinin teklif veya tasarı metnine mutlaka girmesi veya metinde değiştirilmesi gerekli yerler husus
larındaki önerileri dikkate alınmıştır; o yasaların çıkmasında çok önemli katkıları olduğunu da 
söyleyebiliriz. 

Konfederasyonun, sadece sorunlarını anlatmakla kalmadığını; toplumun bazı kesimlerinden, 
demokratik kitle örgütlerinden bize gelenlerin, sorunlarını anlatıp arkasından bize herhangi bir 
çözüm yolu sunmazken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun, bugüne kadar, bize 
ne zaman geldiyse, sorunlarını anlatmakla kaymayıp, aynı zamanda arkasından çözüm önerileri
ni de söyleyerek "bu şekilde olması gerekir" diye bize danışmanlık yaptığını da ifade edebiliriz. 

Bugünkü Hükümet ise, işbaşına geldiği günden bugüne kadar, katılımcı demokrasinin bir ge-
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rcği olarak, nasıl ki, diğer konularda, diğer toplum kesimlerini ilgilendiren konularda, tüm de
mokratik kitle örgütleriyle, Türk Tabipler Birliği ile Barolar Birliği ile Türk Mimar-Mühendisler 
Odaları Birlikleriyle hep içice yaşamış, bu sorunların çözümü konusunda onlarla koordine içeri
sinde, içice çalışmışsa, esnaf ve sanatkârlarımızı ilgilendiren tüm konularda da, gene bu kesimle
rin katılımını sağlayarak, bunların düşüncelerini alarak çalışmaya özen göstermiştir. 

Tüm demokratik kitle örgütlerinin ve meslek gruplarının görüşlerinin alınmasını ve bu konu
da en aktif rolü üstlenmiş olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun bu kararlara 
katılımım, katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterebiliriz. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun görüş ve önerileri doğrultusunda düzenle
meler yapmaya özen gösteren Hükümetimizin, bundan sonraki çalışmalarına da, gene, bu kesim
lerin istek ve önerileri doğrultusunda devam edeceğini zannediyorum. 

29 Mayısta 41 inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon
federasyonu, bugüne kadar, kendi tabanını oluşturan esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarına çö
züm bulma konusunda büyük yararlılıklar göstermiştir; bundan sonra da bu faaliyetlerine devam 
edeceğini umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün görüştüğümüz önergede, birinci imza sahibi İzmir Milletvekili 
Sayın Cemal Tercan arkadaşımız, daha önce bu Konfederasyonun Genel Başkanlığını yapıyordu. 
Sayın Tercan'ın, Genel Başkanlık Yaptığı dönemde, 3-5 Aralık 1990 tarihlerinde Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârlar Şûrası toplanmıştır. Bu şûrada, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden, bölgelerinden ge
len esnaf ve sanatkârların temsilcileri kendi problemlerini dile getirmişler ve o zamanki Sayın 
Genel Başkan, bu görüşmeleri bir kitapta toplayarak, 275 adet şûra kararını Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine bütün siyasî parti temsilcilerine ve o günkü siyasal iktidara bunları gönder
mişti. Bugünkü siyasal iktidar da, o şûrada alınan kararların hepsini tek tek bilmektedir. Yine 30 
Mayıs 1993 tarihinde, bugünkü yönetim tarafından toplanan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon
federasyonunun Başkanlar Kurulu Toplantısında da birçok konu, birçok sorun gündeme gelmiş, 
konuşulmuş, tartışılmış, bugünkü yönetim tarafından da bu sorunlar "Kırk Temel Sorun" olarak 
bir kitapta toplanmış ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, tüm siyasî parti temsilcile
rine ve bakanlara gönderilmiş bulunmaktadır. 

Gerek 3-4 Aralık 1990 tarihinde yapılan şûrada gerekse 30 Mayıs 1993 tarihinde yapılan 
Başkanlar Kurulu Toplantısında, ağırlıkla, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları konusundaki 
mevzuatla ilgili konular üzerinde durulmuş, ençok sosyal güvenlik konularıyla ilgili sorunlar dile 
getirilmiş; esnaf ve sanatkârımızın eğitimiyle ilgili, çıraklık eğitimiyle ilgili konular gündeme 
gelmiş, işyerleriyle ilgili konular gündeme gelmiş, vergi ve teşviklerle ilgili konular orada en çok 
konuşulmuş, kredi ve finansman konuları konuşulmuş. Bu konuların, bu sorunların çözümü ve 
neler yapılacağı konusunda gerçekten, şûrada olsun Başkanlar Kurulu Toplantısında olsun, çok 
gerçekçi çözüm yolları önerilmiş. Gerek 1990 yılı aralık ayında toplanan şûra gerekse 1993 yılı
nın 30 Mayısında toplanan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanlar Kurulu 
Toplantısında tespit edilen birçok konunun, sorunun çözümü konusunda bugünkü Hükümet, bir
çok büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bu konular ve sorunlar arasında çözümlenmiş olanlar var, 
kısmen çözümlenmiş olanlar var veya çözümlenmek üzere olanlar var. Bunların hepsine Hükü
met de tam olarak hâkim; yine Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan tüm partiler de 
bu sorunları bilmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârlarımızın içinde bulunduğu sorunları beş ana başlıkta 
toplamamız mümkün : Bunlardan birincisi, mevzuatla ilgili sorunlardır, -bugüne kadar her top-

— 109 — 



T.B.M.M. B : 91 19 .4 .1994 O : 1 

lantıda sık sık dile getirilen; ama çözüm bulamayan, geçmiş dönemlerdeki hükümetler zamanın
da da devam eden mevzuatla ilgili konular bugüne kadar hiç ele alınmamış -ikincisi, işyeri konu
sundaki sıkıntılar ve sorunlar, üçüncüsü kredi konusundaki sorunlar, dördüncüsü, sosyal güven
lik konusundaki sorunlar ve beşincisi de vergilendirme konusundaki sorunlardır. Esnaf ve 
sanatkârlarımızın, özellikle bu yeni çıkarılan vergi yasasıyla gündeme gelen, götürü verginin kal
dırılması sonucu herkese defter tutma mecburiyeti getiren düzenlemeden dolayı sorunları var. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bunların birçoğu geçmiş dönemden bugüne kadar gelen sorunlar, 
bazıları da bugün gündeme gelen konulardır. Bugünkü yönetimin girişimleriyle; gerek Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun girişimleri gerekse Hükümetin bu konudaki iyi niye
tiyle birlikte, bu iki grubun bir arada, büyük bir diyalogla, birlikte çalışması sonucunda bu sorun
ların büyük bir bölümü hallolmuş durumdadır. 

Sayın Cemal Tarcan arkadaşımızın Başkanlığı zamanında kendiliğinden toplanan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun düzenlemiş olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası bu 
Hükümet zamanında ve bugünkü Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu yönetimi döne
minde bir başkanlar kurulu haline getirilmiştir. 494 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Es
naf ve Sanatkârlar Şûrası kurulmuştur ve bu yıllık olarak yapılacaktır; bir kanun hükmünde ka
rarnameye bağlanmıştır. Bu sene de bu şûranın toplanacağına, yine esnaf ve sanatkârlarımızın 
sorunlarının bu şûrada enine boyuna tartışılıp konuşulacağına ve bu konuda en gerçekçi çözüm 
yollarının bulunacağına inanıyorum. 

Bu şûranın görevi, Türkiye esnaf ve sanatkârlarının sorunlarını hem kendi içlerinde tartışmak 
hem.de üniversitelerdeki görevli öğretim üyelerinin, bu konuyla ilgili bakanlıkların ve aynı za
manda tüm demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla sorunların tespiti ve buna çözüm yolu bulma 
konusunda bir düzenleme getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu Hükümet zamanında ve bugünkü yönetim döneminde, 15 Şu
bat 1993 tarihinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür
lüğü kurulmuştur. Bugüne kadarki tüm geçmiş hükümetler döneminde ve geçmiş dönemlerdeki 
tüm yönetimler tarafından hemen hemen her toplantıda gündeme getirilen bu Genel Müdürlük 
geçmiş dönemlerde kurulamamış, 15 Şubat 1993 tarihinde kurulmuştur. Tabiî, bu konuda Konfe
derasyonun niyetini, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın bu konudaki düşüncelerini biliyoruz; sadece 
genel müdürlük kurulmasının onları tatmin etmediğini, bakanlık istediklerini, Türkiye'de bir es
naf ve sanatkârlar bakanlığının kurulmasını istiyorlar; ama, bu aşamada bir bakanlık kurulması
nın mümkün olamayacağını, altyapısı oluşmadan, herhangi bir teşkilatı olmadan, durup dururken 
bir bakanlık kurulmasının mümkün olamayacağını, zannediyorum bu konudaki istek ve talepleri
ni dile getiren arkadaşlarımızın da bilmeleri gerekiyor. Şimdilik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
bünyesinde, bir başlangıç olarak kurulan bu Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, umuyoruz, 
diliyoruz ve istiyoruz ki, bir bakanlığın altyapısını oluştursun ve önümüzdeki dönemlerde de bu 
Genel Müdürlük bir bakanlığa, dönüştürülsün; bunun için de, tabiî ki, çalışmalara devam edeceği
mizi ifade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar çok sık gündeme getirilen ve konuşulan 507 sayılı Esnaf 
ve Küçük Sanatkârlar Yasasının değiştirilmesi konusunda, geçmiş dönemlerde bir şey yapılma
mıştır; bugün bu konuda tüm yasal düzenlemeler hazırlanmış, 43 maddesinin değiştirilmesi ko
nusundaki kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş olup şu anda gündemde 
beklemektedir. Esnaf ve sanatkârlarımızın bizden beklediği, sorunlarının tespit edilmesi değil, bu 
tasarının bir an önce kanunlaşmasının sağlanmasıdır. Tabiî, çıkacak olan kanunun uygulamasını 
kendileri yapacaklardır. 
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Gene, 1992 yılında yapılan bir düzenlemeyle, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Silahlar 
Hakkındaki Yönetmelikte değişiklikler yapılarak, federasyon ve konfederasyon başkanlarıyla ge
nel kurul üyelerine silah taşıma ruhsatı verilmesi hakkı tanınmıştır. Bu da, daha önceki toplantı
larda çok sık gündeme getirilen ve bugüne kadar gerçekleştirelemeyen konulardan birisiydi. 

Diğer bir yasal düzenleme de, ücret tarifeleriyle ilgili yönetmeliklerde yapılan değişikliklere 
ilişkindir. Esnaf ve sanatkârlarımızın aleyhine olan ve yakınılan birçok olumsuzluk yine bu yö
netmeliklerin düzenlenmesiyle ortadan kaldırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce, "esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını beş ana başlıkta top
lamamız mümkündür" demiştim; bunlardan bir tanesi işyeri konusuydu. 

Değerli arkadaşlar, sanatkârlara yönelik olarak son iki yılda büyük bir atılım sağlanmıştır. 
Önceki dönemlerdeki hükümetlerin beş yıllık dönemiyle bugünkü Hükümetin iki yıllık dönemini 
kıyasladığımız zaman, site adedi olarak bugünkü Hükümetin iki yılda yapmış olduğu işin geçmiş 
dönemdeki hükümetlerin beş yılda yapmış olduğu işten yüzde 36 daha fazla olduğu görülür. Ko
nuyu işyeri adedi olarak ele aldığımız zaman, bugünkü Hükümetin iki yıllık dönem içerisinde 
yaptığını geçmiş dönemdeki hükümetlerin beş yılda yaptıklarıyla kıyasladığımız zaman, bugün
kü Hükümetçe, işyeri adedi olarak yüzde 32 oranında büyük bir atılım sağlanmış olduğu görülür. 

1994 yılı Yatırım Programında, 36 490 işyerlik 131 adet devam eden proje, bunun yanında 
yine 4 934 işyerlik 28 adet yeni proje olmak üzere toplam 41 424 işyeri ihtiva eden 159 adet kü
çük sanayi sitesinin projesi yer almıştır. Bunların proje tutarı 9 trilyon 126 milyar lira olup, bu 
projeler için 1993 yılında -1993 yılı fiyatlarıyla- 933 milyar lira harcama yapılmıştır; geçmiş dö
nemlerle, gerek ünite sayısı gerek döviz bazında kıyasladığımız zaman, yüzde 36 oranında bir 
büyük gelişme sağlanmış olduğu görülür. 

Sorunların çözümü konusunda Konfederasyon ve ilgili bakanlıklar tam bir uyum içerisinde 
çalışmakta ve çalışmalarını devam ettirmektedirler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, işyeri konusuy
la ilgili olarak üzerine düşen görevi yerine getirirken, KOSGEB'in, yani Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının, esnaf ve sanatkârlarımıza rehberlik 
yapma, proje geliştirme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri konusunda çok önemli görevler üst
lendiğini hepimiz biliyoruz ve konuyu yakından takip ediyoruz. 

Yine, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü eliyle esnaf ve sanatkârlarımızın sıkıntılarına 
çözüm aranırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu kesimlerin sosyal güvenliği konu
sunda ve Maliye Bakanlığı da bu kesimlerin vergiyle ilgili sıkıntıları konusunda birçok yeni öne
riler ve yeni çözümler getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir önemli sorun da vergi konusuydu. Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonunun girişimleriyle vergi konusundaki sorunların birçoğu giderilmiş; 
gerçek usulde vergiye hazırlıksız olarak yakalanan Ankara, İstanbul ve İzmirli şoförlerin sorun
ları, Konfederasyonumuzun girişimleriyle çözümlenerek bu uygulamadan süresiz olarak vazge
çilmiş, tekrar götürü vergiye dönmeleri sağlanmıştır. 

Yine yeni düzenlenen vergi mevzuatında, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonun 
esnaf ve tüccar ayırımı yapılması konusundaki önerisi Maliye Bakanlığınca değerlendirmeye 
alınmıştır; yasanın görüşülmesi sırasında bu önerinin dikkate alınacağını umuyoruz. 

Konfederasyonun, hayat standardı konusundaki istemleri de bu yasanın görüşülmesi sırasında 
mutlaka dikkate alınacaktır. 

Ayrıca, vergi dışı olan seyyar satıcı ve işportacıların haksız rekabet yaratmasından dolayı, bu 
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konunun çözümü yine Bakanlık tarafından yakından takip edilmekte ve gerekli önlemler alın
maktadır. 

Ödeme kaydedici cihazlar konusundaki yönetmelikte yapılan değişikliklerle, yazarkasa konu
sunda -özellikle oto yedek parçacısı ve tamircileri ve mobilyacılar gibi- hiçbir zaman ihtiyaç 
içinde bulunmayan kesimlerin yazarkasa kullanma mecburiyeti kaldırılmış ve bunlarda büyük bir 
rahatlama sağlanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Kul, konuşmanızı bitirmeniz için 2 dakika daha veriyorum; buyurun. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, biraz tolerans tanırsanız teşekkür ederim. 

Defter tutma hadlerinin günün koşullarına göre artırılması sağlanmış, küçük esnafımızın bü
rokratik işlemlerle uğraşması gibi zaman israfına neden olan olumsuzluklar belli ölçüde gideril
miştir. 

Kredi ve finansman konusuyla ilgili sorunlarda, esnaf ve sanatkârlarımızın tek fînans kurumu 
olan Halk Bankası, 1994 yılını bu konuda atılım yılı olarak ilan etmiştir. Toplam kaynaklarını 81 
trilyon liraya, toplam mevduatını 52 trilyon liraya, toplam kredilerini 31,5 trilyon liraya çıkaran 
Halk Bankasinın, elli yıldan beri hizmet verdiği esnaf ve sanatkârımıza bu yıl içerisinde daha bü
yük hizmet vereceğine inanıyoruz. 

Halk Bankasının yeni uygulamaları içerisinde kooperatif kredilerinin revize edilmesi konusu 
da yer almaktadır. Kredi olanaklarının artırılması, bunun için dış finansman sağlanması, kredi 
garanti fonuna işlerlik kazandırılması, kadın ve genç girişimcilere yeni kredi olanakları sağlan
ması gibi birçok yeni uygulama Halk Bankasının 1994 yılı programında yer almıştır. 1993 yılın
da esnaf ve sanatkârlarımızın kullandığı kredi miktarı 2,5 trilyon iken, 1994 yılında yüzde 100 
bir artışla bu rakam 5 trilyon liraya çıkarılmıştır. Ayrıca, bankaların yüksek faizle çalışmaya zor
lanmasına karşın, Halk Bankası, esnaf ve sanatkârların kullanacağı kredi faizlerini düşürmeyi 
planlamış, yüzde 45 ila 55 arasında değişen, düşük faizli kredi kullandırma konusunda yeni ça
lışmalar başlatmıştır. 

31 Mart 1993 tarih ve 21538 sayılı Resmî Gazetede, Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan, 
organize sanayi bölgelerinde teşvik belgesiz olarak yapılan yatırımlarla küçük ve orta boy işlet
melerde fon kaynaklı kredi uygulaması hakkındaki tebliğle, küçük ve orta boy işletmelere yüzde 
10 faizli kredi kullanma olanağı sağlanmıştır. Organize sanayi bölgelerinde teşvik belgesiz ola
rak yapılan yatırımlar için, fon kaynaklı kredi kullandırılması konusundaki çalışmalar sonuçlan
dırılmış olup, Hazineden fon aktarımı sağlandığı takdirde, esnaf ve sanatkârlarımızın bu krediler
den yararlanması mümkün olacaktır. 

1993 yılında, 4790 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, ev kadınlarına kredi olanağının sağlan
ması konusunda Hükümetin desteğini alan Halk Bankası bu konudaki çalışmaları da başlatmış 
bulunmaktadır. Evde tüketici konumunda olan kadınlarımız için, bankadan ucuz kredi alarak 
üretici konuma geçmesini sağlayacak olan yeni düzenleme başlatılmıştır. 

Ayrıca, esnaf kefalet kooperatiflerinin kredi kooperatiflerine dönüştürülmesi konusundaki gi
rişimler de devam etmekte olup, bunun gerçekleştirilmesi durumunda, esnaf ve sanatkârlarımızın 
daha büyük olanaklara kavuşacağını umuyoruz. 

Sayın Başkanım, konuşmamı bir iki cümleyle bitiriyorum. 

BAŞKAN — Size bir dakika daha süre veriyorum. 
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MUSTAFA KUL (Devamla) — Özellikle, Türkiye'de, sosyal güvenlik konusunda büyük sı
kıntı yaşayan 4 milyon 200 bin sigortalı esnaf kesimimizi ilgilendiren Bağ-Kur Yasasında yapı
lan yeni değişiklikler büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, sigortalıla
rının mağdur olmaması için gerekli düzenlemeleri yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, ye
ni hazırlanan tasarının 13 maddesi görüşülmüştür. Yasalaşma durumuna gelen bu tasarının ka
nunlaşmasıyla bu konuda yaşanan sıkıntılar da giderilecektir. 

Uzun süredir toplanamayan Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu toplanmış, bu toplantıda, es
naf ve sanatkârlarımızın önerileri üzerine bütün meslek grupları 3308 sayılı Yasa kapsamına 
alınmış, bu da büyük bir rahatlık sağlamıştır. İşyerlerinin kapatılma durumuyla karşılaşan işyeri 
sahiplerine 3 aylık bir af çıkarılarak bu kesimlerin mağduriyeti önlenmiştir. 

Ayrıca, ustalık belgesi konusunda yeni düzenlemeler yapılmış, 50 yaşın üzerindeki usta ol
maya namzet vatandaşlara sınava girmeden ustalık belgesi verilmesi kararlaştırılmış, aynı za
manda, bir çok meslek gruplarında istenilen, en az ortaokul mezunu olma şartı kaldırılarak bu 
kesimlerin mağduriyeti önlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, esnaf ve sanatkârlarımızın en büyük sorunları, mevzuatla 
ilgili sorunlardır." Yani, beklenen mevzuatları düzenleyecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
dir, dolayısıyla bu yasaları çıkaracak olanlar da bizleriz. 

Bana göre, esnaf ve sanatkârlarımızın en büyük sıkıntılarından bir diğeri, sadece konfederas
yon ve federasyon yönetimlerinde bulunmalanndan dolayı -ki, oralara seçimle gelmişler- sadece 
o birimlerde görevli oluşlarından dolayı, bizim gibi, milletvekili seçilme, devlet yönetiminde söz 
sahibi olma şansına sahip değiller. Bu nedenle, Anayasanın 82 ve 135 inci maddelerinin değişti
rilmesi gerekmektedir. 

Esnaf ve sanatkârlarımız, sorunlarının tespitini değil, Anayasanın bu maddelerinin değiştiril
mesini, kendilerine de milletvekili veya belediye başkanı seçilme hakkr verilerek, bu şansı yaka
lamaları konusunda bizlerden yardım istemektedirler. 

Yine Meclis gündeminde bekleyen 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun çıkarılmasını, 
ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Meclise sevk edilen 3308 sayılı çıraklık ve Meslekî 
Eğitim Yasasının çıkarılmasını istiyor ve bekliyorlar. 

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün Mecliste bekleyen Kuruluş Yasasının çıkarılması
nı, 13 maddesini görüşerek yarım bıraktığımız Bağ-Kur Yasasının çıkarılmasını istiyorlar. 

Halk Bankasının yönetiminde, Konfederasyonun bir temsilciyle temsil edilmesini, şiddet ve 
büyük bir istekle istiyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 

Buyurun. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Bağ-Kur sigortalılarının hastaneler ve eczanelerde yaşadıkları sıkıntıları çözmemizi bekliyor
lar. 

Türkiye vergi hukukuna "esnaf ve sanatkârlar, küçük işletmeler" terimlerinin girmesini isti
yor ve bekliyorlar. 

Çırak, kalfa yetiştirilen işyerlerinde vergi iadesi, vergi indirimi gibi teşvik imkânlarının geti
rilmesini istiyorlar. 
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Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Çıraklık Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştir
me ve Yaygınlaştırma Fonunun yönetiminde, meslek kuruluşlarının ağırlıkla temsil edilmesini 
istiyorlar. 

Esnaf ve sanatkârları 2000'li yıllara hazırlayacak, master plan çalışmalarının bir an önce baş
latılması ve bu konuda bizim onlara öncülük yapmamızı istiyorlar. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını biliyoruz. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyo
nu idarecileri, her fırsatta bunları bize anlatıyorlar. Bunların yasal düzenlemelerle çözülecek bir
çok sorunları var. Bana göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu sorunların araştırılması konusun
da zaman harcayacağına, bildiğimiz, onların bize ilettikleri sorunların çözümü, onların bekledik
leri yasaların çıkarılması konusunda çalışırsak daha yararlı hizmetler vereceğimizi, onlara daha 
çok faydalı olacağımıza inanıyorum. 

Bu vesileyle, SHP Grubu olarak, bu Meclis araştırması önergesine kabul oyu veremeyeceği
mizi ifade ediyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Gruplar adına başka söz isteyen var mı? 

RP Grubu adına, Sayın Şaban Bayrak; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının 17.2.1994 tarihinde Meclis Başkanlığına ver
miş oldukları esnaf ve sanatkârlarımızın korunması, gelişmelerinin sağlanması için gerekli ted
birlerin alınması, gerekli yasal düzenlemelerin tespiti araştırılarak ortaya konması hususunda Re
fah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Konuşmama başlarken, Meclis 
araştırmasının, 4 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlar getirmesi temenni ve duasıyla, 
Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, konuşmamın başında, önemli gördüğüm şu iki hususu hemen vurgulamak istiyorum: 
Bildiğiniz gibi, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 4 milyonu geçen üyesiyle, 4 bine yakın 
odası, 10 meslekî federasyonu, 76 ilde oda birlikleri, 800'ü aşan kefalet kooperatifleri, bölge 
merkez birlikleri, sanayi siteleri ve diğer yan kuruluşları ile bir üst kurulu teşkil etmektedir. 

Şunu belirtmek istiyorum ki: 20 milyona yakın insanı bünyesinde barındıran böylesine güçlü 
bir federasyon, bütün hükümetler döneminde, her zaman üvey evlat muamelesine tabi tutulmuş
tur. Konfederasyon üyeleri adına buradan üzüntülerimi belirtmek istiyorum. 

Meclis araştırması önergesinin, belirli bir dönem bu konfederasyona başkanlık yapmış bir 
milletvekili arkadaşımız tarafından verilmesini olumlu buluyor ve bunu memnuniyetle karşılıyo
rum. Ancak, Sayın Tercan, ikibuçuk yıldır milletvekilliği görevini sürdürmektedir. Esnaf ve 
sanatkârlarımızın aşağıda sıralayacağım devasa boyutlara varan; ama, şimdiye kadar çözümlen
meyen, oldukça fazla dert ve problemleri varken, neden milletvekili olur olmaz böyle bir Meclis 
araştırması önergesi vermemiştir? Konfederasyon seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde böyle bir 
Meclis araştırması önergesinin verilmesi zihinlerde bazı istifhamları doğurmaktadır. Özellikle 
Meclis gündeminde sırada bekleyen çeşitli konulan ihtiva eden 119 adet Meclis araştırması öner
gesi varken, bu önergenin aniden gündeme alınması da zihindeki bazı istifhamları da doğrula
maktadır. 
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Parlamento tarihimizi incelediğimiz zaman, iktidar milletvekillerimizin, genellikle Meclis 
araştırması önergesi vermediğini görüyoruz. 19 uncu Döneme ait olan şu Meclis gündemini ince
lediğimiz zaman, sırada bekleyen, Refah Partisinin 52, Anavatan Partisinin 17, DEP'in 26, 
MHP'nin 8, CHP'nin 6, SHP'nin 6 Meclis araştırması önergesini görüyoruz. DYP ilk defa Meclis 
araştırması önergesi veriyor ve hemen gündeme alınıyor. İktidar milletvekilleri Meclis araştırma
sı önergesi vermezler, onlar zaten icraatın içindedir, icraatın başındadır, hükümet ellerindedir, 
yaptırım güçleri vardır. 60 milyon memleket evladının hayrına yapılması gereken bir hayırlı hiz
met varsa, konu ile ilgili bakana meseleyi götürürler, konu, bakanlıkta enine boyuna tartışılır, ge
rekiyorsa kamuoyunda tartışmaya açılır, çözüm yolları aranır. Şayet, bu sorunlar yeni kanunlarla 
halledilecekse, yeniden kanun tasarıları hazırlanır. Eğer, iktidar, hakikaten iktidarsa ve de konu 
üzerinde hakikaten samimi ise, kanunlar Genel Kuruldan çıkarılır, yapılacak düzenlemelerle 
bunlara da yardımcı olunur. 

Ama, biz burada neyi görüyoruz? ANAP'tan seçilen, daha sonra DYP'ye transfer olan Sayın 
Tercan, ikibuçuk yıl sonra, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması veri
yor. 

Sayın milletvekilleri, bu neye benziyor biliyor musunuz? Yeni emeklemeye başlayan, yeni 
yeni konuşan küçük çocuklar vardır, bunların aklı hayra ve şerre ermez, o çocuklara bir oyalan
ma kâğıdı verilir. O çocuklar onunla uğraşır. Ben buna benzetiyorum'. Bunun için, sadece, içim
den "günaydın!" demek geliyor. Bir de Anadolu'da bir tabir, bir atasözü vardır. "Geçti Bor'un pa
zarı, sür arabanı Niğde'ye" derler. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) - Sür eşeğini... 

ŞABAN BAYRAK (Devamla) — Yüce Meclisin huzurunda ben o kelimeyi kullanmak iste
medim. 

Sayın Tercan beni bağışlasın, kendisini hâlâ muhalefet tarafında mı zannediyor? Bunu anla
makta da hakikaten güçlük çekiyorum. İktidarın vermiş olduğu bu Meclis araştırması önergesi 4 
milyon esnaf ve sanatkârımızı rencide etmiştir. İktidarın verdiği bu Meclis araştırmasıyla hakika
ten, 4 milyon esnaf ve sanatkârımızla dalga geçilmekte ve onlara hakaret edilmektedir. Neden 
derseniz; iktidar, Meclis araştırmalarıyla uğraşmaz, Meclis araştırması önergesi vermez; onlar ic
raatın başındadır, konuyu halleder. (RP sıralarından alkışlar) 

Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da, maalesef, Hükümet sınıfta kalmıştır. Meclis araş
tırmalarını genellikle, yukarıda ifade ettiğim gibi, hükümet değil, muhalefet milletvekilleri verir
ler. Çünkü, ellerinde bir yaptırım gücü yoktur. Muhalefet parti grupları, memleket menfaatma 
birçok konuda, ülke meselelerinin çözümü için kendi görüşleri doğrultusunda, böyle, Meclis 
araştırmaları ve genel görüşmeler isteyerek, iktidara ışık tutar ve yardımcı olmaya çalışır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada bir konuya açıklık getirmek istiyorum : Esnaf 
ve sanatkârlarımızın sorunları yıllardır tartışılmaktadır. Sorunları, problemleri ve çareleri de bi
linmektedir. 3-5 Aralık 1990'da Türkiye Birinci Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası yapılmıştı. Şûrada 
tüm konular enine boyuna incelenmiş, sorunlar ve çözüm yollan tespit edilmiş, 7 adet de komis
yon kurulmuş ve bu komisyonlar bir müddet çalışmıştı. Bakınız, kurulan komisyonlar neler : 
Mevzuat Komisyonu, Sosyal Güvenlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu, İşyeri Komisyonu, Ver
gi ve Teşvik Komisyonu, Finansman Komisyonu, Basın Komisyonu. 

Türkiye Birinci Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasını incelediğimizde, adı geçen komisyonlar, fevka
lade aydınlatıcı, birçok konuyu gündeme getiren sorunlar ve çözüm yollarını açıklayan raporlar 
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vermiştir ve bu raporlar da, Sayın Tercan ve Meclisin de bildiği gibi, bir kitapta yayımlanmıştır. 
Sayın Tercan'ın, 1990'da alınan bu kararları bilmediğini söylememiz mümkün değildir; çünkü, 
burada kendisinin imzası bulunmaktadır. 

Hükümet kanadı tarafından verilen bu Meclis araştırması önergesi niçin verilmiştir; konu Ge
nel Kurulda görüşülsün, zabıtlara geçsin, tartışılsın, Meclis araştırması açılsın ve tüm esnaf ve 
sanatkârlara denilsin ki, -biraz önce de Sayın Bakanımız burada ifade etti- "Bakınız, bu Hükü
met, kanadı tarafından esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları Meclise getirildi, araştıracağız, hal 
çarelerini arayacağız. Bundan sonra sizinle birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor; bizi 
destekleyin." Bu mesajı vermektedirler. Artık, böyle ucuz politikaları kimse kabul etmiyor; bu 
kabil işlerle, esnaf ve sanatkârlarımızı yönlendirmeniz de mümkün değildir; milletimiz, artık, 
gerçekleri görmeye başlamıştır. 

Elimizde şûra kararları olduğu halde, bu Hükümet ve bundan önceki hükümetler hangi iyileş
tirici kanunları çıkarmışlar diye baktığımızda, belki bazı kanunlar çıkarılmış, bazıları da komis
yonlarda ve gündemde beklemektedir. Sorunlar bitmiyor ve her geçen gün çoğalarak büyüyor. 

Vermiş olduğunuz bu araştırma önergesine kabul oyu vereceğiz; -hiç merak etmeyin kabul 
oyu vereceğiz buna- Neticede ne olacak? Komisyon oluşturulup, belki bir iki yıldan daha fazla 
bir zamanda komisyon yeni bir rapor hazırlayacak. Bu rapor, şûra kararlarının dışında bir rapor 
olmayacaktır. Bu Meclis bir yıl çalışacak, aynı şu şûra kararları gibi, yeniden Meclis araştırması 
raporu çıkarılacak; çünkü, sorunlar bellidir. Ama, ne var ki, araştırmada yapılsa, raporlar da ya
yınlansa, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları yine çözülmeyecek; aksine, dönem sonunda, so
runlar bir kar yumağı gibi büyüyecek ve bu Hükümetin alnına bir kara leke olarak yapışacaktır. 

Burada bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum : Sayın Konfederasyon Başkanı, tarafı
ma gönderdiği bir yazının son paragrafında bakınız ne diyor : "Yaklaşan konfederasyon genel 
kurul arifesinde böyle bir girişimde bulunan bir kişinin, kendi kişisel amaçlarına Yüce Meclisi 
alet etmesinden son derece üzüntü duyuyoruz. Ülkemizin bu son derece sıkıntılı günlerinde, her 
fırsatta Hükümetimize destek olmuş bir sivil toplum örgütü yöneticileri olarak da kırgın olduğu
muzu ifade ediyor; değerli katkılarınızla bu araştırma önergesinin reddedileceğine inanıyoruz." 

Her şeyden önce, konfederasyon, bu Meclis araştırmasına herkesten daha çok sahip çıkmalı
dır; ama, konfederasyon başkanı buna şiddetle karşı çıkıyor. 

Meclis araştırmasının kabulü, buna, Meclis sahip çıkıyor demektir. Bırakın Meclis araştırma
sı yapılsın. Burada konfederasyon başkanına düşen nedir? Araştırma raporu yayınlandıktan son-

s 

ra, raporu alarak, Sayın Başbakan ve sayın bakanlara gelip, "işte 4 milyon esnaf ve 
sanatkârlarımızın sorunları ve çözüm yollan bunlar" desin ve gelsin yakasına yapışsın. Tüm kon
federasyon üyeleri adına işin takipçisi olmalıdır. Ama, "yapılmasın" diye sağa sola yazılar yaz
maktadır. Bunu da hakikaten garipsedim. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, esnaf ve sanatkârların meslekî örgütlenmesini 
organize etmesinin yanı sıra, devlet ile kesim arasında, tüm oda mensupları lehine köprü oluştur
ması gerekirken, köprüyü yıkarak, esnaf ve sanatkârlarımızın hilafına hareket etmektedir. 

Burada bir konuya daha temas etmek istiyorum : Ülkemiz, ekonomik, sosyal ve siyasal alan
da büyük çalkantılar yaşamaktadır. Ülkemiz, belki de İstiklal Savaşı günlerinden bugüne kadarki 
en kritik zaman dilimini yaşamaktadır. Yıllardır yapılan ikazlara rağmen, üretmeden tüketme 
mantığı içinde, kısa vadeli çıkarlar uğruna, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda büyük bir kaos 
ortamına gelinmiştir. Şayet böyle devam edecek olursa, bu gidiş, istikrarsızlığa, ekonomik çökü-
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şe ve uluslararası platformda saygınlığın tamamen kaybedilmesine neden olacaktır. Artık, çağ at
lama hülyalarını bırakıp, kendimizi iyi tanımaya ve eksikliklerimizi iyi tespit etmeye mecburuz. 

Eğer, Konya İlimiz kadar bir toprak büyüklüğüne sahip olan ve bir ada ülkesi olan Tayvan, 
35 yıl içinde ihracatını sıfırdan 85 milyar dolara; döviz rezervlerini 75 milyar dolara; fert başına 
düşen millî gelirini 500 dolardan 12 000 dolara çıkarıyorsa, bu sonuçlar, başarılı bir ekonomik 
politikanın bir ülkeyi nereye getirebileceğinin en çarpıcı delilidir. < 

Bir ülkenin ekonomisinin namusu, bayrağı ile parasıdır. (RP sıralarından alkışlar) Bugün, bı
rakın yabancıları, ülkemizin insanlarının dahi kendi parasına güveni kalmamıştır. Bunun ötesin
de, yabancı para birimleri, ekonomik bir transfer aracı olmanın çok üstüne çıkarak, bir menkul 
değer haline gelmiştir. 

Sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkârlarımız ile tasarruf sahipleri artık işi gücü bırakıp bir kağıt 
oyununun oyuncuları haline gelmişlerdir. 

Bütün çarpıklıkların yıllardır süregelmesine ve ülkemizin çok ciddî bir ekonomik bunalıma 
girmesine rağmen, geçtiğimiz 5 Nisan günü açıklanan istikrar paketi, ülkemizi yönetenlerin, hâlâ 
durumun ciddiyetini kavrayamadıklarını, kısa vadeli çözümlerin, ülkemizi kaostan çıkarmayıp, 
aksine kaosu artıracağım ve kâğıt oyunlarıyla bir yere gidilemeyeceğini anlayamadıklarını göste
rir. 

Ekonomik kalkınmanın birinci şartı, ülke içi kaynaklan azamî randımanla çalıştırmaktır; ya
ni, Cenabı Hak'kın bize verdiği nimetlerin servete dönüştürülmesidir. Bunu dört kelimeyle özet
leyebiliriz: Akıllı, kaliteli çok üretim. Halbuki, ülkemizde yıllardır dolar, faiz ve arsa rantı üze
rinde adeta bir şeytan üçgeni oluşturulmuş, ülke içi kaynaklarımızın, reel ürünlere dönüşecek 
olan sanayi yatırımlarına kayması engellenmiştir. 

Teşvikler, yaygın kalkınmayı sağlayacak olan küçük ve orta ölçekli firmalara değil, daha zi
yade büyük firmalara verilmiştir. 

Son on yıllık ülke ekonomisini incelediğimizde geldiğimiz noktanın çok vahim bir durumda 
bulunduğunu görüyoruz. 1983 yılında bir dolar 285 lirayken, 1994 yılında bir doların 35 bin lira 
olduğunu görüyoruz. 

1983 yılında 13 milyar dolar olan dış borcumuzun, 1994 yılında 70 milyar dolar olduğunu 
görüyoruz. Yıllık 10 milyar dolar dış borç faizi ödenmesi mecburiyetinde kalınmıştır. 

380 trilyon liralık iç borç, buna karşılık ödenen 270 trilyon lira iç borç faizi. 

Burada bir gerçeği daha ifade etmek istiyorum. Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Ya
lım Erez'in bir gazetedeki beyanatını okudum, şunu ifade ediyor: "Türkiye 270 trilyon lira iç 
borç faizi ödüyor. Bu 270 trilyon lira iç borç faizini bir yılda ödemeseydik bakın neler yapardık : 
GAP Projesi 135 trilyon liraya mal oluyor. Eğer iç borç faizlerini ödemeseydik yılda iki tane 
GAP Projesi bitirebilirdik" diyor. Maalesef, onbeş yirmi yıldan beri GAP Projesinin yapımı de
vam ediyor. 

Beyanatı şöyle devam ediyor : "Eğer yılda 270 trilyon lira iç borç faizini ödemeseydik, bir İs
tanbul Boğaz Köprüsü 125 milyon dolara mal oluyor, İstanbul Boğazına yılda 145 tane köprü 
yapabilirdik" diyor. İşte, faizlerin, bizi getirdiği noktayı burada görüyoruz. 

Tabiî, 15 milyar dolar dış ticaret açığı, 9 milyon genç işsiz... Ülke ekonomisinin durumunu 
rakamlarla ortaya koydum. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın durumunu daha fazla irdelemeye gerek yok. Neden?.. Dört ay içe-
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risinde protesto olan senetleri incelediğimiz zaman, esnaf ve sanatkârlarımızın ne durumda ol
duklarını kolayca anlayabiliriz. On ayda protesto olan senetlerin tamamı 9 trilyon 503 milyar 
Türk Lirasını bulmuştur. Yani ortalama her ay protesto olan senetler 850 ila 900 milyar lira tut
maktadır. 

Sayın Çiller Hükümeti işbaşına geldikten sonra protesto olan senetler; ağustos ayında 1 tril
yon 270 milyar, eylül ayında 1 trilyon 513 milyar, ekim ayında 1 trilyon 915 milyar Türk Lirası
na çıkmıştır, işte, esnaf ve sanatkârlarımızın, sanayici ve tüccarlarımızın durumu budur. 

1994 yılının istatistik sonuçları henüz elimize geçmediği için, protesto olan senetlerin mikta
rını bilemiyoruz. 

Hemen burada bir konuya daha değinmek istiyorum: Hükümet, esnaf ve sanatkârlarımıza 5 
trilyon lira kredi verildiğini her zaman iddia ediyor. Araştırmalarıma göre, 1993 yılında 2,5 tril
yon, 1994 31 Mart itibariyle 1 trilyon kredi verilmiş, yani esnaf ve sanatkârlarımıza verilen kre
dinin toplamı 3,5 trilyondur; 5 trilyon lira değildir. 

Yukarıda görüldüğü gibi, gittikçe artan senet protestoları, esnaf ve sanatkârlarımızın, sanayi
ci ve tüccarlarımızın durumunu daha iyi izah etmektedir. Dolayısıyla, Türkiye genelinde, haksız 
vergiler, faiz yükü ve dolara bağlı dükkân kiraları, her yıl binlerce esnaf ve sanatkârlarımızın iş
sizler ordusuna katılmasına sebep olmaktadır. 

Kayseri'de yayımlanan mahallî bir gazete, "Banka faizleri fabrika kapatıyor" diyor. 90 tane 
fabrika, işyeri ve sanayici konkordatoya gitmişler; "Biz işimizi bırakıyoruz, ne yaparsanız yapın" 
diyor ve konkordatoya gidiyorlar. Durum böyleyken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başka-" 
nının, bazı oda başkanları ile birlikte kimi temsil ettiklerini anlamakta, inanın güçlük çekiyorum. 

Esnaf ve sanatkârlarımız bu kadar sıkıntıdayken, borçlar içinde kıvranıp işini gücünü bırakır
ken, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı, Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı basın toplantısı ya
pıyor "Hükümeti bütün gücümüzle destekliyoruz" diyorlar. 

Burada müşahhas bir örnek vermek istiyorum. Yani, konuyu daha iyi açıklamak ve vuzuha 
kavuşturmak için bir örnek vereceğim. Bölük komutanı, "Buraya gel" diye askeri çağırır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Üç dakika daha süre veriyorum efendim. 

Buyurun. 

ŞABAN BAYRAK (Devamla) — ...Asker gelir, "Buyurun komutanım" der. "Bak, karşıda 
bir ayı var. Ne yaparsın?" der. "Komutanım, mermiyi sürer, ayıyı öldürürüm" der. Komutan 
"Evladım, mermin yok" der. Asker "O zaman süngüyü takar, ayıyı öldürürüm" der. Komutan 
"Süngün de yok" der. Asker "Komutanım, o zaman dipçikle ayıyı öldürürüm" der. Komutan "Si
lahın da yok" der. Asker "Komutanım, şu ağaca çıkar, kendimi kurtarırım" der. Komutan "Evla
dım, ağaç da yok" deyince, asker komutana döner, kıvrak zekasıyla der ki: "Komutanım, sen 
kimden yanaşın? Ayıdan yana mısın, benden yana mısın?" 

Beni bağışlasınlar; esnafımız; sanatkârımız, sanayicimiz, işadamımız, tüccarımız sıkıntı için
deyken, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanının, Odalar ve Borsalar Birliği Başkanının 
kimin yanında olduğunu tespit edemiyorum. Sayın başkanlar, esnaf ve sanatkârlarımızla, sanayi
ci ve tüccarlarımızla herhalde hiç konuşmuyorlar. İş hayatı böylesine krize girmişken, buna rağ
men, basın toplantılarıyla -izah ettiğimiz gibi- "5 Nisan kararları olarak tarihimize geçen ekono
mik tedbir ve istikrar kararları konusunda esnaf ve sanatkârlar üzerine düşen görevi her zaman 
yerine getirecektir" gibi ifadeler kullanıyorlar. 
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Birçok oda başkanlarıyla görüşerek, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarıyla ilgili bilgiler al
dım. Bunları incelediğimizde, şu aşağıda sıraladığım başlıca sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunları 
takdim etmeye çalışacağım. Daha önce, Sayın Mustafa Kul da burada teker teker izah etti. İşte 
burada, yine bütün konular ve alınan 275 adet şûra kararları kitap halinde yayımlanmış. Bunları 
burada teker teker anlatmaya gerek yok. Bunlar belli konular. Önemli bulduklarımı ifade ederek, 
hemen sözlerimi bitirmek istiyorum : 

1. Dört milyonu aşan esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını çözmek için, her şeyden önce 
esnaf ve sanatkârlar bakanlığı kurulmalıdır. Sayın Kul da böyle diyor; icraatın başındadırlar, bu
yursunlar kursunlar. Bir genel müdürlük kurdular; ama, maalesef, bakanlığı kurmuyorlar. 

2. Esnaf ve sanatkârlarla, oda yöneticilerine uygulanan, siyaset yasağı -Anayasanın 82 nci 
ve 135 inci maddeleri değiştirilerek- serbest bırakılmalıdır. İktidarla da aynı görüşteyiz; getirin 
yardımcı olalım, bunları kaldıralım. 

3. Bağ-Kur Yasa Tasarısında yer alan, emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan esnaf ve 
sanatkârlarımızın maaşlarının yüzde 20'sinin destekleme primi olarak kesilmesi hakkındaki mad
de tekrar gözden geçirilmelidir. 

4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 507 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Kanunu Meclisten acilen geçirilmelidir. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasa Tasarısı en 
süratli şekilde yasalaşmalıdır. 

5. Türkiye Halk Bankası, esnaf ve sanatkârlar teşkilatına devredilmeli, yani özelleştirilmeli
dir. Yoksa, kredi limitleri en iyi şekle ve esnafımızın onurunu rencide etmeyecek duruma getiril
meli ve faiz hadleri düşürülmelidir. 

6. Yazarkasa uygulaması nedeniyle geçerliliğini yitiren kâr hadleri uygulaması kaldırılmalı
dır. 

7. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelere ait olan ve haksız rekabet ortamı yaratan, 
market gibi, ticarî faaliyet gösteren yerler vergiye tabi tutulmalı veya tamamen kaldırılmalıdır. 

8. Nakliyeci ve şoför esnafının yaptığı, taşıtlarında esas alınan kaskö sigortası değeri üzerin
den ayrıca gelir vergisi ve KDV alınmamalıdır. 

9. Anayasamızın 173 üncü maddesinde yer alan "Devlet, esnaf ve sanatkârları koruyucu ve 
destekleyici tedbirleri alır" hükmü doğrultusunda, plaka ve evrak satışlarından elde edilen gelir
lerin tamamının Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bırakılması sağlanmalıdır. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum; Bursa ve Denizli gibi illerimizde faaliyet gösteren 
5 335 dokumacı esnafının 1 150 tanesinin son bir yıl içinde işi bırakıp, kepenk kapattığı bilin
mektedir. 1990 yılı itibariyle, Uzakdoğu'dan ülkemize gelmeye başlayan, yıllık 1 milyon tona 
varan tekstil ürünleri, bu sektörde uğraşan esnaf ve sanatkârlarımızı perişan etmiştir. İthal tekstil 
mallarına yeni fonlar uygulamalı ve küçük dokumacı esnaf, ileri teknoloji ihtiva eden yeni tez
gahlarla desteklenmeli, gerekirse, işletme kredisi de vererek tam anlamıyla destek verilmelidir. 

Sözlerimi bitirirken, biraz önce de ifade ettiğim gibi, bu Meclis araştırmasına beyaz oy vere
ceğimizi tekrarlıyorum. İnşallah bu araştırma yapılır. Çok değerli oda başkanları arkadaşlarımız 
da buradalar. Meclis araştırmasını Hükümete mal ederek, gider yakasından yapışır; "Bak, devlet 
buna sahip çıktı, Meclis sahip çıktı. İşte, bütün konular, Meclis araştırması elimizde, bunu çö
zün" diye baskı yapar ve inşallah da çözülür. Bunun için, elimizden gelen yardımı yapacağımızı 
burada ifade ediyor, bu araştırma önergesinin tüm esnaf ve sanatkârlarımıza, ülkemize ve mille
timize hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayrak. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Burhan Kara; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Kara, konuşma süreniz 20 dakika efendim. 

ANAP GRUBU ADINA BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge üzerinde 
söz almış bulunuyorum. Şahsım ye Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Toplum yaşamında vazgeçilmez bir fonksiyonu ve değeri olan esnaf ve sanatkârlar, insanlık 
tarihi boyunca emeğin, bilginin, tecrübenin, disiplinli bir çalışma düzeni içerisinde değerlendiril
diği bir kesimi oluşturmaktadırlar. Esnaf ve sanatkârlar, kendi gücüne, kendi becerisine, kendi 
bilgisine güvenen, ahlak ve fazilet kurallarına değer veren, topluma ve meslek arkadaşlarına kar
şı daima saygılı olan, inançlı, dürüst, kanaatkar, iyi huylu, çalışkan insanlardır. Bu özelliği nede
niyle, esnaf ve sanatkârlar, toplum içerisinde daima meslekî tesanüde, sosyal barışa, hak ve hu
kuk kurallarına değer veren ve bu sebeple de her zaman bir denge ve istikrar unsuru olarak kabul 
edilen bir kesimdir. Esnaf ve, sanatkârlar, demokrasilerde de, demokrasinin bir teminatı olduğu 
gibi, toplumun her zaman için yaratıcı ve itici gücünü temsil etmişlerdir. 

Bugün, ülkemizde, sicilli 3 milyon, sicil dışı ise 1,5 milyon civarında olmak üzere toplam 4-
4,5 milyonluk bir esnaf kesimi vardır. Bu büyük kesimin birçok problemleri vardır. Ülkemizde, 
ekonomik yapının güçlendirilmesi, sosyal barışın sağlanması, demokratik sistemin tesisi ve işler
liği, hükümetlerin başta gelen plan hedeflerini oluşturması gerekmektedir. 

Toplumumuzun çok önemli bir kesimini oluşturan; ekonomik istikrarın, sosyal barışın ve de
mokrasinin güvencesi olan; istihdam yaratan, teşebbüs gücünü değerlendiren esnaf ve 
sanatkârlarımızın güçlendirilmesine özel bir önem ve öncelik verilmelidir. 

Anavatan Partisi iktidarları döneminde, toplumun itici gücü, ekonomik dinamosu olarak ka
bul edilen esnaf ve sanatkârlar, ikibuçuk yıllık koalisyon Hükümetleri döneminde, ne yazık ki, 
unutulmuş, hiçbir sorununa el atılmamış ve dışlanmıştır. Bugün görüşülmekte olan bu Meclis 
araştırması önergesi, esnaf ve sanatkârların unutulduğunun açık bir belgesi, itirafı ve tescilidir. 

Anavatan Partisi iktidarları döneminde, esnafın sorunlarını tespit etmek üzere, cumhuriyet ta
rihinde ilk defa, 3-5 Aralık 1990 tarihinde, Ankara'da "Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası" yapılmış ve 
şûrada esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları geniş bir platformda tartışılmıştır. 

Yine Anavatan Partisi döneminde, 3308 sayılı Kanunun kabulüyle Çıraklık ve Meslekî Eği
tim Kanunu çıkarılmış, böylece önemli bir eksiklik de giderilmiştir. 

Esnafımızın en üst kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna, esnaf ve 
sanatkârlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi için verdiğimiz bina dahi, aradan ikibuçuk yıldan 
fazla bir zaman geçmesine rağmen, hâlâ esnafa teslim edilmemiştir. Gönül isterdi ki, bu araştır
ma önergesini veren Sayın Cemal Tercan, önce, kendisinin de Genel Başkanlığını yaptığı bu ku
ruluşun binasını hâlâ vermeyen mensubu bulunduğu partisinden ve bu Koalisyondan bunun se
bebini sorsun, mücadelesini versin. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Esnafımızın kredi sorunlarına yardımcı olmak üzere, Sayın Mesut Yılmaz Hükümeti zama
nında Halk Bankası Yönetim Kuruluna bir esnaf temsilcisi atanmış; fakat, Koalisyon Hükümeti, 
5 milyon esnafa bir yönetim kurulu üyeliğini de çok görmüştür. Esnaf temsilcisi yerine, partizan
lık yaparak, kendi yandaşını esnafa tercih etmiştir. Sayın Tercan'ın acaba bu konuda herhangi 
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bir girişimi oldu mu, bilemiyoruz. Bu araştırma önergesini apar topar, 119 uncu sıradan 1 inci sı
raya aldırma sebebini de bilemediğimiz gibi, Sayın Tercan'ın bu konuda müracaatı olup olmadı
ğını da bilemiyoruz. 

Yine, ANAP iktidarları döneminde hız verilen küçük sanayi siteleri, emek yoğun üretim biçi
minin ağırlıkta olduğu, sosyoekonomik açıdan istihdam yaratıcı ve işsizliği önleyici olarak 
önemli roller üstlenmesine rağmen, bu iktidar döneminde âdeta durdurulmuştur. 

Yine, bu Koalisyon Hükümeti döneminde, ilk defa, "vergi reformu" adı altında şoför esnafına 
fiş uygulaması getirilmiş, esnafın haklı tepkisi ve kararlı tutumuyla geri adım atılarak, Çiller Hü
kümeti bir istikrarsızlık daha sergilemiştir. 

Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun 40 inci Kuruluş Yıldönümü olan 29 Mayıs 1993'te, 
Konfederasyon Başkanlar Kurulu, esnafın acil çözüm bekleyen 40 temel sorununu belirlemiş, 
bunu bir kitap halinde bastırmış, Cumhurbaşkanına, Başbakana ve tüm Hükümet üyelerine ilet
miş olmasına rağmen, bugüne kadar bu 40 temel sorundan hiçbir soruna el atılmamıştır. Esnafın 
sorununu Meclis araştırmalarıyla komisyonlara havale etmek, Hükümetler için işin kolay tarafı
dır. Bürokraside bir söz vardır, "bir konuyu halledemiyorsan, komisyona havale et..." 

Sayın milletvekilleri, esnaf, derdine acil çözüm bekliyor. Bakın, esnafın sıkıntılarını, son 
ekonomik paketle ilgili yaptığı basın toplantısında TESK Başkanı Sayın Derviş Günday nasıl di
le getirmiş: 

"Türkiye'de, şu anda 4 milyon esnaf ve sanatkâr infial halinde. İllerde taksiler, kamyonlar yol 
kapatıyor. Esnaf işyerini açmıyor, mal satmıyor. Acı ilaç bünyeyi rahatsız etti. Esnaf ve sanatkâr 
daha da hastalandı, can çekişiyor. Acı ilacın acı çığlıklarını her gün biz dinliyor ve dindirmeye 
çalışıyoruz. Acı ilaç bize ağır geldi. Acı ilacın ağdası, özü bize nasip oldu. Türk esnaf ve 
sanatkârının acilen antibiyotiğe ihtiyacı var. Gazete ilanlarıyla esnafa 100 milyon lira kredi veri
leceği ilan edildi. Değil 100 milyon lira vermek, dağıttıkları krediyi de acilen geri istiyorlar. 

İmalatçı, mal alamaz, mal almazsa üretim yapamaz, üretim yapsa bile mal satamaz durumda. 
Yüzde 100'lere varan fiyat artışları, esnafı, sattığı malı yerine koyamaz hale getirdi. Ekonomi 
durdu. Ankara'da, İstanbul'da taksiler park etti, bekliyor; müşteri yok. Sabahtan akşama kadar 
harcadığı benzinin parasını çıkaramıyorlar. 

Bakkalın Tekele günde 2-3 milyon lira verecek parası yok. Dükkânını kapatıyor. Kamyoncu 
esnafı korkunç bir tepki içerisinde. Ekonomi kuralıdır; sıkıntı, üretim artırılarak aşılır; oysa, ila
cın özünde, esnaf ve sanatkârın üretimini artırıcı hiçbir tedbir yoktur. İlacın, zehirin özünü bize 
içiliyorlar. De ki içtik, hedef tuttu, istikrar oldu; o zaman esnaf ve sanatkâra ne verilecek? İstik
rar bize mi, yoksa başkalarına mı yarayacak? Ciddî kuşkularımız vardır. Bu ağır yük tüm Türki
ye'nin yükü ise, sektörler arasında eşit olarak paylaşılmalıdır. Zehirin özünü, ağdasını bize, su
landırılmışını başkasına içirdin mi, hasta bağırır. O da olmaması gerek..." 

Değerli milletvekilleri, işte, esnafın sorunlarını araştırmak için meclisler oyalanırken esnafın 
haykırışları bunlar... Ama, kulakların, iktidarın kulaklarının kapalı olması, bu feryatları duyması
nı engellemektedir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümete sormak lazım; acaba esnafın sorunlarından Hükümet ha
berdar değil mi? Esnafın defalarca yapmış olduğu talepleri bu Hükümet hiç mi duymadı? Bu so
runlardan haberdar değillerse, bu Meclis araştırmasını Anavatan Grubu olarak biz de destekleye
ceğiz; ama, Hükümet yetkilileri buraya çıksınlar, desinler ki, "TESK Yönetim Kurulunun talep
lerini biz duymadık, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun talepleri bize ulaşmadı; 
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onun için, biz bu talepleri duymadığımız için, bir Meclis araştırmasıyla bu sorunları şöyle altı 
ay, bir sene ileriye doğru itelim, bir milletvekili bu kürsüye çıkıp da 'Esnafın kredi sorunu ne ol
du ey iktidar?!' diye sorduğunda, biz de deriz ki, 'Meclis araştırma komisyonları kurduk, o ko
misyonlarda çalışıyorlar, ondan sonra kredi sorununa bakarız...'" 

ALİ ER (İçel) — Oyalama, oyalama! 
BURHAN KARA (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinde 

bugüne kadar esnafın sorunlarından bu kadar haberdar olan hiçbir iktidar gelmemiştir(!) Esnafın 
sorunlarım çözemeyen, esnafın belini kıran kişiler, çareyi, araştırma komisyonlarında işi oyala
makta bulmaktadırlar. 

ALİ ER (İçel) — Tabiî, esnafı susturmak için. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) - Galiba öyle. 
BURHAN KARA (Devamla) — İktidar mensupları lafı gevelemekten başka,bir şey söyleme

diler. Bir taraftan Konfederasyonun olumlu işler yaptığını söylüyorlar, bir taraftan da "Konfede
rasyon yetersiz, esnafın sorunlarını anlatmakta güçlük çekiyor" gibi ifadeler kullanıyorlar ve "es
nafın sorunlarını Konfederasyon anlatamıyor, gelin araştırma komisyonları kuralım" diyorlar. 
Bu, samimî bir davranış değildir. Eğer Konfederasyon sorunları dile getirebiliyorsa, Hükümette 
anlayış güçlüğü var demektir. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) - O da olabilir. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - O da doğru. 
BURHAN KARA (Devamla) — Aslında, esnafın sorunlarıyla ilgili araştırma değil, esnafı 

anlamayan, anlayamayan, anlayışsız Hükümet için araştırma açmak gerektiğine de inanıyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Doğru, doğru. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) - Olabilir, mümkündür. 
BURHAN KARA (Devamla) — Biz, bu araştırma önergesini veren Sayın Cemal Tercan'ın 

samimî olduğuna da inanmıyoruz. İleri dönük birtakım senaryolar mevcuttur. Bu senaryolarda 
acaba Sayın Tercan, terk ettiği eski TESK Genel Başkanlığının tekrar özlemini mi duymaktadır? 
Yoksa, kurulacak olan araştırma komisyonu başkanlığına seçilip, arkasına Meclis desteğini alıp, 
yaklaşan Konfederasyon seçimleri için, Konfederasyon üyelerine, esnafa, baskı yapmayı mı dü
şünmektedir? 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) - Bakın, o da olabilir... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Hepsi doğru. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Siz neler biliyorsunuz "öyle?! 
BURHAN KARA (Devamla) — Sen de öğren... Sen de öğren... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, lütfen. 
BURHAN KARA (Devamla) — Zaten, sen, bilmediğin için arka tarafa oturmuşsun. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Öyle mi canım(!) 
BURHAN KARA (Devamla) - Sayın milletvekilleri... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Öğretiriz biz, öğretiriz. 
BAŞKAN — Sayın Sayın, rica ediyorum, lütfen!.. 
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BURHAN KARA (Devamla) — Senin öğrencin olacak kişiye yazık olur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Gelirsen öğretiriz... Doğru konuş, doğru! 

BAŞKAN - Lütfen, Sayın Sayın... 

BURHAN KARA (Devamla) — Sayın milletvekilleri,<esnafın sorunlarını çözmek yerine, 
kendi şahsî egolarını tatmin etmek için Meclisi yanlış bilgilendirmek, işi komisyonlara havale et
mek, yanlış, yanlış olduğu kadar da esnafı rencide edici bir davranıştır. Bu konuda Hükümet eğer 
samimî ise, gelin, hemen yarın, esnafın gündemde sıra bekleyen Bağ-Kur konusunu ele alalım; 
gelin, esnafın diğer konularını, sabahlara kadar Meclisi çalıştırarak hep beraber çözelim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Engellemeyin de yapalım. 

BURHAN KARA (Devamla) — Araştırma komisyonlarıyla Meclisi oyalamayın, esnafın me
selelerini ertelemeyin... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Engellemeyin, engellemeyin de bir şeyler yapalım. 

BURHAN KARA (Devamla) — "İstikrar Paketi" denilen bu zam paketinden sonra, esnaf, 
Yüce Meclisten, sorunlarının komisyona havalesini değil, bir an önce, 40 temel sorunundan, hiç 
olmazsa birkaç tanesine acil çare bekliyor. 

ALİ ER (İçel) — Neyi araştıracak bunlar?! 

BURHAN KARA (Devamla) — Esnaf, finansman zorluğuna çare arıyor; esnaf, ülke yöneti
mine katılım bekliyor, Bağ-Kur mağduriyetinin giderilmesini bekliyor, kredi limitlerinin artırıl
masını bekliyor. Gelin, esnafın belli olan problemlerine çare arayalım; araştırma komisyonlarıyla 
kendimizi ve esnafımızı oyalamayalım. 

ALİ ER (İçel) — Neyi araştıracak bunlar?! 

BURHAN KARA (Devamla) — Vergi kanunlarını getirip, esnafın elinde, avucunda ne varsa 
alma yoluna giden İktidar, Yüce Meclisi, muhalefetin de katkılarıyla çalıştırıp, esnafın sorunları
nı, Yüce Meclisin çatısı altında çözmek için gayret göstersin. 

Değerli milletvekilleri, biz, bu araştırma komisyonunun, neyi araştıracağını ve neyin araştırı
lacağını dahi hâlâ çözemedik; ama Anavatan Partisi olarak, Anavatan Partisi milletvekilleri ola
rak, bizler, esnafın konularına duyarsız kalmamak için, bu önegrenin samimiyetine de inanmadı
ğımız halde, esnafın konularından uzak kalmamak için, araştırma önergesine -arkadaşlarımızı da 
serbest bıraktık- müspet oy vereceğiz; ama... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çifte standart uygulamayın. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen müdahale etmeyin! 

BURHAN KARA (Devamla) — Sayın Sayın... Sayın Sayın... 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen, siz Genel Kurula hitap edin. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Neyi araştırıyorsunuz; esnafın derdi belli, çaresini 
getirin; Hükümet sizsiniz... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Araştırılmasın o zaman canım... 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 

Sayın Kara, rica ediyorum, siz Genel Kurula hitap edin efendim. 

BURHAN KARA (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım; zaten, arkadaş biraz mazur, onu 
mazur görrmek lazım. 
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Bu vesileyle, sıkıntı içindeki esnafımızın sıkıntılarından bir an önce kurtulmalarını ve bol ka
zançlı günlere kavuşmalarını diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara. 

Gruplar adına son konuşmayı, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Cemal Tercan yapacak. 

Sayın Tercan, önerge sahibi olarak da konuşacak mısınız? 

CEMAL TERCAN (İzmir) - İzin verirseniz.... 

BAŞKAN — O zaman, ikisini birleştirdim. 

Süreniz 30 dakika efendim. 

Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA CEMAL TERCAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk esnaf ve sanatkârlarının sorunlarına, siyasî partilerimizin değerli sözcülerinin bu kadar va
kıf olduklarını bilmek, inanın, bir esnaf teşkilatı eski yöneticisi olarak beni son derece mutlu etti. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Hükümetsin, neyi araştırıyorsunuz? 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Esnafın derdi belli... 

BAŞKAN —Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyelim. 
CEMAL TERCAN (Devamla) — "Esnafın derdi belli" diyorsunuz, neyi araştıracağımızı so

ruyorsunuz... Bakın, ben söyleyeceğim neyi araştıracağımızı, o zaman diyeceksiniz ki, bilinme
yen yanları da var bu işin. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Kongre var, değil mi?!. 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Evvela, şunu, Yüce Meclisin huzurunda tutanaklara geçir
tiyorum: Ben, Türkiye Esnaf Teşkilatında uzun yıllar görev yaptım. Benim, Türkiye Esnaf Teş
kilatının kademelerinde beklediğim hiçbir şey yoktur, hepsi bitmiştir. Konfederasyon Genel Baş
kanlığı da yaptım... Yaptığım hizmetler ortadadır; iyi yaptık, kötü yaptık... Hiçbir sorunum yok
tur. 

Ayrıca, bu önergenin yaklaşan Konfederasyon kongresiyle de hiçbir alakası yoktur. Olmadı
ğını da göreceğiz. 

ALİ ER (İçel) — Bugüne kadar neredeydin? 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Hükümete anlat bunu, bize ne anlatıyorsun?! 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Evvela size anlatacağız... Hükümete de söyleyeceklerimiz 
var. 

ALİ ER (İçel) — İkibuçuk sene sonra mı aklına geldi? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen susar mısınız... 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, bir milletvekili olarak ikibuçuk yılın 
hesabını da vereyim... 

Ben, buraya geldiğim zaman, doğrudur, ANAP milletvekili olarak geldim. ANAP milletveki
li olarak geldiğimiz sıralarda, değerli arkadaşlarla beraber ilk ele aldığımız kanun, o zamanki 
Bağ-Kur Kanunu oldu. Çünkü, Türkiye'de Bağ-Kur'dan bizar olmayan esnaf ve sanatkâr yok idi 
o zaman. Nitekim, altı ayı geçkin bir süre Bağ-Kur'la ilgili çalışmalar yaptık, bunu imzalarımızla 
Yüce Meclise havale ettik. Ondan sonra Cemal Tercan ne yaptı? 
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Konfederasyonumuzun değerli yöneticileriyle hiçbir ihtilafım yok; bizi severler, sevmezler; 
onlar ayn şeyler; ama, ben Konfederasyonun bugün başında bulunan bütün değerli arkadaşlarıma 
saygıyla doluyum, başarılı olmalarını diliyorum. Keşke bu kırgınlıklar olmasaydı da, şu Yüce 
Meclisten, Konfederasyonun, 10 federasyonumuzun ve birliklerimizin de desteğini alarak, Türk 
esnaf ve sanatkârlarının gerçek beklentilerini alabilseydik.. Ben bu konuda da bedbin değilim; 
inşallah onları da alacağız. 

Mesela, SHP Grup Sözcüsü arkadaşım dedi ki: "Esnaf ve sanatkârların hiçbir sorunu yok, her 
şey yolunda, işler yolunda." Öyle değil. Mesela, Erzincan'dan bir örnek vereyim. -

Sevgili arkadaşlar, Erzincan'da, bildiğiniz afet oldu. Bu afetten esnaf ve sanatkârlarımız zarar 
gördüler. Bunlar sabah kalktılar ki, dükkânları, mal varlıkları yer ile yeksan olmuş. Tunceli'de 
olaylar oldu, Şırnak'ta olaylar oldu. Bu olaylardan esnaf ve sanatkârlarımız mağdur oldular, ıstı
rap çektiler. O devirde biz bu olayları Hükümete intikal ettirdik. 

BURHAN KARA (Giresun) - Yani, Hükümet bilmiyor.'.. 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Hemen olayların olduğu günün üçüncü günü ANAP'taki 
arkadaşlarımla beraber -o zaman ANAP'taydım- Erzincan'a gittik; olayları mahallinde tespit et
tik, gerekenleri Hükümete sunduk ve alınması gereken tedbirleri de söyledik. 

Bununla da kalmadık, Hükümetin takipçisi olduk. Nitekim, bir Bakanlar Kurulu kararname
siyle, Erzincan'da, 900'U aşkın esnaf ve sanatkârımızın uğradığı zarar ve ziyanın karşılanması ka
rarını aldırdık. Gene takipçisi olduk. Uygulamada yorum farkı doğdu; esnaf ve sanatkârlara veri
len krediler, altından kalkılamaz mertebelere ulaştı. Bu arkadaşlarımız -size Erzincan'ı misal ola
rak veriyorum- yani Erzincanlı arkadaşlarım sayın konuşmacıya -milletvekili sıfatıyla- gittiler, 
diğer ilgililere de gittiler; ama, konu halledilemedi. 

Olay Cemal Tercan'a intikal etti, kendileri de biliyorlar, bütün bu olaylar halledilmiştir. Nasıl 
olmuştur? Cemal Tercan'ın şahsî takibiyle Bakanlar Kurulundaki yorum farkı düzeltilmiş, yeni 
bir kararnameyle, Türkiye'nin bu bölgesindeki bütün esnaf ve sanatkârların meseleleri çözülmüş
tür. Onun dışında Cemal Tercan ne yapmıştır?.. 

Sevgili arkadaşlarım, Konfederasyonumuz 40 ana soruda altını çizerek işaretlediği sorunlar 
ve Anayasanın 82 nci maddesinin değiştirilmesi için verilen 150 imzalı değişiklik önergesi, Ko
misyona intikal etmiştir. Burada öğrendim ve mutlu oldum ki, bütün siyasî partiler yekvücut bu
nu destekleyeceklerdir. Öyleyse, bu maddenin düzeltilmesi gün meselesidir, an meselesidir. 

Sevgili arkadaşlarım, bunun dışında Cemal Tercan ne yaptı?.. Hükümetin Programında yer 
alan "esnaf kefalet kooperatiflerini kredi kooperatifine çevireceğiz" vaadini bir kanunla düzenle
me gereği vardı. Cemal Tercan bu düzenlemeyi de yaparak, Komisyona intikal ettirdi; sizlerin 
desteğini bekliyorum, an meselesidir, çıkacaktır. 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Tercan, Hükümetten daha ileridesin(!) 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Şimdi, gelelim "araştırma önergesiyle de neyi arayacağız?" 
konusuna şimdi, rutin kredilerle, -bugünkü kredilerin faiz oranları şöyle böyle- kredilerin finans
man artışları ile, Türk esnaf ve sanatkârlarının sıkıntılarının düzeltileceğini zannediyorsanız, bü
yük çapta yanılıyorsunuz. Çağ değişmiştir. Biz bunu araştıracağız. Bugün Türkiye'de, Türk es
naf ve sanatkânnın kredi açısından mutlu noktayı yakalayabilmesi için, Halk Bankasının yeniden 
revize edilmesi lazım, Halk Bankasının bir ihtisas bankasına dönüştürülmesi lazım. Onun dışırir 

da, verilen kredilerdeki miktar yerine, yeterli kredi ve yeterli faizle kredi lazım. Bunun için Hü
kümetin yapacağı hiçbir şey yok; imkânlar sınırlıdır. Yeni kaynak önerilerini bu komisyon araş-
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tırarak, bir tembihname olarak Hükümetin önüne koyacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, artık, dünyada, bütün ülkeler, büyük sanayi kuruluşları yerine, tercihle
rini küçük işletmelere yöneltmişlerdir. Küçük işletmeleri nasıl kalkındıracağız?.. Gelin, doğunun 
çimentosu olan, doğudaki halkımızın o topraklarda hâlâ oturmasını sağlayan esnaf ve 
sanatkârları teşvik edelim. Nasıl?.. Kredi yoluyla. Kredideki faiz ne olsun?.. Sıfır faize doğru 
inelim. İçinizde ekonomistler var. Sıfır faiz teorimizin ne olduğunu çok iyi bilirler. Bunu yaptığı
mız zaman doğudaki insanımızı mutlu edeceğiz, oradaki esnaf ve sanatkârımızı biçare olmaktan 
kurtaracağız. 

Sayın Bakanımız işaret ettiler. Bugün, Türkiye'deki esnaf ve sanatkârlara yaptıkları hizmet
lerde bir sanayi siteleri projesi var. Uygulanan bu projenin; biz, israf kaybına ön ayak olduğunu; 
biz, bu projelerin yeni baştan revize edilmesi gerektiğini, maksadına, yerine matuf olmasını o 
Komisyona açıklayacağız. 

Bu komisyonun siyaseten önemi nedir?.. Bu komisyon Hükümete, ben, Meclis olarak, Türk 
esnaf ve sanatkârlarının meselelerini kucakladım, aradım, sordum, soruşturdum, şunları tespit et
tim; gel bu görevleri yap diyecektir. O bir baskı unsuru olacak; biz, siz, Konfederasyonumuz, fe
derasyonlarımız, Meclisten aldığı bu rüzgârla, meselelerini daha çabuk, daha seri gündemlere ge
tireceklerdir. 

Sevgili arkadaşlarım, cumhuriyet tarihinde şûrayı ilk toplayan; naçizane bendenizim ve bu 
şûrayı toplamamızda bugün Allah'ın rahmetine kavuşan Değerli Özal'ın büyük katkıları vardır, 
ANAP'ın büyük katkıları vardır, bakanların büyük katkıları vardır; o tarihte muhalefetin ilgisi 
vardır. Hepsine minnettarım, ama ben tarih koymuştum; demiştim ki, bu şûra, her iki yılda bir ta-
zelenmeli; bir sonraki şûra, bir evvelki şûranın kararlarını yeniden gözden geçirmeli, eksiğini, 
gediğini bulmalı; yani şûra bu noktadan hareketle, Türkiye'de esnaf ve sanatkârı sırtına alarak, 
ekonomiyi düzeltmeli, sosyal hayatı düzeltmeli. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün ekonomide fevkalade önemli kararlar alınmıştır; bu kararlar ül
kenin kurtuluşu için şarttır. Bu kararlar, birtakım acı reçeteler ve bunun sonucu olarak da birta
kım ihtilatlar doğuracak; bunu emmemiz lazım. Ekonomi küçülecektir. Ekonomi, bir buhran ya
ratır şekilde küçülecekse, o zaman bir zinde kuvvete başvurmamız lazım; o da, esnaf ve 
sanatkârlar olacaktır. 

Kayseri'de kapanan fabrikalara üzüldüm. Kayseri bizim bir sanayi bölgemizdir, orada çok 
ciddî çalışan esnaf teşkilatımız vardır. Bunun yerine, ne yapalım da o boşlukları esnaf ve 
sanatkârlarla dolduralım. Araştırmaya değer buluyoruz biz bunları. 

Türkiye'nin önünde, bir de istihdam konusu var. Kapanan fabrikalardan sokağa çıkarılan ço
cuklarımızı, işçilerimizi kim emecek? Esnaf ve sanatkârlar. Bugün, Türkiye'de, esnaf ve 
sanatkârların işlettikleri 2 milyon küçük işletme var; bunların yanına birer ikişer kişi aldırmak 
hedefimizdir; ama, nasıl?.. Onu ekonomik açıdan teşvik edeceğiz, krediyle donatacağız, teknolo
jiyi vereceğiz ki, o da işini büyütecek, yanına yeni insanları alıp çalıştıracak. 

Sevgili arkadaşlarım, GAP Projesi, bugün ya da yarın, Allah'tan niyaz ederiz ki süratle bitsin. 
Süratle bittiği Zaman, orada bir boşluk doğacak; o da, yetişmiş insan gücü boşluğu; civatayı tutan 
insan gücü, oksijen kaynağını kullanan insan gücü ihtiyacı doğacaktır. Tedbir gerekir, bu tedbir 
araştırma önergesiyle mutlaka meydana çıkacaktır; bu da esnaf ve sanatkârlarımızın vasıtasıyla 
olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, bize atfen -Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum- güzel hizmetler sun-
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muşlar; ama, unutmayınız ki, bu önerge Hükümet önergesi değil, ANAP'lı, Doğru Yol'lu millet
vekilleri olarak verdiğimiz bir önergedir. Önergenin imzalarına bakarsanız, her siyasî partiden 
çok değerli arkadaşlarımın imzalarını göreceksiniz. Bunu kınamayın; gelin bunu çarpıtmayalım. 
Sanki, önerge kabul edilir, komisyon teşekkül ederse, Meclis kilitlenecek(!) O dediğiniz komis
yondaki arkadaşlar bir odacıkta çalışacaklar. 

BURHAN KARA (Giresun) — Başkan da sen olacaksın(î) 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Biz buradan gene kanunları kovalarız; hele sizlerin Türk 
esnaf ve sanatkârına bu denli duygulu yaklaşımlarınızı gördükten sonra... Ben çalışkan adamım, 
bundan sonra sizi bizar edeceğim. Komisyonlardan ben takip ediyorum; niçin? Benim, seçme ve 
seçilmeyle olan bağlarım kesilmiştir artık, bitmiştir. 

Konfederasyonculara sesleniyorum, rahat olun aziz dostlarım, sizi seviyoruz, beraber götüre
ceğiz bunu. Bû bir soruşturma önergesi değil, kimsenin hesabına, kitabına bakmayacağız, alaka
mız yok. Konfederasyonla, federasyonlarla beraber, devlet imkânlarını ortaya koyarak, hep bera
ber araştırmayı götüreceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün tarihî bir fırsat doğmuştur. Cumhuriyet tarihinde ve Meclis tari
hinde ilk defa, Türk esnaf ve sanatkârlarının sorunu Meclise mal edilmek istenmektedir. Telaş 
niye, niçin telaş, neden ürküntü var?."Neden olmasın?" diyorlar... 

BURHAN KARA (Giresun) — Telaş yok, Hükümetin yetersizliği var. 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Ben, esefle, üzülerek duydum, RP'li arkadaşımızın, Konfe
derasyon Genel Başkanımızdan böyle bir mektup aldığına ihtimal veremiyorum. "Reddedin" di-
yormuş(l) "Esnaf ve sanatkârların soruşturulacak hiçbir şeyi yok" diyormuş(!) Zatı aliniz de bu 
mektubu okudunuz, "bak, konfederasyon Başkanı ne diyor?" diyerek, "İğneden ipliğe yokluk 
içindeyiz" dediğini belirttiniz. 

Arayalım, sebeplerini bulalım; ama, biliniz ki, biz esnaf ve sanatkârların sorunlarına köklü ve 
radikal yaklaşıyoruz; sizin bildiğiniz gibi, 100 milyon liralık krediyi, 200 milyon liraya çıkar
mak, meseleyi asla halletmez; olaya başka pencerelerden ve başka açılardan bakmak gerekiyor, 
onu söylemeye çalışıyoruz. 

Allah'ın izniyle bizim hiç bir kimseden beklentimiz yok, hiçbir yere de mesaj vermiyoruz. 
Kongre olduğu gün, ben, sevgili arkadaşımın Giresun'unda, fındık bahçesinde olacağım; kimsey
le kulis yapmaya da ihtiyacımız yok. 

Hepiniz, Türk esnaf ve sanatkârının bu toplumdaki sosyal değerini biliyorsunuz. Hepiniz, bu 
esnaf ve sanatkârın'ekonomide, sanat faaliyetlerinde ve hizmet sektöründeki önemini biliyorsu
nuz ve hepiniz bu çocukları çok seviyorsunuz. İşte, bu çocuklarımızın problemleri var. Değerli 
Bakanımızın yardımlarıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütün imkânlarından istifade edelim, 
devletin imkânlarından istifade edelim, teşkilatımızın imkânlarından istifade edelim ve süratle 
kanunları çıkaralım. Kanun lazımsa kanun, başka düzenlemeler lazımsa başka düzenlemeleri 
mutlaka yapalım. 

Arkadaşlarımızın büyük bir.emekle hazırladıkları "Türk Esnaf ve Sanatkârının Kırk Temel 
Sorunu"nu okudum. İçlerinde kabul ettiklerim var etmediklerim var; ama, bu sorunlara yeni so
runlar eklenmiştir, bunları da gözden geçirelim. 

Mesela, Konfederasyonumuz hedef almış ve "Türkiye Halk Bankasına bir esnaf temsilcimiz 
girsin" diyor; girsin... O, benim zamanımda, ANAP İktidarı tarafından konmuştu, gene kondu; 
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ama, Türkiye'de esnaf ve sanatkârlarımızın kredi meselesiyle ilgilenen kuruluş Merkez Birliği-
mizdir. Merkez Birliğimiz isim önermiş, Hükümetimiz de o şahsı atamıştır. Yapılacak iş, ciddî 
diyaloglarla problemin üstesinden gelmektir. 

Sevgili arkadaşlarım, piyasalarda sıkıntı var. Eğer Türk esnaf ve sanatkârını da şu an bulun
duğu pozisyonda bırakırsanız, sıkıntılar buhrana dönüşür; buhrana dönüştüğü zaman da sosyal 
patlamalar olur. Bu memlekete, bu aziz topraklara hepimizin borcu var, hepimizin!.. Gelin, lütfe
din, bu araştırma önergesini kabul buyurun kurulacak bu komisyona iltihak edin. CemalTer-
can'ın komisyon başkanı olması gibi bir iddiası yok, ben kenarda da dururum... 

BURHAN KARA (Giresun) - Söz mü bu?!.. 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Dururum; Allah şahit, söz, söz... Sen de oy verecek misin; 
söz mü? 

BURHAN KARA (Giresun) — Vereceğim; söz. 

CEMAL TERCAN (Devamla) - Hiç çekinmesin, ben onun ağabeyiyim, ben bıraktım onları 
vekil olarak; sevdiğim çocuklar bunlar. Bunları kim dolduruyor, ben bir türlü anlamıyorum; siz 
anlayın, bulun; onlar, Türk esnaf ve sanatkârlarının düşmanıdırlar. 

Sevgili arkadaşlarım, biz kredi konusuna başka türlü bakıyoruz. Halk Bankasına, Türk esnaf 
ve sanatkârının sorunlarına ihtisas bankası olarak intikalinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim 
de amacımız o. 

Özelleştirme olayı var. Bu özelleştirme olayında, Orman Bakanlığına bağlı birtakım kuruluş
lar var; özelleştirme sırasında bu kuruluşları, Ağaç İşleri Federasyonumuza mal etmek istiyoruz, 
böylece bu kuruluşları çalışır halde tutmak istiyoruz, "İşçiyi sokağa atmayacağız" diyoruz. 

Ayrıca, metal işkolunda da federasyonumuz var. Biz iddia ediyoruz ki, ben de bir demirci 
olarak iddia ediyorum ki, envanteri henüz tam yapılmamış, atölye bazında çalışan irili ufaklı bir
çok KİT var ve bu KİT'lerin yönetim kurulları var; arabaları var, israfları var; kârı tanımıyorlar, 
ziyanla övünmeleri var... Bunlara bizim teşkilatımız talip olacaktır ve bu talep yönünde uygula
ma hızlandırıldığı zaman görülecektir ki, işsizliğe, ekonominin durgunluğuna ve başka türlü afet
lere karşı en büyük baraj kurulmuş olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, ben tatlı konuşmak istiyorum; çünkü, hepinizi çok seviyorum. Ben ihti
laf da istemiyorum; ama, biliniz ki, Sayın Bakanımın ifadeleri, Bakanlığının çalışmalarının bir 
dökümü oldu ve güzel oldu. Benim söylediğim onlar değil. Eğer bu komisyon kurulursa, şu sa
nayi sektörleri olgusuna bir bakacağız ve gezip göreceğiz ki, birçok atıl kapasite ve birçok israf 
var. 

"Siyasinin tazyiğiyle 500 haneli bir köye site yapılmış; günah olmuş, lüzumundan fazla ya
pılmış ye yapılırken birtakım prensip kararları yanlış olmuş" iddiasındayız, bunu ortaya dökmek 
isteriz. 

Kredi sistemi böyle olmaz, bu krediyle Türk esnaf ve sanatkârı kalkınmaz; bu sistemi değiş
tirmek gerekir. Cumhuriyetle beraber Türkiye Halk Bankasının kuruluşu (1933), harekete geçişi 
(1938) ve hükümetlerimizin 1938'den geçtiğimiz yıla kadar Türk esnaf ve sanatkârına verdiği 
kredinin miktarı 2,5 trilyon olmuş; Hükümetimiz de altı ay içerisinde bunu ikiye katlamış. Te
şekkür ediyoruz; ama, yeter mi, yetmez mi; bu bir kaynak meselesi. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Hammadde ne kadar? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Onun için hatırdınız memleketi. 
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CEMAL TERCAN (Devamla) — Kaynak da bizim önerilerimizde vardır ve mevcut olacak
tır. 

Sevgili arkadaşlarım, beni tanıyanlar iyi bilirler ki, bugün, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki 
bütün esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımı tanırım ve onların sorunlarını bilirim; ben Şırnak'ı bilirim, 
ben Bitlis'i bilirim... 

Hatırlarsınız, ben, Hükümet içindeki partimize mensup bakanlarımızı Irak olayında tazyik 
ediyorum. E-5 karayolu, E-24 karayolu üzerindeki esnaf ve sanatkârlarımızın küçük benzin istas
yonları birer site haline dönüşmüştü; ama, şimdi hepsi kapalı ve arabalar takozda. O bölgede sos
yal adalet yok. Irak olayının bize neye mal olduğunu ben biliyorum; kitap yazdım, hükümetlere 
öneriler götürdüm, tedbirler istirham ettim. 

Sevgili arkadaşlar, bakın, "force majör" hallerinde, fevkalade hallerde Hükümetin tedbir al
maya yetkisi yok. Mesela, işte o Körfez krizinde, elektrik parasını, telefon parasını ödeyemeyen 
esnaf ve sanatkârımızın telefonları kesildi; geldik, bağırdık, "yetkimiz yok, yetki yok" dediler. 
Erzincan afetinde, Şırnak afetinde, Tunceli afetinde Hükümetin elinde yetki yok. Öyleyse, ona 
bu hallerde yetki verecek kanunlar lazım. Araştırmayla bunlar da ortaya çıkacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, inşallah, burada bulunduğumuz her günün hesabını vermeyi Allah bize 
nasip eder. Bir milletvekili olarak, sizler kadar olmasa bile, bütün samimiyetimizle bu işlerin pe
şinden koşuyoruz. 

Bugün, Türk Milleti şunu öğrenecek; inanın mutlu olacak: "Benim meselelerim saatlerce şu
rada konuşuldu." Önerimizin birinci başarısı bu oldu. Bakın, hepiniz konuştunuz, tutanaklara in
tikal etti; Türk esnaf ve sanatkârının değeri, bir kere daha, tozlu raflardan çıkarıldı ve ortaya ko
nuldu. Minnettarım hepinize. 

Bu önerge kabul edildiği zaman, bizim Konfederasyonumuza, federasyonlarımıza ve Merkez 
Birliğimize büyük iş düşecek. Onlardan ricam ve dileğim şudur: Bırakın kini, garezi; gelin, bir
birimizi sevelim, biz, ahi Evran çocuklarıyız; bizde kötü niyet yok, bizde hizmet aşkı var. Cemal 
Tercan'ın yaşı 61'dir; konfederasyonla, İzmir birliğiyle, şu odayla, bu odayla alakası yok ve ol
maz da, Allah'a şükür; ama, hizmete devam eder. Derviş Günday bilsin ki, hiçbir kişi için kimse
ye telefon edip de "konfederasyon seçiminde öyle yapın, böyle yapın" dedimse, Allah burada be
nim canımı çıkarsın. 

Bunu niye söylüyorum; bu tutanaklara intikal ettiriyorum. 

BURHAN KARA (Giresun) — Günah çıkarmak gibi oluyor Sayın Tercan, burası yeri değil. 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Türk esnaf ve sanatkârı da, desteklediğiniz için sizlere mü
teşekkir kalacak. Komisyonu kuralım, bakın bilinmeyen neler var... Bu komisyon, Türk Milleti
nin geleceğinde temel taşı görevi yapan Türk esnaf ve sanatkârına mutluluk getirecek olan birta
kım tedbirleri getirecektir; bundan kaçmayalım, korkmayalım. 

NABl POYRAZ (Ordu) — Tedbirleri Hükümete anlat. 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Allah nasip etsin. Meclis falan işgal edilmeyecek; komis
yon bir odada çalışır, bir odada... 

Ben şimdi Anayasa Komisyonu üyelerinden istirham ediyorum; kanun teklifim orada. Gene 
sizlerden istirham ediyorum; komisyon üyelerine talimat veriniz; Halk Bankasından esnaf kefalet 
kooperatiflerine verilen kredilerle ilgili kanun teklifim orada. Gene sizlerden istirham ediyorum; 
Bağ-Kur ile ilgili kanun teklifinde imzam var; o da orada. Hep beraber çalışalım; Konfederasyo-
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nu da, federasyonları da rica edelim ve hep beraber, Türk esnaf ve sanatkârımıza, layık olduğu 
hizmeti verelim. Allah, o güzel oylarınızdan razı olsun. Bu karar, yüce milletimize, esnaf ve 
sanatkârlarımıza hayır getirsin. 

Hepinize saygılar, hepinize sevgiler sunuyorum. (DYP, ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, Sayın Tercan konuşmasında, Erzincan depre
miyle ilgili konuda bir ifade kullandı adımı da zikrederek. Bir yanlış anlaşılma var, düzeltmek 
için söz istiyorum. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, söz istiyorum; MHP zikredilerek... 

BAŞKAN — Efendim, RP dedi arkadaşımız, siz yanlış anladınız. (ANAP sıralarından 
"MHP" dedi sesleri) 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - "MHP" dedi. 

CEMAL TERCAN (İzmir) - "Refah..:" dedim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bayrak'ı kastederek "RP" dedi, ben o şekilde anladım. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa KuVun, İzmir Milletvekili Cemal Tercan'ın, kendisine sa
taşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tekrar huzurlarınızı işgal 
ettiğim için özür dilerim. 

Ben, asıl benimle ilgili konuya geçmeden önce, Sayın Tercan'ın kullandığı bir ifadeyi tekrar 
etmek istiyorum : "Onlar bizim gençlerimiz. Ben, onlara emanet ettim; biz, onu, kendi yerimize 
vekil olarak bıraktık" dedi şu andaki yönetim kurulu için... 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Yanlış; hiç öyle bir şey demedim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — ...Ve "onlar, Türk esnaf ve sanatkârlarının düşmanıdır" diye 
de bir ifade kullandılar. 

CEMAL TERCAN (İzmir) — "Değildir" dedim... İstirham ederim... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Ben yanlış anlamış olayım veya siz yanlış ifade etmiş olu
nuz. Tutanaklardan tekrar bakarız. Ben, dikkatle d inledim, "Onlar, Türk esnaf ve sanatkârlarının 
düşmanıdır" dediniz. 

Seçimle gelmiş olan, demokratik bir seçimle gelmiş plan insanlara, bu şekilde bir ifade kul
lanmayı, gerçekten... 

CEMAL TERCAN (İzmir) - "Değildir" dedim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Ama, tutanaklara o şekilde geçti. En azından, düzeltilmesi 
için bunu tekrar ifade etmek istedim. Umarım, sonuna bir "değildir" kelimesi eklenmiştir; ama, 
"değildir" kelimesi yoktu konuşmanızda; eklenmiş olarak kabul edelim, o şekilde ifade etmiş 
olun. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Tercan Erzincan'daki esnafla ilgili olarak, depremden sonra hiçbir 
şey yapılmadığını, kendisinin, o zaman, muhalefet milletvekili olarak Erzincan'a gittiğini, olayla
rı araştırdığını söyledi. 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - "Adil dağıtılmadı" dedi. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Erzincan'daki esnafla ilgili olarak, Erzincan depreminden 
sonra bu Hükümet tarafından çalışmalar yapıldığı sırada, Sayın Tercan muhalefet milletvekiliydi. 
Depremin hemen sonrasında, tüm esnafımıza, tüm ticaret erbabına, ayda 1,5 milyon lira para da
ğıtıldı. Dükkanında, işyerinde -kiracı olsun, mal sahibi olsun- az hasarı olanlara 10 milyon lira, 
orta derecede hasarı olanlara 15 milyon lira, ağır hasarı olanlara 25 milyon lira para yardımı ya
pıldı. 

7269 sayılı Tabiî Afetler Yasasında, devletin, işyeri yapması diye bir problemi, bir sorunu, 
böyle bir görevi yokken, 3838 sayılı Yasayla, işyerleri yapılması da kapsam içine alınmıştır. Şu 
anda, 6 tane büyük iş hanının temeli atılmış olup, bu 6 tane iş hanında 650 tane işyeri yapılıyor; 
ama, bu işyerleri yapılıncaya kadar da, ağır hasarlı işyeri sahiplerine, hak sahibi esnaf ve 
sanatkârlarımıza 650 tane prefabrik dükkan yapılmıştır ve depremden bugüne kadar, o insanları
mız, o prefabrik dükkânlarda faaliyetlerine devam etmektedirler. 

Devlet, bugüne kadar hiç görevi olmadığı halde, işyerlerini de yapmaya başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yardımlar adil dağıtıldı. Tespitler, zaten, Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından, objektif ölçülere dayanılarak yapılıyor. Kimin hasarı neyse, o ölçüler çerçevesinde 
hak sahipleri belirlenmiştir, o hak sahiplerine yapılıyor bu yardımlar. 

Sayın Tercan'ın ifade ettiği 3838 sayılı Yasada -ki, o yasa çıktığı zaman Sayın Tercan muha
lefet milletvekiliydi- "Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkârlarımıza 50 milyon lira, ticaret 
erbabına 75 milyon lira, proje karşılığında, sanayicilere 250 milyon lira kredi verilir ve bu kredi
ler, iki yılı ödemesiz, iki yıldan sonra da dört eşit taksitte ödenmek üzere toplam dört yıl vadeli
dir" ifadesi yer almıştı. Halk Bankası Yönetim Kurulu, hu ifadeyi yanlış yorumladığından dolayı, 
yasada "hiç ödemesiz" ibaresi kullanılmadığından, "İki yıl ödemesiz" ibaresi kullanıldığından, 
"ben anaparayı almam; ama, faizini alırım" diyerek, faizlerini tahsil etmeye kalkıştı. Aynı za
manda, bu üç ayrı kredinin, üç ayrı faiz oranı var. Banka yönetimi, bütün faizleri, normal ticarî 
kredi faizi olarak kabul ederek, "cari faizin yarısı nispetindeki bir faizle kredi verilir" ifadesini, 
"ticaret erbabına verilen kredinin yarısı nispetinde bir faiz uygulanır" şeklinde yorumladığından 
dolayı, uygulamada bir aksaklık çıkmıştı. Bu konuda Hükümetle görüşmelerimiz oldu ve Halk 
Bankası yönetimiyle görüşmelerimiz oldu. Bu aksaklığın giderilmesi konusunda nasıl bir Bakan
lar Kurulu kararı çıkarılacağına ilişkin çalışmayı, Halk Bankası Yönetim Kurulu, Başbakanlık 
Kanunlar Kararlar Dairesi ve depremle ilgili koordinasyon görevini üstlenmiş olan bakanlığın 
üçü birlikte yaptılar ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkarılarak, dört yıl vadeyle -iki yıl 
hiç ödemesiz, ondan sonraki iki yılda ödenmek üzere- ve her kredinin kendisine özgü -yüzde 45, 
yüzde 55, yüzde 75 ve bunun yarısı nispetindeki- faizlerle kredi verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kul, sizin açıklamak istediğiniz konuyla ilgili konuşun; süreniz de dol
mak üzere. 

MUSTAFA KUL (Erzincan).— Bunun düzeltilmesi olayı, Hükümetin, kanunun uygulanma
sıyla ilgili yönetmelikte yaptığı bir değişiklikteki hatadan kaynaklanıyordu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Hükümet, daha sonra bu konudaki eksikliği gidermiştir. 

Bizim, parti olarak, hiç kimsenin hesabının kitabının ortaya dökülmesinden, hesap sorulma-
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smdan falan korktuğumuz yok. Böyle bir anlayışla biz bu önergeye ret oyu vereceğiz diye bir 
yaklaşım kesinlikle yanlıştır. 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, kaç dakika bu cevap hakkı? 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızı ikaz ettim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Ben, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunu yoktur demedim, öy
le bir ifade kullanmadım; esnaf ve sanatkârlarımızın birçok sorunları vardır; ama, bu sorunlar 
tespit edilmiştir, çözüm yolları biliniyor; bize düşen görev, bu çözüm yollarını bir an önce haya
ta geçirmek, bu konuda bizden beklenen yasaları çıkarmak diye ifade ettim. Bizim, bu amaçla, 
Meclisin gündemini boşu boşuna işgal etmememizin, bu yasaları çıkarmaya çalışmamızın daha 
yararlı olacağını ifade etmek için... 

BAŞKAN — Efendim, onları söylediniz. Lütfen son cümlenizi söyleyin. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — ...ret oyu vereceğimizi söyledim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını 
ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/169) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Sayın Başkan, yerimden bir düzeltme yapmak istiyorum mü
saade ederseniz... 

BAŞKAN — Buyurun efendim... 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Birincisi, "Refah Partisi Sözcüsü" dedim, "MHP" diye yanlış 
anlaşılmış, onu düzeltiyorum efendim. 

İkincisi, esnaf kefalet kooperatifleri ortaklarının aldığı yüzde 27 faizli kredi yanlış yorumla
narak, yüzde 27 faiz yerine yüzde 90 faiz uygulandı; bu yanlışlığı, bir kararnameyle ben düzelt
tim dedim. 

Son olarak, seçilmiş yöneticilerin hepsine teşekkürlerimi, saygılarımı sundum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, düzeltilmiştir. Teşekkür ederim. 

Şimdi; önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Peki. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır; 10 dakika 
ara veriyorum efendim. , . - • • ' 

Kapanma Saati: 17.47 

:—; e' 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER: İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

_ © . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A)ÖNGÖRÜŞMELER(Devam) 
1. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını 

ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (101169) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, esnaf ve sanatkârların sorunları ve alınması gereken ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge üzerinde yapılan görüşmeler tamamlanmış, öner
genin oylanması aşamasına geçildiğinde karar yetersayısı aranması istenmiş, karar yetersayısı 
bulunamadığı için birleşime 10 dakika ara verilmişti. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım efendim. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yine bulunamamışür. 
Eğer arkadaşlar istiyorlarsa yine arâ vereyim.. 
ADİL AYDIN (Antalya) — 5 dakika ara verelim Sayın Başkan. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Yarma kalmasın Sayın Başkan. (SHP sıralarından, "Ara ver

meyelim Sayın Başkan" seslen) 
BAŞKAN — Ara verildiği takdirde de karar yetersayısının bulunamayacağı sonucuna vanl-

dığından, sözlü sorular ile kanun tasan ve tekliflerini görüşmek için 20 Nisan 1994 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.02 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, 
Güdül, Kirmir çayı üzerinde sulama amaçlı baraj yapılmasına ilişkin, 
Güdül-Kızûcahamam yoluna ilişkin, 

Etimesgut ilçesine yeni bir belediye hizmet binası yapılmasına ilişkin, 
Kirmir çayının kanalizasyondan kirlenmesini önlemek amacıyla alınması gereken tedbirlere 

ilişkin, 
PolatlirYukarı Sakarya sulama projesinin programa alınmasına ilişkin, 
Polatlı 'dan geçen Sakarya nehri ile Ankara Çayından yararlanarak taban arazilerinin su

lanmasına ilişkin, 

Polatlı-Eski Karsak köyü arazilerinin sulama suyu ihtiyacına ilişkin, 
Polatlı-Ayaş-Beypazarı-Göynük karayolunun iyileştirillmesine ilişkin, ' 
Ankara-Polatlı karayolunun Temelli geçişine üst geçit yapılmasına ilişkin, 

Polatlı-Müslümköyü ile Sarıoba yolunun asfaltlanmasına ilişkin, 
Ankara-Polatlı yolunun çift yol yapılmasına ilişkin, 
Nallıhan ilçesinde Çamalan ve Demtepe barajlarının yapımına ilişkin, 
Nallıhan ilçesinden geçen derelerin ıslahına ilişkin, 
Polatlı ilçesinin kanalizasyon sorununa ilişkin, 
Sincan ilçe merkezi ve Yenikent kasabasının su ihtiyacına ilişkin, 
Yenimahalle-Macun mahallesi Bağdat caddesi üzerine üst geçit yapılmasına ilişkin, 
Yenimahalle-Yuva köyü çevre yolu kamulaştırma bedellerine ilişkin, 

Soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı. (7/2200, 
2201, 2204, 2370, 2868, 2869, 2870, 2873, 2874, 2875, 2878, 2882, 2883, 2888, 2889, 2890) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakam Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilme'si için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Kirmir Çayı üzerinde sulama amaçlı baraj yapılması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

. b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? *" 

Sorulan iş/Konu/Proje/Y atırım 

Güdül-Kızılcahamam yolunun Yeşilöz kasabası, Akçakese köyü arasındaki 12 Km.'lik yolun 

yapımı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
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Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 
Etimesgut ilçesine yeni bir belediye hizmet binası yapılması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde, bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
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e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Kirmir çayımn kanalizasyonlardan dolayı kirlenmesini önlemek amacıyla Kızılcaha
mam, Çeltikçi, Yeşilöz ve Güdül ilçeleri kanalizasyonları için arıtma tesisi kurulması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşlan ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
e) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi-bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? . 

Sorulan iş/Konu/Proje/Y atırım 
Polatlı, Yukarı Sakarya sulama projesinin programa alınması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
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Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 

Polatlı ilçesinden geçen Sakarya Nehri ile Ankara çayından yararlanarak ilçedeki taban arazi
lerinin sulanmasının sağlanması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Y atırım 

Polatlı, Eski Karsak köyü arazilerinin sulama suyu konusunda Köy Hizmetleri ile ihtilafın gi
derilmesi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 

Polatlı-Ayaş-Beypazarı-Göynük karayolunun iyileştirilmesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım • 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı', Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
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c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 

Ankara-Polatlı karayolunun Temelli geçişine üst geçit yapılması. (Çok kaza oluyor) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderileri "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 

Polatlı, Müslüm köyü ile Sarıoba arasındaki 6 Km. yolun asfaltlanması. (TCK ağında) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi.Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 

Ankara-Polatlı yolunun çift yol olması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere,-
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
riuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş/Konu/Proje/Y atırım 
Nallıhan ilçesinde etüt projesi yapılan Çamalan Barajı ile Demtepe Barajlarının yapılması. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

^ a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan ilçesinin içinden geçen Nallıdere Çayı ile Sobran Emirtoz derelerinin tamamlanan 

ıslah projelerinin tatbikinin biran önce yapılması. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasınf delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
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c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 

Polatlı İlçe kanalizasyonu için arıtma tesisi yapılması. (İller Bankası) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? ' 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 
Sincan ilçe merkezine ve Yenikent kasabasına Kınık Tünelinden su verilip verilmediği. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın-Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan i ş/Konu/Proje /Yatırım 

• Yenimahalle Macun Mahallesindeki Bağdat Caddesi üzerine üst geçit yapılması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm, Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nüda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş/Konu/Proje /Yatırım 
Yenimahalle Yuva köyü çevre yolu kamulaştırma bedellerinin ödenmesi. 
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T C . 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/996 14.4.1994 

Konu: Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M.'nin 14.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2200-6268/28124 sayılı 

yazısı. 
b)T.B.M.M.'nin 14.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2201-6269/28125 sayılı yazısı. 
c) T.B.M.M.'nin 14.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2204-6272/28128 sayılı yazısı. 
d) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2370-6447/28369 sayılı yazısı! 
e) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2868-6966/29006 sayılı yazısı. 
f) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2869-6967/29007 sayılı yazısı. 
g) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2870-6968/29008 sayılı yazısı. 
h) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2873-6971/29011 sayılı yazısı. 
ı) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0. 10.00.02-7/2874-6972/29012 sayılı yazısı. 
j) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2875-6973/29013 sayılı yazısı. 
k) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2878-6976/29016 sayılı yazısı. 
1) T.B.M.M.'nin 14.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2882-6980/29020 sayılı yazısı. 
m) T.B.M.M.'nin 14.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2883-6981/29021 sayılı yazısı. 
n) T.B.M.M.'nin 14.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2884-6982/29022 sayılı yazısı. 
o) T.B.M.M.'nin 14.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2888-6986/29026 sayılı yazısı. 
p) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2889-6987/29027 sayılı yazısı. 
r) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2890-6988/29028 sayılı yazısı. 

İlgi yazılar ilişiğinde alman, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, çeşitli konularda Ba
kanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergeleri incelenmiş olup; söz konusu hususlarda, ilgili Kuru
luşlarımızın yaptıkları çalışmalara dair açıklamalarımız ekte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

7/2200, Kirmir Çayı vadisindeki arazilerin sulanması amacıyla Kirmir çayı üzerinde, Güdül 
ilçesinin 2,5 km. kuzey batısında yapımı düşünülen ve projesi ile ilgili planlama çalışmaları ta
mamlanan Güdül barajının rezervuarındaki mağaralar, çevresi ile birlikte, Ankara Kültür ve Tabi
at Varlıklarını Koruma Kurulunca I inci derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edil
miştir. Bu nedenle, Güdül barajının daha membaında, Doğanözü köyü yakınında diğer bir aks yeri 
belirlenerek, yeni baraja ait ön inceleme çalışmaları bitirilmiştir. DoğanözU barajı; Güdül barajı ile 
sulanması öngörülen sahaların tamamını içine alacak şekilde, toplam olarak 3.526 ha araziye hiz
met verecektir. 

7/2201, Kızılcahamam-Güdül-Ayaş yolu 1994 yılı KİP (Karayolları İyileştirme Projesi) 
program kapsamında olup, projesi hazırdır. Söz konusu yolun bu yıl içinde ihalesi yapılacaktır. 
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7/2204, Etimesgut Belediyesinin İller Bankasına müracaatı üzerine; tesise ait ön etütler yapıl
mış, ancak; tesis arsasında istimlak ve imar plan tadilatının yapılmasına ilişkin projelerin Beledi
yesince gerçekleştirileceği anlaşılmıştır. 

Tesis arsası ile ilgili sorunların çözümlenmesini müteakip, söz konusu Belediye Hizmet Bina
sı finansman imkânları ve sıralama dahilinde programa alınacaktır. 

7/2370, Kızılcahamam Belediyesinin kanalizasyon inşaatımn yapımı, 1971 yılında İller Ban
kasının yatırım programına girmiş ve 1983 yılında da tamamlanmıştır. Ayrıca, nüfusları çok az 
olan Çeltikçi, Yeşilöz ve Güdül Belediyelerinin kanalizasyon tesisleriyle ilgili olarak bir çalışma 
yapılmamıştır. 

Kızılcahamam kanalizasyon tesisinin tamamlandığı yollarda, Türkiye'de henüz arıtma tesis
leri konusunda bilgi birikimi bulunmadığı için bu tesislerin yapımına geçilmemiştir. Bu nedenle; 
Kızılcahamam arıtma tesisin ele alınabilmesi, işi tekrar bankamız yatırım programına alınması ile 
mümkün olabilecektir. 

Türkiye'de artan kanalizasyon ihtiyacı ile birlikte Belediye istekleri de her geçen gün artmak
ta, ancak bu talepleri karşılayacak finansman kaynaklarının temininde güçlük çekildiği için bu ko
nudaki talepler, Belediyelerin kaynakları ölçüsünde yatırım programlarına alınabilmektedir. 

7/2868, 1967 yılında planlama çalışmaları yapılan "Yukarı Sakarya Islah ve Sulaması Projesi 
Planlama Raporu" gereğince, Sakarya nehri ıslahı ve Yaralı regülatörü ile Yaralı cazibe sulaması 
inşaatları tamamlanmıştır. Ancak; daha sonra gelişen şartlara göre, projenin revize edilmesi ihtiya
cı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, 1987 yılında yeniden hazırlanan "Yukarı Sakarya Islahı ve Sula
ması Projesi Planlama Raporu revizyonu" çerçevesinde; bugüne kadar yapılan işler "Yukarı Sa
karya I inci Merhale" olarak belirlenmiş olup, geri kalan işlerin de Yukarı Sakarya II-III-IV üncü 
Merhale halinde ele alınması uygun görülmüştür. 

Yukarı Sakarya II nci merhale projesi, Gökpınar deresinin Sakarya nehrine mahsup olduğu 
kesime kadarki Hamidiye, Ümraniye, Buzluca, Kurtşeyh, Ahiler ve Sığırcık köyleri arazilerini de 
içine alan toplam 4 737 ha arazinin pompajla sulanmasını içermektedir. 

III üncü merhale projesi kapsamında inşa edilecek olan, Gökpınar barajında depolanacak 60 
milyon m3 su ile Gökpınar deresinin, Sakarya nehri ile kesiştiği kısımdan yaralı regülatörüne ka
dar olan İlyaspaşa, Çakmak, Kayakent ve Gümüşkonak köyleri arazilerinin yararlanacağı toplam 3 
351 ha alana sulama hizmeti götürülmesi öngörülmüştür. 

IV üncü marhale projesinin su kaynağı Sakarya nehrinin tabiî akımları ile karşılanamadığın
dan, söz konusu projenin gerçekleştirilebilmesi, ancak III üncü merhale projesine ilişkin Gökpınar 
barajının yapımından sonra mümkün olabilecektir. 

Bu proje ile Yaralı sulaması mansabmdan başlayarak Çağlayık mevkiine kadar olan; Kocaha-
cılı, Etrek, Yenice, Kavuncu, Tatlıkuyu, Beylikköprü, Kıranharmanı, Yeniköseler ve Karacaahmet 
köyleri arazilerini kapsayan 10 121 hektar alana sulama hizmeti götürülecektir. 

Dolayısıyla, Yukarı Sakarya II. III. IV üncü merhale projelerinin planlamaları "Yukarı Sakar
ya Islahı ve Sulama Projesi Planlama Raporu Revizyonu" adıyla ikmal edilmiş olup; kesin proje 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

7/2869 Polatlı ilçesi arazilerinin Sakarya nehri ile Ankara çayından sulanması amacıyla geliş
tirilen ve revize planlama çalışmaları 1987 yılında tamamlanan "Yukarı Sakarya Projesi" ile Sa
karya nehrinin Aktaş mevkiiyle Çayiayık çiftliği arasında kalan kesiminde, sağ ve sol sahilde 26 
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280 hektar arazinin sulanması öngörülmektedir. Bu sahanın yaklaşık 8 000 hektarlık bölümü, Po
latlı ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Konuyla ilgili kesin projenin tamamlanmasını müte
akip, bütçe imkânları, ölçüsünde ileriki yıllar uygulama programlarına önerilecektir. 

Ankara çayının ili terk ettiği yer ile Sakarya nehrine birleştiği kesimde, büyük bölümü Polatlı 
ilçesi sınırları içerisinde kalan 15 590 hektar arazinin sulanmasını sağlamak amacıyla, "Ankara 
Çayı Vadi Sulamaları Projesi" geliştirilmiş ve ön inceleme kademesindeki etütleri önceki yıllarda 
tamamlanmıştır. Ancak; Ankara kenti, kanalizasyon sularının herhangi bir arıtmaya tabi tutulma
dan çaya akıtılması nedeniyle, çayın su kalitesi düşmekte ve teknik standartlarda bir sulama yapıl
masına imkân vermediği, yapılan su analizleri ile belirlenmiştir. "Ankara Çayı Vadi Sulamaları 
Projesi"nin planlama çalışmalarına, ASKİ Genel Müdürlüğü'nce inşaatı sürdürülmekte olan An
kara kanazilasyonu atık suları arıtma tesislerinin devreye girmesinden ve Ankara çayının su kali
tesinde meydana gelecek değişmelerin gözlenmesinden sonra başlanması uygun görülmüştür. 

7/2870, Polatlı-Eskikarsak köyü arazilerinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olup; ihtiyaç duyulan 308 l/s sulama suyunun, DSİ 
projeleri geliştirildiğinde herhangi bir su hakkı talebinde bulunulmamak şartı ile Sakarya nehrin
den alınması uygun görülmüştür. Bu hususta da problem bulunmamaktadır. 

7/2873, Polatlı-Ayaş yolunun 5 km.si 1993 yılında asfaltlanmış olup, geri kalan 13 km.'lik 
kısmının da 1994 yılında asfaltlanma çalışmalarına başlanacaktır. 

Beypazarı-Göynük yolunun Göynük'e kadar olan kesimi 1993 yılında asfaltlanarak trafiğe 
açılmıştır. 

(Nallıhan- Mudurnu) ayr.-Göynük-Taraklı yolundaki çalışmalar ihaleli olarak sürdürülmekte 
olup, 1994 yılı ödeneği 24 200 milyon TL. olan yolun 1995 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. 

7/2874, Ayrıca, Ankara-Polatlı yolu üzerinde bulunan Temelli Geçişi, altgeçit (3x3 menfez) 
olarak 1993 yılında inşa edilmiş ve yaya trafiğine açılmıştır. 

7/2875, Polatlı-Müslümköy-Sarıoba yolunun asfalt yapımı işi, 1994 yılı ödeneklerinin kısıtlı 
olması nedeniyle programa alınamamış olup; 1994 uygulama yılı içinde 3,9 milyar TL. ek ödenek 
temin edilebildiği takdirde, söz konusu yolda asfalt faaliyetinin sürdürülmesine çalıştırılacaktır. 

7/2878, Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolunun Ankara-Polatlı arası; Km : 0+000 olmak üzere 
0+800'deki Söğütözü Köprülü Kavşağı, 2.11.1993 tarihinde 11 299 394 TL. I inci keşif bedeli 
üzerinden ihale edilmiş olup; 1994 yılında çalışmalara başlanacaktır. 

Ankara-Polatlı I inci kısım Km:0+000-25+800 G/30+600 İ kesimi, 2x3 şeritli bölünmüş yol 
olarak 265 261 026 937 TL. I inci keşif bedelle 1.11.1993 tarihinde; II nci kısım Km:30+600-
74+810 kesimi, 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak 255 876 257 536 TL. I inci keşif bedelle 
3.11.1993 tarihinde ihale edilmiştir. 

Ancak; bu ihalelere verilen teklifler, değerlendirme aşamasında Karayolları Genel Müdürlü
ğünce uygun bulunmayarak onaylanmamıştır. Bu nedenle, söz konusu yolların 1994 yılında yeni
den ihalesi düşünülmektedir. 

7/2882, Ön inceleme etütleri 1987 yılında tamamlanan Dentepe barajı, "Hıdırlar Dentepe 
Projesi" içinde önerilmiştir. Projeye göre; Nalderesi üzerinde yapılacak bir regülatörle alınacak 
suların, 18 km.'lik bir derivasyon kanalıyla taşınarak Nallıhan ilçesinin 9 km. güneydoğusunda in
şa edilecek olan 40 m. yüksekliğindeki Dentepe barajında depolanması ve söz konusu ilçe ile bazı 
köylerin 6 442 ha arazisinin sulanması öngörülmektedir. 
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Halen planlama kademesinde sürdürülen projeyle ilgili çalışmaların tamamlanmasından son
ra, teknik ve ekonomik yönden uygun bulunması halinde ileriki yıllar uygulama programlarına 
önerilecektir. 

1994 yılında 20 milyar TL. ödenek ayrılan Çamalan göletinin inşaatı sürdürülmekte olup; 
böylece, Nallıhan ilçesi Çamalan köyüne ait 288 ha arazinin sulanması sağlanacaktır. 

7/2883, Ankara-Nallıhan ilçe merkezi Nalçayı ıslahı için gerekli etüt yapılmış ve bunun sonu
cunda; Nalçayının Eskişehir yolunun kestiği yerden itibaren Akdere yolu köprüsüne kadar olan 
2.675 m.'lik kesimi ile birleşim yerlerini de içine alan yan kollarından Alinin pınarı deresinde 250 
m.'lik, Karagöbek deresinde 350 m.'lik ve Emirtoz deresinde de 350 m.'lik çift taraflı beton duvar 
yapılarak taşkınların önlenmesi uygun bulunmuştur. 

1994 yılı yatırım programında, söz konusu işe 19,2 milyar TL. ödenek tahsis edilmiş olup; 
işin programlanan sürede bitirilebilmesi, ancak yıllık ödenek ihtiyaçlarının tam karşılanması ile 
mümkün olabilecektir. 

Ankara-Nallıhan Sobran ve Emirtoz derelerinin ıslahı işi, 1994 yılı yatırım programında ayrı
labilen 1,5 milyar TL. ödenek çerçevesinde, iş programına uygun olarak sürdürülmekte olup; bu 
yıl itibariyle ikmaline çalışılacaktır. 

7/2884, 1985 yılında İller Bankasına yaptırılan, Polatlı kanalizasyon avan projesine ilişkin te
sisin yapımı hususunda Belediyesinin bir talebi olmadığından; bu hususta işlem yapılmamıştır. 

7/2888, Sincan îlçe Merkezinin içmesuyu ihtiyacı İvedik su arıtma tesisinden sağlanmakta 
olup, Yenikent kasabasının ise; Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı dışında olması nede
niyle, su ihtiyacı kendi olanakları ile karşılanmaktadır. 

7/2889, Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapılması istenilen 
yaya üstgeçidi, söz konusu yolun Karayolları ağında bulunmaması nedeniyle mümkün olamadı
ğından, konu Belediyesini ilgilendirmektedir. 

7/2890, Finansmanı Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca karşılanan Gerede- • 
Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu yapımı nedeniyle kamulaştırılan, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 
Yuva Köyü sınırları içerisindeki taşınmazların kamulaştırma bedellerinin bir bölümü hak sahiple
rine ödenmiştir. Geri kalan bedeller ise 696 sayı ve 17 252 797 000 TL. tutarında bir bordro ile 
ödeme listesine dahil edilmiş olup; ödemeler öncelik sırasına ve Bölgelerin ihtiyacına göre yapıl
maktadır. 

Sırada bekletilen tezyid-i bedel talepleri ise KGM kayıt tarihi ve sıra numarası dahilinde, Ka
mu Ortaklığı İdaresi Başkanlığından karşılanacak nakit akışına göre yaklaşık 2,5 yıl gecikme ile 
ödenebilmektedir. 

Bugüne kadar, 5 Kasım 1991 tarih ve 1205 KGM sıra numarasına kadar olan listelerdeki 
bordro bedelleri ödenebil mistir. 

2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler ve Ermenek-Konya yollarının 
asfaltlanmasına ilişkin, 

Karaman-Ayrancı Barajından Ambar ve Kavuklar Köylerine su sağlayan kanala ilişkin, 
Karaman-Ayrancı Barajından Dokuzyol köyüne su sağlayan kanala ilişkin, 
Ermenek-Mut ve Ermenek-Gülnar karayollarına ilişkin, -

DSİ tarafından Manavgat çayı yakınlarında yapılacak bir arıtma tesisi projesine ilişkin, 
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İçel ilinde Göksu nehri üzerinde inşa edilecek Kayraktepe Barajı projesine ilişkin, 
Karaman-Ayrancı'da TCK tarafından yapılan köprüye ilişkin, 

Karaman-Ayrancı-Hışılayık Mağarasındaki suyun değerlendirilmesine ilişkin, 

Soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3487, 
3489,3491,3563,3564,3565,3583,3876) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Sanveliler İlçesi ile Ermenek ve Konya yolu arasındaki yolların asfaltlanması ko
nusunda Bakanlığınızda yapılmakta olan herhangi bir çalışma var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ayrancı ilçesi Ambar ve Kavuklar köylerine Ayrancı Barajından gelen isale kanalı
nın kapasitesinin artırılması konusunda bakanlığınızda herhangi bir çalışma yapılıyor mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman-Ayrancı-Dokuzyol köyüne Ayrancı Barajından gelen ana isale kanalının beton kap

lanması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma yapılıyor mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

• • ' . . . Zeki Ünal 
. , Karaman 

Ermenek-Mut arasındaki yolun Mersin Bölge sınırlarına giren 45 km.lik bölümün genişletil
mesi, Mut'a 18 km. mesafede kömür kamyonlarının yılda 2.5 milyon TL. değerinde diferansiyel 
dağıtarak millî servetin heder olduğu dik meyilli 50 m.lik yol eğiminin düşürülmesi ve Ermenek-
Gülnar yolunun asfaltlanması konularında Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 
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DSİ tarafından Antalya Manavgat çayı sularından bir kısmını deniz sahilinde inşa edilecek 
bir terminale kadar isalesini sağlayacak bir proje ihale edilmiştir. 

Edinebildiğim kadarıyla bu projenin özellikleri şunlardır: 

a) Manavgat Barajının mansabında inşa edilecek bir pompa istasyonuyla su, nehir yatağından 
yamaca pompalanacaktır. 

b) Yamaçta 250 000 m3/gün kapasiteli bir arıtma tesisi inşa edilecektir. 

c) Arıtma tesisinden itibaren 10 km. uzunluğundaki iki boruyla su deniz sahiline kadar isale 
edilecektir. 

d) Birinci borudan günde 250 000 m3antılmış su, ikinci borudan ise günde 500 000 m3 ham 
su, deniz sahiline sevkedilecektir. 

e) Deniz sahilinde bu suyu tankerlere yüklemek üzere bir su yükleme tesisi; terminal inşa edi
lecektir. 

Sorularım şunlardır: 

1. Bu bilgiler doğru mudur? Doğru değilse doğrusu nedir? 

2. Bu proje nasıl bir ihtiyaçtan doğmuştur? Esas amacı nedir? 

3. Bu proje ne zaman, kaça ve hangi firmaya ihale edilmiştir? 
4. Suyun dış ülkelere sevkedilmesi söz konusu mudur? Söz konusu ise sevkedilecek ülkeler 

hangileridir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

1. İçel ilinde Göksu nehri üzerine inşa edilmesi planlanan Kayraktepe Barajının fizibilite ra
poru hazırlanırken, Mut ilçesine bağlı yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağladığı 31 köyün Göksu 
nehri kenarındaki verimli topraklarının göl aynası altında kalacağı ve buradaki vatandaşlarımızın 
geçim sıkıntısına düşecekleri, su yükseklik kotunun 157 metre yerine 135-140 metreye indirildiği 
takdirde sözkonusu arazilerin su altında kalmaktan kurtulacağı dikkate alınmış mıdır? ( 

2. Bu baraj projesi hangi amaçla ve ne gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanmıştır? 

3. Projenin keşif tutarı nedir, yatırım programına ne zaman girecektir ve kaç yılda bitirilecek
tir? 

4. Barajın finansmanı için herhangi bir yerden kredi temin edilmiş midir? Edilmişse miktarı 
nedir ve ne kadarı kullanılmıştır? Eğer kredi temin edilmemişse temini konusunda bakanlığınızda 
ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve îskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
. Zeki Ünal 

Karaman 
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Karaman-Ayrancı ilçesi girişinde TCK tarafından DSİ'nin Hüyükburun isale kanalı üzerine 
yapılan köprü su geçişini engellemektedir. 

Problemin çözümü için nasıl bir çare düşünülmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ayrancı ilçesi Hışılayık mağarasındaki suyun; değerlendirilmesi konusunda Bakan
lığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1004 15.4.1994 

Konu : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

İlgi : a) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3487-7837/30781 sayılı 
yazısı. 

b) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3489-7839/30783 sayılı yazısı. 
c) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3491-7841/30785 sayılı yazısı. 
d) T.B.M.M.'nin 10.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3563-7913/30860 sayılı yazısı. 
e) T.B.M.M.'nin 10.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.Ö.10.00.02-7/3564-7914/30861 sayılı yazısı. 
f) T.B.M.M.'nin 10.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3565-7915/30862 sayılı yazısı. 
g) T.B.M.M.'nin 11.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3583-7933/30880 sayılı yazısı. 
h) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3876-8488/32624 sayılı yazısı. 

İlgi yazılar ilişiğinde alınan Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, çeşitli konularda Bakanlığı
mıza yönelttiği yazılı soru önergeleri incelenmiş olup; söz konusu hususlarda, ilgili Kuruluşları
mızın yaptıkları çalışmalara dair açıklamalarımız ekte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

7/3487, 3 km. uzunluğunda stabilize olarak hizmet veren Ayr.-Sarıveliler il yolu, 1994 yılı 
ödeneklerinin kısıtlı olması nedeniyle asfalt programına alınamamıştır. Söz konusu güzergah için 
ek ödenek sağlanması halinde ve imkânlar ölçüsünde asfaltlama çalışmaları sürdürülecektir. 

Ermenek-Konya Devlet Yolunda, yol yapım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. 1994 
yılı ödeneklerinin kısıtlı oluşu nedeniyle, 7 km. asfalt yapımı ile 2 km. asfalt onarımı programa 
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alınabilmiştir. 1994 uygulama yılı içerisinde ek ödenek temin edilmesi halinde, geri kalan kısmın 
asfaltlanmasına çalışılacaktır. 

7/3489, DSÎ'ce 1962 yılında işletmeye açılan ve 4 600 ha alana hizmet veren Ayrancı Sulama 
kanalı, mevcut haliyle yeterli kapasitede olup, şu durumda başka ilave bir tadilata veya tesise ihti
yaç bulunmamaktadır. 

7/3491, Karaman ili Ayrancı ilçesi Biiyükkoras köyündeki kaya düşmesi olayı, Bakanlığımı
zın teknik ekiplerince birkaç kez incelenmiş ve düzenlenen raporlarda, söz konusu köyün tamamı
nın nakli uygun görülmüştür. Bunun üzerine; adı geçen yerde 1966-1972 yılları arasında 38, 1969-
1975 yıllarında da 46 olmak üzere, toplam 84 konut yaptırılarak hak sahibi afetzede vatandaşları
mıza dağıtılmıştır. 

Köyün nakli tamamen Bakanlığımızca sağlanmış olup; anılan yerde kaya düşmesine maruz 
kalabilecek konutların afet bölgesinde kalan ve 7269 Sayılı Yasanın 14 üncü maddesine göre Va
liliğince yıktırılmayan eski konutlar olması nedeniyle, bu durumda yeniden bir inceleme ve konut 
yardımı yapılması mümkün değildir. 

7/3563, Karayolları ağındaki Ermenek-Mut Devlet yolunun, Ermenek'den itibaren 43 km.lik 
bölümü projeli olarak yapılmış vestandardı da yeterli düzeyde bulunmaktadır. 

Geriye kalan ve projesi hazır bulunan 40 km.lik kesim, 1994 yılı yatırım programında yer al
mamaktadır. Söz konusu yol, Kayraktepe Baraj Gölü altında kaldığı için ileriki yıllarda, Karayol
ları ile DSİ Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek bir protokol çerçevesinde, bütçe imkânları
na göre programa alınarak yapımı düşünülmektedir. 

1994 yılı asfalt yapımı programında yer alan 24 km. uzunluğundaki (70-53) K,K. No.lu (Er-
menek-Kazancı) Ayr.-İçel Hd. (Gülnar) yolunun 4 km.si 1993 yılında asfaltlanmıştır. 

7/3564, "Manavgat Çayı Su Temin Projesi" ile günde 250 000 m3 arıtılmış su 250 m3 de ham 
su olmak üzere toplam 500 000 m3 suyun taşınması hazır hale getirilmesine çalışılmakta olup; 
böylece, Ülkemizin ve komşu ülkelerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. 

Bu projenin, Uluslararası ihale yolu ile EMT-Aydıner Adi Ortaklığına (240 062 968 400 
TL— 9 410 992 DM+9 570 000 $) 309 170 818 544 Eşdeğer TL.'na ihalesi gerçekleştirilmiş, ve 
10.3.1992 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. 

Temin edilen ve tankerlerle dış ülkelere sevkedilecek olan suyun, bu aşamada hangi ülkeleri 
kapsayacağı henüz belli değildir. Suyun pazarlama koşulları ve fiyatının tespiti KOİ Başkanlığının 
yetkisinde bulunduğundan; DSİ Genel Müdürlüğümüz, sadece tesislerin yapımından sorumludur. 

7/3565, Taşkın kontrolü ve az da olsa sulama amaçlı olan Kayraktepe projesinin enerji üreti
mine yönelik barajın yüksekliği, projenin faydaları ile kamulaştırma bedelleri vb. giderleri gözö-
nüne alınarak; azamî yarar sağlanacak şekilde tespiti yapılmıştır. Maksimum su seviyesinin 157 
m.'den 135 m. kotuna indirilmesi halinde, elektrik enerjisi üretimi için gerekli proje düşüşü 22 m; 
barajın depolama hacmi de 4 800 hm3'den 2 500 hm3'e düşerek, 1 300 hm3 azalma olacağından; 
bu durum enerji üretimini, taşkın koruması ile sulama faydalarını etkileyeceğinden projenin yapı
labilirliği olumsuzlaşacaktır. 

Söz konusu proje, kamulaştırma ve yeniden yapılacak yollara ilişkin bedel artışlarındaki eko
nomisini koruduğu gibi, baraj ve hidroelektrik santral ile su altında kalacak yolların tahmini bedeli 
yaklaşık 350 milyon $ olup; 1994 yılı yatırım programında yer almaktadır. Yapım süresi de 7 yıl 
olarak belirlenmiştir. 
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Projenin finansmanı için 1985 yılında Dünya Bankasından, Japon-Avrupa ve Arap Ticari 
Bankalarından toplam 550 milyon $ kredi alınmıştır. Bu krediden, projeyle ilgili herhangi bir har
cama yapılmadığından, süresi de 1994 yılı sonunda dolduğundan; Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığınca iptal edilmiş olup, yeni kredi teminine yönelik görüşmeler ilgili Kuruluşça yürütülmek
te ve finansmanının temini halinde işin ihalesi gerçekleştirilecektir. 

7/3583, Karaman-Ereğli Devlet Yolunun, Ayrancı ilçe girişinde bulunan Hüyükburun isale 
kanalı üzerindeki köprünün, su geçişini engellemesine ilişkin sorunun çözümü için çalışmalara 
başlanılmış olup; yeni bir isale hattı olan bu proje ile ilgili sanat yapısı inşasına yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

7/3876, Karaman-Ayrancı ilçesinin yaklaşık 35 km güneyinde yer alan Hışılayık mağarası ile 
çevresinde Karst hidrojeolojik etütü yapılmış olup, buradan çıkan yeraltı suyu akımının genel du
rumu belirlenmiştir. 1992 yılında hazırlanan etüt raporuna göre, mağaradan 1991 su yılında 12 
369 hm3 /yıl, 1992 su yılında da 19 333 hm3/yıl suyun geçtiği, Bolkar dağlarının derin Karst sis
teminde de kaybolduğu ve civardaki kaynaklarla ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Hışılayık mağarasındaki yeraltı akarsuyunun sulamada kullanılabilecek şekilde faydalı hale 
getirilmesi için yapılacak planlama çalışmalan, 1994 Malî Yılı Yatırım ve Uygulama Programına 
alınmış olup, bu çalışmalar halen sürdürülmektedir. 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 
Gümüşgiin-Isparta duble yoluna ilişkin, 
Bakanlık gündeminde bulunan Orta Sakarya projesine ilişkin, 
Otoyollar üzerinde sosyal tesis yapımı çalışmalarına ilişkin, 
Ankara-İstanbul arası otoyol üzerindeki gişelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, 
Soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3719, 

3888,3979,3989) 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı ta
rafından cevaplandırılması için delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru: 
Ankara-Antalya karayolu bilindiği gibi Gümüşgün mevkiinde (Aladız) ikiye ayrılmakta sol 

istikamet sadece İsparta'ya, sağ istikamet ise Burdur, Antalya ve Antalya çevresindeki tüm turis
tik yöreye trafiği sevketmektedir. Açıkçası İsparta istikametine toplam trafiğin 1/5'i ayrılmaktadır. 
Durum böyle olduğu halde Gümüşgün ayrımı İsparta arasındaki kesimde duble yol inşaatına baş
lanmıştır. 

1. Ankara-Antalya yolunda; 
a) Gümüşgün ayrımından önce, 

b) İsparta istikametinde, 
c) Burdur-Antalya istikametinde yıllık ortalama araç sayılan kaçtır? 
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2. Gümüşgün İsparta arasında karayolları istimlak sahasında ki Kavaklar için kimlere erken 
kesim primi ödenmiştir? 

3. Gümüşgün İsparta duble yolunun yapılması için zamanın Başbakanı tarafından sözlü veya 
yazılı bir talimat verilmiş midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru: 

1. Bakanlığınızın gündeminde bulunan Orta Sakarya projesinin bugünkü durumu nedir? 

2. Bu proje durdurulmuş mudur? 

3. Dünya bankasından bu proje için alınmış olan kredilerin şu an ki kullanım alanı neresidir? 

4. Acaba bu krediler başka bir alana mı kaydırılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru: 
1. Büyük törenlerle açmış olduğunuz otoyollarda ne yazık ki, herhangi bir sosyal tesis (ben

zin istasyonu, restorant, acil yardım ünitesi vb.) bulunmamaktadır. Bütün bu eksikliklere rağmen, 
otoyolların alelacele trafiğe açılmasının amacı nedir? 

2. Otoyollar üzerinde sosyal tesislerin yapımı konusunda çalışmalar ne aşamadadır? 

3. Otoyollar üzerindeki sosyal tesislerin hangi tarihte hizmete girmesini planlıyorsunuz? 

4. Bu konuda ba'sına ne zaman açıklama yapacaksınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 

, Bilecik 

Soru: 
Ankara-İstanbul arası otoyol, üzerindeki gişelerde büyük ölçüde yolsuzluk yapıldığı gizli 

araştırmalar neticesidir. 
Özellikle Susuzköy'deki gişeler haricindeki diğer gişelerde böyle bir hırsızlık, yolsuzluk sa

bittir. Bu hırsızlıklarda, gişelerdeki makinelerin arıza olması durumunda, araçlardan elle kesilen 
makbuz karşılığında para toplanması ile mümkün olmaktadır. Yani bir aracın ödediği bedel karşı-
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lığı fişi almaması, o ücretin fişi kesenin cebine girmektedir. Bu cebe aktarma işi genelde yapıl
maktadır. Ancak, Susuzköy'deki gişelerin yeni sistem makinelerle donatılması ve merkezî yer ol
ması itibariyle böyle bir hırsızlığa imkân tanımamaktadır. Halböyle iken, 

1. Günlük olarak otoyol üzerindeki herbir gişeden 24 saat içerisinde geçiş yapan araç sayısı 
takriben nedir? Herbir gişenin 24 saatlik hasılatı ayrıca nedir? 

2. Bu gişelerin günlük denetlenme işi nasıl yapılmaktadır? Gişelerde yapılan bu hırsızlıklar
dan size ulaşmış bir bilgi var mıdır? Varsa, işleminiz ne olmuştur? 

3. Otoyol üzerindeki herbir gişelerde görevli personel adedi nedir? Bu personellerden kaç ta
nesi bayandır? Şayet bayan yoksa, sebebi nedir? 

4. Sık sık arıza yapmaya müsait olan makinelerin kesin tamiratı niçin yapılamamaktadır? Su
suzköy'deki gişelere donatlqılan yeni sistem makinaleri diğer gişelere yerleştirmeyi düşünüyor-
musunuz? 

5. Bugüne kadar gişelerde hırsızlık yaptığı tespit edilen kişeler var mıdır? Varsa, haklarında 
yapılan yasal işlem nedir ve bunlar kaç kişidir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.0025/2-A/1006 18.4.1994 
Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A. 01.0.GNS.0.10.00.02-7/3719-8152/31538 sayılı 
yazısı. 

b) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3888-8506/32686 sayılı yazısı. 

c) T.B.M.M.'nin 25.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3979-8853/33727 sayılı yazısı. 

d) T.B.M.M.'nin 25.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3989-Ş889/33870 sayılı yazısı. 

İlgi yazılar ilişiğinde alınan Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, çeşitli konularda Bakanlı
ğımıza yönelttiği yazılı soru önergeleri incelenmiş olup; söz konusu hususlarda ilgili Kuruluşları
mızın yaptıkları çalışmalara dair açıklamalarımız ile Otoyol Ücret Toplama Sistemi hakkındaki 
doküman ekte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
7/3719, Ankara-Antalya yolundaki trafik değerleri; ' 

— Gümüşgün (Baladız) ayrımından önce; 

Keçiborlu-Gümüşgün (Baladız) arasında, 

(1993 yılı Y.O.G.T.) (Yıllık ortalama günlük trafik) 

Otomobil = 2 960 Otobüs = 541 Kamyon + Tır = 2 964 toplam = 6 465 
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...•••— İsparta istikametinde; 

Ispafta-Gümüşgün (Baladız) arasında, 

(1993 Yılı Y.O.G.T.) (Yıllık Ortalama Günlük Trafik) 

Otomobil = 2 261 Otobüs = 245 Kamyon + Tır = 1 966 Toplam = 3 972 

r- Burdur-Antalya İstikametinde; 

Gümüşgün (Baladız)-Burdur arasında, 

(1993 Yılı Y.O.G.T.) (Yıllık Ortalama Günlük Trafik) . ; • ' • / 

Otobobil = 2 243 Otobüs = 389 Kamyon + Tır = 2 030 Toplam = 4 662 
Gümüşgün (Baladız) İsparta arasında karayolları istimlak sahasında bulunan kavak ağaçları 

için herhangi bir erken kesim bedeli ödenmemiştir. Ancak; yapılan ek kamulaştırma nedeniyle ve 
şâhıs parsellerindeki aağaçlara, Kıymet Takdir Komisyonun biçtiği değer üzerinden ödeme yapıl
mıştır. 

Halen yapım çalışmaları merkez ihale olarak sürdürülen Gümüşgün (Baladız) - İsparta yolu; 
Yatırım Programında yer alan Baladız-Isparta-(Antalya-Manavgat) Ayr. (İsparta Çevre Yolu Da
hil) projesi içinde yer almaktadır. 

Ayrıca; Baladız-Isparta arasının yapımı, ihaleye bölünmüş yol olarak dahil edilmiştir. 

7/3888, Toplam sulama sahası 10 745 ha olan Orta Sakarya Projesinin inşaatı, iki mehralede 
gerçekleştirilecek şekilde programlanmış ve 6 461 ha olan I inci merhale sulamaları tamamlanarak 
işletmeye açılmıştır. 4 284 ha tarım arazisine hizmet edecek, Orta Sakarya II nci merhale sulaması 
inşaatının ihalesi 30.9.1993 tarihinde yapılmıştır. 

Şöz konusu proje için 1994 yılında 15 milyar TL. ödenek ayrılmış olup, inşaatı iş programına 
uygun olarak sürdürülen bu projenin durdurulması olası değildir. 

Orta Sakarya II nci mehrale projesine, halen Dünya Bankasından veya herhangi bir Kuruluş
tan kredi tahsisi yapılmadığı gibi; iş bütçe imkânlarına göre yürütülecektir. 

7/3979, Otoyollar üzerinde yer alan yolculukla ilgili hizmet tesisleri (Akaryakıt satış ve servis 
istasyonu, Restorant, Lokanta, Otel vb.) Otoyolların yapım işi kapsamında bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, söz konusu tesislerin Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu 
konu ile ilgili 3465 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin, 14 Nisan 1993 gün ve 21552 sayı
lı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışmalar hızlandırılmış ve gö
revlendirilmeler de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Bu hizmet tesislerinden 9 adedi için 1993 yılı içinde Yap-İşlet-Devret modeli ile görevlendi
rilen şirketler, proje ve yapım çalışmalarına başlamışlardır. 

Tesislerin planlanan hizmete açılma tarihleri İse şöyledir; 

Edirne-Kınalı Otoyolu Çerkezköy hizmet tesisi 27.12.1994, 

Kınalı-Sakarya Otoyolu Selimpaşa hizmet tesisi 13.1.1995, 

Kınalı-Sakarya Otoyolu Kurtköy Hizmet Tesisi 5.7.1995, 

Kınalı-Sakarya Otoyolu Tütünçiftlik hizmet tesini 18.11.1994, 

Kınalı-Sakarya Otoyolu Sapanca hizmet tesisi 9.1.1996, 

Gümüşova-Gerede Otoyolu Üçköprü hizmet tesisi 21.1.1995, 
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Gerede-Ankara Otoyolu KGM Eğitim hizmet tesisi 16.9.1995, 

Gerede-Ankara Otoyolu Çeltikçi hizmet tesisi 30.6.1995. 

Belirtilen bu tarihler, söz konusu tesislerin tamamının hizmete açılacağı zamanlar olup; anı
lan tesisler içinde yer alan bazı ünitelerin ise belirtilen tarihlerden daha önce açılması mümkün 
olabilecektir. 

7/3989, Bilgiler, doküman halinde ekte gönderilmiştir. 

Ücret Toplama Sisteminin Denetimi: 

Sistemi terkeden sürücü, geçişini tamamlarken üç değişik kontrol mekanizmasının üzerinden 
geçer: 

1. Metal dedektörü : Geçen araçları saymak ve aracın geçişini tamamladığım belirterek siste
mi bir sonraki geçişe hazırlamak işlevini görür. 

2. Pedallar: Taşıtların aks sayılarının tespitinde kullanılır. 
3. Optik bariyerler : Birbirini çeken araçların aralarındaki halat, zincir vs. gibi malzemeleri 

tespit etmektir. Her çıkış ve giriş gişesinde bilgisayar bulunmaktadır ve bu bilgisayarlar, ücret top
lama istasyonunda bulunan bir merkezi bilgisayara bağlıdır. Bu bilgisayar, tüm bilgileri değerlen
dirir, son derece ince ayrıntılarıyla saklar ve olağan olmayan durumlarda uyarı mesajları verir. 

Her gişe memuru, çıkış gişelerinde çalışmak için kendisine ait mahyetik bilgiler içeren bir 
kartı okutarak sisteme kendisini tanıtmak zorundadır. Memur çalışmasını sürdürürken yaptığı her 
türlü yanlış araç sınıflaması, ücretini ödemeden kaçan araçlar, deforme olduğu için bozulan ve bil
gisayarın okuyamadığı manyetik otoyol biletleri gibi bilgiler anında kaydedilir. Gişe memurunun 
çalışması aynı zamanda kontrol kulesinde bulunan kontrol memurlarınca da izlenir. Gişedeki me
murun yanlış işlem yapması durumunda, sistemin yazılı uyarısıyla kontrol kulesi memurları tara
fından resmî evraklara işlenir. Bu yanlış işlem, ayrıca belleğe kaydedildiğinden evraklara geçilme
mesi halinde kontrol kulesi memurundan izahat istenebilir. Ayrıca kontrol kulesindeki görevli ara
daki diafon bağlantısı ile gişe memurunu uyarabilir, sürücüler ile olan görüşmelerini gizlice dinle
yebilir. 

Vardiyasının bitiminde gişe ve kontrol kulesi memurları toplanan hasılatı sayarak ayrıntılı 
olarak resmî evraklara geçirirler. Daha sonra para özel torbalara konur ve mühürlenerek kasaya 
atılır. Bu arada toplanan hasılata ait hiçbir bilgiyi gişe görevlilerinin sistemden öğrenmesi müm
kün olmadığından toplanan para ile bilgisayarın kaydettiği paranın herhangi bir şekilde kasaya 
atılmadan önce karşılaştırılması olanaksızdır. 

Kasadaki para, bir sonraki mesai gününde T.G. Ziraat Bankası yetkililerince teslim alınarak 
banka dekontu ile belgelenir. 

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra sistemin süpervizörlüğünü yürüten sistem mühendisi, 
teknik olarak yalnızca kendisinin ulaşabileceği bilgisayar belleğindeki bilgilerin, printer aracılı
ğıyla kağıda dökümünü alır. 

Bu dökümlerde şu bilgiler yer alır: 

1. Toplanan hasılatın para ve ön ödemeli bilet olarak ayrıntılı listesi, 

2. Giriş ve çıkış gişelerinden geçen araç sayılan, 
3. Her bir çıkış gişesinde toplanan hasılat, çıkan araç sayıları ve araçların sınıflara göre dağı-

hım, 
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4. Her memurun topladığı paranın ayrıntılı listesi, 

5. Her memurun ayrı ayrı yaptığı yanlış sınıflamalar ve diğer her türlü yanlış işlemler, 

6. Ücretini ödemeden kaçış yapan araçlar, 
7. İstatistiksel değer taşıyan diğer raporlar ve grafikler, 

Sistem mühendisi aldığı bu dökümleri, gişe personelinin doldurduğu resmî evraklar ve banka 
. dekontuyla karşılaştırarak denetimi tamamlar. . • " ' 

Denetimin işleri sırasında işletmenin ve dolayısıyla devlet bütçesinin maddî kaybına yol aça
cak herhangi bir durum tespit edilirse bu kayıp, ilgili memurların takip eden ilk ay alacağı maaşın
dan kesilmek yoluyla tahsis edilir. Eğer denetim sırasında kasıtlı yanlışlıklar ya da suistimaller 
tespit edilirse sorumlu memurlar hakkında idarî soruşturma açılmakta, gerektiğinde ise durum adlî 
makamlara intikal ettirilmektedir. 

Otoyol Üzerindeki Gişelerde Görevli Personel Sayısı: 

Otoyol ücret toplama istasyonlarında görevli bulundurulan gişe memuru ve gişe kontrolörü 
sayısı trafik yoğunluğuna göre değişmekte, bu konudaki düzenleme ücret toplama istasyonunun 
bağlı olduğu otoyol bakım işletme merkezi tarafından yapılmaktadır. 

Normal trafik altında Ankara-İstanbul Otoyolu üzerinde bulunan gişelerde çalıştırılan perso
nel (gişe memuru ve gişe kontrolörü) sayıları aşağıdaki gibidir. 

Mürted 
Gerede 
Çaydurt 
Kaynaşlı 
Düzce 
Hendek 
Akyazı 
Adapazarı 
Sapanca 
İzmit Doğu 
Kandıra 
İzmit Batı 
Körfez 
Doğu Hcreke 
Batı Hereke 
Diliskelesi 
Gebze 
Şekerpınar 
Kurtköy 
Çamlıca 

; :42 
: 18 
: 24 
:24 
: 18 
: 16 
: 12 
:28 
: 12' 
: 12 
: 12 
:24 
: 16 
: 12 
: 12 
: 12 
: 12 
: 12 
: 12 
:48 

Otoyollarımızda bayan gişe memurları gişelerde çalıştırıldığı gibi muhasebe memuru, büro 
memuru, arşiv memuru gibi diğer pozisyonlarda da çalıştırılmaktadır. Ankara-Düzce otoyol kesi
minde görevli olan ve şu an gişe dışında çalıştırılan 20 bayan gişe memuruna Yeniçağa ve Bolu 
Batı ücret toplama istasyonları açılınca gişede görev verilecektir. Çamlıca-Hendek Otoyol kesi
minde 27 bayan gişe memuru bulunmakta ve ücret toplama sisteminin diğer birimlerinde çalıştırıl
maktadır. . " . > . ' . " : ' ' 
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Ücret Toplama Sistemi Arızalarının Giderilmesi: 
Hizmete yeni açılan kesimlerdeki gişelerin bakım ve servis hizmetleri, şartname gereği bir yıl 

süreyle yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmekte, görülen sorunlar yüklenici firmaya iletile
rek eksikliğin giderilmesi istenmektedir. 

Geçici kabulün bitiminden sonra ücret toplama sisteminin servis ve bakım hizmetleri ihaleli 
olarak özel firmalara yaptırılmaktadır. 

Şu an mevcut gişelerin sayısı mevcut trafikten daha fazla trafiği geçirecek sayıda olduğundan 
yedekte kapalı durumda gişe tutulmaktadır. Arızalanan gişenin onarımı zaman alıyor ise o gişe 
onarım amacıyla trafiğe kapatılarak kapalı tutulan diğer gişelerden biri hizmete açılarak hizmetin 
sürekliliği sağlanmaktadır. Elden verilen biletlerle çalışılması ise istasyon bilgisayarının arızalan
masında sözkonusu olup ender rastlanan bir durumdur. Zaman zaman otoyol kullanıcılarının da 
merak ettiği elektronik sistem çalışır durumda iken sürücülere yazarkasa fişi verilememesi halin
de, geçiş yapan taşıt bilgisi bilgisayar diskinde kayıtlı olduğundan Kuruluşumuzun ekonomik kay
bı sözkonusu değildir. Bu ücretin tutarına da müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir. 
Ücret toplama istasyonunun çalışmasını engelleyici boyutta arızalara müdahale edilememesi gibi 
bir durumla karşılaşılmamıştır. 

Ücret Toplama İstasyonlarının Yenilenmesi: 
Otoyollarda Aselsan A.Ş. Technotour (İtalya), G.E.A. (Fransa) firmalarının tek başına veya 

başka firmaların teknolojilerini de kullanarak geliştirdikleri üç ayrı firmaya ait elektronik ücret 
toplama sistemi mevcuttun Susuzköy (Mürted)'deki kurulu sistem, Aselsan A.Ş.'nin temin ve te
sis ettiği ücret toplama sistemidir. Aynı sistem, Gerede ücret toplama istasyonunda da kullanıl
maktadır. Ankara-İstanbul Otoyolunun diğer kesimlerinde Technotour'ca (İtalya) üretilen sistem 
kullanılmaktadır. Bu ekipmanlar amaç olarak aynı şartnamenin hükümlerini karşıladığı için çalış
ma prensipleri istenilen doğrultudadır. Sistemin yenilenmesi ekonomik ömrünün dolması duru
munda düşünülebilir. 

Gişelerde Suistimale Kalkışan Personel: 
Otoyollarımızda bulunan gişelerde suistimale olaylarına kalkışan personel tespit edilmiş bun

lara çeşitli cezalar verilmiştir. Ankara-İstanbul otoyol kesiminde iki Gişe memuruna, manyetik 
okuyucu ağzında 3-4 adet sıkıştırılmış kart ile kırılmış metal parçaları bulundurmak ve yazar kasa 
fişi biriktirmek, mağnetik kart saklamak gibi fiillerinden uyarma cezası işlemi uygulanmıştır. 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kayı Köyü yolunun asfaltlanma
sına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdulbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2277) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan-
: İıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Kayı Köyünün yolunun asfaltlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/570.009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisj Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2277-6345/28201 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 

sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

v A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Kayı köy yolunun asfaltlanması hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 
Adıgeçen köyyolu ileriki yıllarda program dahilinde yapılacaktır. 
5. —• Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül'ün Adahkuzu ve Garipçe köyleri 

arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdulbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/2300) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
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3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Adalıkuzu Köyü ile Garipçe Köyü arasındaki 2,5 Km. yolun asfaltlanması. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/571.009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2300-6368/28224 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 

sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Adalıkuzu köyyolu hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül-Adalıkuzu köyyolu program dahilinde ileriki yıllarda yapılacaktır. 
6. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Akbaş Köyü yolunun asfaltlan

masına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2314) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve'Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 

. 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
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d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? * 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan i ş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Akbaş Köyü yolunun karayoluna kadar olan bölümün asfaltlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/572.009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2314-6382/28238 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 

sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Akbaş köyyolu hakkında soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül-Akbaş köyyolunun 1 inci kat asfalt kaplaması program dahilinde ileriki yıllarda yapı

lacaktır. V 
7. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Sagir Köyü içme suyu ve yol ça

lışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2332) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş/Konu/Proje/Y atırım 
Güdül, Sagir Köyüne içme suyu temini, yolunun asfaltlanması. 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/569.009 14.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.İ0.00.02-7/2332-6400/28256 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 

sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Sagir köyü içmesuyu ve yol çalışmaları hakkındaki soru önergesi incelenmiş
tir. 

Adı geçen köyün içmesuyu tesisi mevcut olup ihtiyacı karşılamaktadır. 
Köyyolunun asfalt kaplaması bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değer

lendirilecektir. 
8. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül Avşar Köyü içme suyu, gölet ya

pımı ve yol çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2335) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna "göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Avşar Köyüne içme suyu temini, gölet yapılması, yolun asfaltlanması. 
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• • • T . C . . 

Devlet Bakanlığı 
Sayı :'B.02.0.012/568.009 14.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2335-6403/28259 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 

sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Avşar köyü ihtiyaçları hakkında soru önergesi incelenmiştir. 
Âdıgeçen köyün içmesuyu mevcut olup ihtiyacı karşılamaktadır. 
Köyyolunun daha önceki yıllarda asfalt kaplaması yapılmış olup periyodik olarak bakımı ya

pılmaktadır. 
9. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TRT Genel Müdürü hakkında ileri sürülen yol

suzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı ceva
bı (7/2606) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunda gereğini arz ederim. 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
Parlamentodan mecmuasında yeralan bir haberde, TRT Genel Müdürlüğüne atadığınız Tay

fun Akgüner'in İstanbul Üniversitesinde görevli bulunduğu sırada usulsüz ve haksız ödemeler 
yaptığı ve hakkında soruşturma açılmak üzere dosya tekemmül ettirildiği anlaşılmaktadır. 

Sorulur: 
1. TRT Genel Müdürlüğüne atadığınız Tayfun Akgüner'in bu yolsuzluğunu ve Danıştay'da 

derdest olduğunu bilmiyor muydunuz? Şayet bu konuda bir bilginiz yok idiyse TRT gibi bir kuru
luşa Genel Müdür atarken niçin gerekli araştırma yapmadınız? 

2. Parlamentodan dergisinin Ağustos/1993 tarihli nüshasında yeralan bu habere göre TRT 
Genel Müdürü hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

3. Karma bütçeli ve genel idare esaslarına göre yönetilen İstanbul Üniversitesi gibi bir kuru
luşta yolsuzluk yapan bir kimsenin TRT gibi bir kuruluşta neler yapabileceğini düşünebiliyor mu
sunuz? r 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı :B. 02.0.006.0/2.00252 18.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 2.12.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2606-6699/28702 
sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen 7/2606 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda 
sunulmuştur. 
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Soru önergesine konu iddialarla ilgili yapılan araştırma sonucunda, Türkiye Radyo-Televiz-
yon Kurumu Genel Müdürü Tayfun Akgüner'in İstanbul Üniversitesinde görevli bulunduğu sıra
da, herhangi bir ihbar veya şikayet üzerine değil, Sayıştay tarafından yapılan normal denetime tabi 
tutulduğu anlaşılmıştır. 

Parlamento dergisinde ileri sürülen iddiaları da kapsayan konulara ilişkin olarak Sayıştay ta
rafından henüz bir karar verilmemiştir. İddia edildiği şekilde ödemelerin hukuka aykın olduğuna 
karar verildiğinde, ilgili mevzuat uyarınca ve Yüksek Denetleme Kurulunun da inceleme sonuçla
rına göre gerekenin yapılacağı tabidir. 

Öte yandan, mevzuatımıza göre bu gibi konular Danıştay'ın yetki ve görev alanı içerisine gir
mediğinden, Danıştay Beşinci Dairesinde açılmış bir dava bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazarı İlçesi Danişment Köyünün iç

me suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/2704) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ili Yenipazar ilçesi Danişment köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 
olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyü
müze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? 

T. C 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/573.009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2704-6822-28862 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Yenipazar-Danışment köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu 1994 yılı içmesuyu yapım programında yeralmaktadır. 
11.• — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Kuşça Köyünün içme 

suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2705) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 
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Bilecik ili Yenipazar ilçesi Kuşça köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış olan 
bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyümüze 
bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? -

T.C 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/578.009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2705-6823/28863 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. 
Bilgilerinize arz ederim. . 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Yenipazar-Kuçca köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu 1994 yılı içmesuyu yapım programında yeralmaktadır. 
12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Merkez İlçeye bağlı Selbükü köyünün iç

me suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/2707) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seyen 
Bilecik 

Bilecik ili Merkez ilçeye bağlı Selbükü köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kal
mış olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan 
köyümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyor
sunuz? . ' ' 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/579-009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2707-6825/28865 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. , 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Merkez-Selbükü köyünün içmesuyuna dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu bütçe imkanları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlen

dirilecektir. 
13. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Pazaryeri ilçesi Sahdayı Köyünün içme 

suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2711) ' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ili Pazaryeri ilçesi Sandayı köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 
olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyü
müze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı :B.02.0.012/580-009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2711-6829/28869 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Pazaryeri Sandayı köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köye 1992 yılında terfili kapalı şebeke içmesuyu tesisi yapılarak içmesuyuna ka

vuşturulmuştur. 
14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Gölpazarı İlçesi Demirhanlar Köyünün 

içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2713) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

., ' Bilecik 
Bilecik ili Gölpazarı ilçesi Demirhanlar köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kal

mış olah bir Örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan 
köyümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/581-009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2713-6831/28871 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. 
Bilgilerinize arz ederim 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Gölpazarı Demirhanlar köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiş-
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Söz konusu köyün içmesuyu 1994 yılı içmesuyu yapım programında yeralmaktadır. 
75. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Gölpazarı İlçesi Üyük köyünün içme su

yu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/2714) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ili Gölpazarı ilçesi Üyük köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış olan 
örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyümüze bu 
konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Köy Hizmetleri tarafından açılmaya başlanan kuyu inşaatı yarım kalmıştır. Bu kuyu ne za
man faaliyete geçirilecektir? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? 

..'..' ' • T.C. .. ' , '•" 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/577-009 ' 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2714-6832/28872 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. I 
Bilgilerinize arz ederim. 

. A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Gölpazarı-Üyük köyünün içmesuyuna dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köye Medet grubundan içmesuyu verilerek ihtiyacı karşılanmıştır. 
16. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Merkez İlçeye bağlı Kurtköy köyünün iç

me suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2715) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

ı Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ili Merkez ilçeye bağlı Kurtköy köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kal
mış olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan 
köyümüze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? . 

T.C. 
Devlet-Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/576-009 ? 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi :A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2715-6833/28873 sayılı yazınız. ' . , 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Merkez-Kurtköy köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu içmesuyu bütçe imkanları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirile

cektir. 
17. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi Çay der e Köyünün içme 

suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2723) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ili Bozüyük ilçesi Çaydere köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 
olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyü
müze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yor sunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/582-009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/2723-6841/28881 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Bozüyük Çaydere köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlen

dirilecektir. 
18. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı İlçesi Karaağaç Köyünün iç

me suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2724) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik ili Gölpazarı ilçesi Karaağaç köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 

olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyü
müze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yor sunuz? 

— 169 — 



T.B.M.M. B:91 19.. 4.1994 0 : 2 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0,012/583-009 14.41994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2724-6842/28882 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tu r . ' • ' , . / . 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Gölpazarı Karaağaç köyünün içmesuyuna dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlen

dirilecektir. 
19. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli İlçesi Medetli Köyünün kana

lizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2725) 
• ' ' . ' , Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

v Bilecik 
Bilecik ili Osmaneli ilçesi Medetli köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve köy 

halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe 
döneminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/584-009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2725-6843/28883 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Osmaneli Medetli köyünün kanalizasyonuna dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün kanalizasyon inşaatı köylü imkânları ve İl Müdürlüğünün malzeme yardı

mı ile devam etmektedir. 
20. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Merkez İlçeye bağlı İlyasça Köyünün ka

nalizasyon sorunu ve içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazı
lı cevabı (7/2726) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ili Merkez ilçeye bağlı İlyasça köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 
olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyü
müze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 
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— Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşü
nüyor sunuz? • 

— Projelendirme aşamasına gelmiş olan ve köy halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen 
kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe döneminde ne gibi çalışma ve uygulamaları
nız olacaktır. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/585-009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2726-6844/28884 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Merkez-İlyasça köyünün kanalizasyon sorunu ve içmesuyu ihtiyacına dair soru öner
gesi incelenmiştir. 

Merkez-İlyasça köyünün kanalizasyon projesi hazır olup program tekliflerinde dikkate alına
caktır. Bütçe imkânlarına göre ek program çalışmalarında da dikkate alınacaktır. 

Köyün içmesuyu tesisi 1987 yılında cazibeli olarak yapılmıştır. Ayrıca köydeki tarihi çeşme
ye 900 mt. limitten boru yardımı yapılmıştır. 

21. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Gökçeözü Köyünün iç
me suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (712727) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ili Yenipazar ilçesi Gökçeözü köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 
olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyü
müze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yor sunuz? v 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/574-009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2727-6845/28885 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. . . ' • • ' ' 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Yenipazar-Gökçeözü köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru Önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlen

dirilecektir. 
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22. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Tatlıköy Hazine arazilerinin 
köylüye kiralanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nınyazılı cevabı (7/2752) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
. Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı, Tatlıkuyu Köyünde hazine arazilerinin köylüye beşer yıllık süre ile kiralanması. 

T;C. 
Maliye Bakanlığı -

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-63461/17516 12.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.2.1994 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı 2752-6870/28910 sayılı yazı

nız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak 

cevaplandırılması istenilen soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda su
nulmuştur. - . . . 

Ankara ili, Polatlı ilçesi, Tatlıköyünde 438 parçada toplam 12 000 000 m2 yüzölçümlü Hazi
neye ait taşınmaz mal bulunmaktadır. • . i 

Hazineye ait tarım arazilerinden satılarak tasfiye edilmeyenlerin toprağa muhtaç çiftçilere ki
raya verilmesi işlemlerine 1994 yılı içerisinde başlanılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı \ 
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23. — Ankara Milletvekili Mehmet Dinçerler'in, Pınar Köyünün, Polatlı İlçesinin Mahallesi 
olmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/2773) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşlan ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce-
vaplandınlmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklanna birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler'' adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko
nuda/proje/düşüncede/y atınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatınm 
Pınar Köyünün Polatlı ilçesinin mahallesi olması. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlğü 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02-376 18.4.1994 

Konu: Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2773-6891/28931 

sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Pınar Köyünün Polatlı İlçesinin Mahallesi 

olmasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Valiliğinden alınan yazıdan; 
Polatlı İlçesinde Pınar isminde bir köyün, olmadığı, ancak 3 km. uzaklıkta "Karapınar" ve 5 

km. uzaklıkta "Üçpınar" isimli köylerin olduğu, bunların da mahalle olma yönünde ilçe kayma
kamlığına müracaatlannın bulunmadığı, 
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anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

24. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Kurtuluş Mahallesinde inşaat 
izinlerinde adaletsizlik yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/2778) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakam tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? ' 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı Kurtuluş Mahallesi evleri üç kat ile sınırlıdır. Ancak altı katlılarda mevcut, adaletsizli

ğin önlenmesi. (Polatlı belediyesi) • 
• • • T . C . •'• 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.Ö0.02-377 18.4.1994 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2778-6896/28936 

sayılı yazısı. 
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Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Polatlı Kurtuluş Mahallesinde inşaat izinle
rinde adaletsizlik yapıldığı iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Valili
ğinden alınan yazıda; 

Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesinde 1988 yılında yaptırılan ve Belediye Meclisince onayla
narak yürürlüğe giren revizyon imar planının uygulanmakta olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu hü
kümlerinin aksine bir işlem yapılmadığı, 

ifade edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

25. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Yenikent, Erkeksu Mahallesi
nin muhtarlık yapılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı 
(7/2783) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ye mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/proje/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? • 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatırım 
Sincan, Yenikent, Erkeksu mahallesinin muhtarlık olup olmadığı. 

T. C. 
İçişleri Bakan 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02-374 18.4.1994 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2783-6901/28941 
sayılı yazısı. 
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Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Sincan Yenikent, Erkeksu Mahallesinin 
muhtarlık yapılmasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Valiliğinden alınan ya
zıdan; 

Yenikayı Köyüne bağlı Erkeksu Çiftliği sakinlerinden .Necati Erdem ve arkadaşlarının 
21.8.1988 tarihinde Yenikayı köyünden ayrılarak bağımsız köy olmaları konusunda Sincan Kay
makamlığına müracaatta bulundukları, ancak Bakanlığımın 16.1.1987 gün ve 420.203/292 sayılı 
genelgesinde belirtilen şartlara uymadığından bu taleplerinin uygun görülmediği, 

Bu tarihten sonra da ilgili mahalle sakinleri tarafından muhtarlık veya bağımsız köy olma yo
lunda herhangi bir müracaat yapılmadığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal 'in, Karaman 'in ova köylerinde satışa çıkarılan hazine 
arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (7/3095) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman'ın ova köylerindeki çiftçilere vaktiyle kira ile verilen hazine arazileri Bakanlığınız
ca ihale usulüyle satışa çıkarılmış bulunmaktadır. Halen bu arazilerde tarım yapan çiftçiler kıt ka
naat geçinen fakir insanlar oldukları için ihalelere girecek durumda değildirler. Genelde ihalelere 
girip arazileri satın alan şahıslar, tarımla ilgisi olmayan veya o köyle hiç bir bağlantısı bulunma
yan zengin kişiler olmaktadır. 

1. Bu tasarrufunuz, kırsal kalkınmaya, tarımsal verimin artırılmasına, çiftçilerimizin durumla
rının düzeltilmesine hangi katkıları sağlayacaktır? 

2. Ellerinden toprakları alınan çiftçiler bundan sonra ne ile ve nasıl geçineceklerdir? 
3. Topraksız kalan çiftçilerin bu mağduriyetlerini gidermek için hükümetinizce hangi tedbir

ler alınmaktadır? 
4. Satılan ve satılacak arazilerden elde edilen ve edilecek gelirler hangi sektöre aktarılacaktır? 

_ T . C . ' •••' 

Maliye Bakanlığı 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-66751-17517 12.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 10.2.1994 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı 3095-7216/29342 sayılı yazı
nız. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl
ması istenilen soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Karaman ili, Ova köylerinde bulunan Hazineye ait olup da bir kamu hizmeti için gerekli ol
mayan taşınmazmallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre açık veya ka
palı teklif usulü ile ihaleye çıkarılarak ve bedelleri peşin tahsil edilmek suretiyle satılmaktadır. 
Hazineye ait taşınmaz malların bedelsiz olarak devredilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır. 
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Bakanlığımızın 22.9.1993 tarih 183 sayılı genelgesi ve bütün valiliklere gönderilen 5.11.1993 
tarih ve 48055 sayılı genel yazımız uyarınca Hazineye ait tarım arazileri, kullanan çiftçiler tarafın
dan talep edilmedikçe satılmamaktadır. 

Hazineye ait tarım arazilerinin onu kullanan ve topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçi
lere satılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan kanun teklifi Plan ve Bütçe Ko
misyonunda kabul edilmiş olup kanunlaşması halinde önergede, belirtilen hususlar yerine getiril
miş olacaktır. 

Hazineye ait taşınmaz malların satışından elde edilen gelirler Hazineye irat kaydedilmekte ve 
genel bütçe içinde kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Çavuşpınar köyünün içme suyu 

sorununa ve köye giriş yolunun ıslahına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı 
cevabı (7/3394) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkeze bağlı Çavuşpınar köyünün içme suyu probleminin çözümü ve köye giriş 
yolunun ıslahı konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.0İ2/567-009 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3394-7744/30688 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Karaman-Merkez-Çavuşpınar köyünün içmesuyu ve yoluna dair soru öngergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlen

dirilecektir. 
Köy yolu 1994 yılı köyyolları 1 inci kat asfalt kaplama programında yeralmakta olup yılı içe

risinde yapılacaktır. 
28. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Yeşildere Beldesindeki hazine 

arazilerinin topraksız köylülere dağıtılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın ya
zılı cevabı (7/3416) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 
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Karaman-Merkez Yeşildere Beldesi sınırları içindeki hazine arazilerinin topraksız köylülere 
dağıtılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

Yoksa böyle bir çalışmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-66751/17520 12.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı 3416-7765-30709 sayılı yazı

nız. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl

ması istenilen soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
Hazineye ait olup da bir kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmazmallar 2886 sayılı Dev

let İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre açık veya kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkanlarak ve 
bedelleri peşin tahsil edilmek suretiyle satılmaktadır. Hazineye ait taşınmazmalların bedelsiz ola
rak devredilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır. 

Ancak, Bakanlığımızın 20.6.1980 gün ve 106 sayılı Genelgesi uyarınca Hazineye ait tarım 
arazileri topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilebilmektedir. 

Hazineye ait tarım arazilerinin onu kullanan ve topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçi
lere satılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan kanun teklifi Plan ve Bütçe Ko
misyonunda kabul edilmiş olup, yasalaşması halinde önergede belirtilen hususlar yerine getirilmiş 
olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
29. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Sarayköy'de bulunan hazine 

arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'mn yazılı cevabı (7/3418) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ayrancı-Sarayköy'e ait olup vaktiyle kiraya verilen hazine arazilerinin, kiralarının 
yenilenmesi veya kiracıların değiştirilmesi konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var 
mıdır? . 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-66751-17519 12.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına " 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve Kanunlar ye Kararlar Daire Başkanlığı 3418-7767/30711 sayılı yazı

nız. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl

ması istenilen soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
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Karaman ili, Ayrancı ve Sarayköy'de bulunan Hazineye ait olup bir kamu hizmeti için gerek
li olmayan taşınmazmallar Bakanlığımızın 20.6.1980 gün ve 106 sayılı Genelgesi uyarınca toprak
sız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilebilmektedir. 

Bu konuda, Valilikten alınan bilgiden kiraların yenilenmesi veya kiracıların değiştirilmesi hu
susunda henüz bir çalışmanın başlatılmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
30. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Dokuzyol Köyü-Göçer mevkiin

deki arazilerin topraksız çiftçilere dağıtılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'mn 
yazılı cevabı (7/3420) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ayrancı Dokuzyol köyü sınırları içinde Göçer Mevkiinde yaklaşık 2500 dekar ara
zinin topraksız çiftçilere dağıtılarak, tarım alanı olarak ekonomiye kazandırılması konusunda ba
kanlığınızda bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa ileride yapılacak 
mıdır? 

T C -
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-66751-17518 12.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.2.1994 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı 3420-7769/30713 sayılı yazı

nız. . - • 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl

ması istenilen soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
Hazineye ait olup da bir kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmazmallar 2886 sayılı Dev

let İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre açık veya kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılarak ve 
bedelleri peşin tahsil edilmek suretiyle satılmaktadır. Hazineye ait taşınmaz malların bedelsiz ola
rak devredilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır. 

Ancak, Bakanlığımızın-20.6.1980 gün ve 106 sayılı Genelgesi uyarınca Hazineye ait tarım 
arazileri topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilebilmektedir. 

Hazineye ait tarım arazilerinin onu kullanan ve topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçi
lere satılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan kanun teklifi Plan ve Bütçe Ko
misyonunda kabul edilmiş olup, kanunlaşması halinde önergede belirtilen hususlar yerine getiril
miş olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
31. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesi Yukarıçağlar Köyü cami

min restorasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı cevabı (7/3433) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesi Yukançağlar köyü camiinin restorasyonu konusunda Bakanlığınız
da ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.002-2.03/05123 . 18.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14:2.1994 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 
00. 02-7/3433-7782/30726 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilen Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Karaman ili, Ermenek ilçesi, Yukançağlar köyünde bulunan caminin mülkiyeti Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne ait olmadığından bütçe uygulamaları açısından onarım yapılması mümkün ola
mamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. -

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

32. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Büyükkoraş'ta bulunan tarihi 
camiinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı 
(7/3434) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevap-. 

landınlmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ayrancı-Büyükkoraş'ta bulunan tarihi caminin restorasyonu konusunda bakanlığı
nızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

.*•' T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.002-2.03/05124 18.4.1994 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1994 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 
00. 02-7/3434-7783/30727 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilen, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Karaman ili, Ayrancı ilçesi, Büyükkoraş köyünde bulunan caminin mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait olmadığından bütçe uygulamaları açısından onarım yapılması mümkün olama
maktadır. 
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Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

33. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı Pınarkaya Köyünde bulunan ta
rihi bir binaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/3435) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ayrancı-Pınarkaya köyünde vaktiyle kilise olup, Selçuklular zamanında tadil edile
rek cami haline getirilen tarihi binanın restorasyonu konusunda Bakanlığımzda herhangi bir çalış
ma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.002-2.03/05125 18.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1994 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 
00. 02-7/3435-7784/30728 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilen, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Karaman ili, Ayrancı ilçesi, Pınarkaya köyünde bulunan caminin mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait olmadığından bütçe uygulamalan açısından onarım yapılması mümkün olama
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

34. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, MİT'le ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/3449) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

MİT'in, CİA ve MOSSAD ile ortak çalıştığına dair basında çıkan haberler doğru mudur? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.006-0/2.00707 18.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1994 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 

00. 02-7/3449-7799/30743 sayılı yazısı. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandı
rılması tensip edilen "MÎT'in CIA ve MOSSAD ile ortak çalıştığına dair basında çıkan haberlerle" 
ilgili 7/3449 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1989 yılı sonlarından itibaren uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan değişiklikler yanında, geli
şen iletişim teknolojisi ve medya sayesinde dünya ülkeleri belirgin bir açıklık ve şeffaflık dönemi 
yaşamaya başlamıştır. Bu dönem, demokratikleşme ve refahı paylaşma gibi olumlu sonuçlar ya
nında, dünya ülkelerini "Uluslararası Terörizm" gibi olumsuz sonuçlan da paylaşmak zorunda bı
rakmıştır. 

, Bugün, sınır tanımaksızın bütün ülkelerin müşterek sorunu haline gelen "Uluslararası Terö
rizm" tüm dünya ülkelerinin ilgili diğer kuruluşları yanında istihbarat örgütlerini de bu konuda be
lirli bir bilgi alışverişi süreci içerisine sokmuştur. 

Bu bağlamda; Türkiye Cumhuriyeti de bütün ilgili kurum ve kuruluşları vasıtasıyla "Ülkesi 
ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine karşı içten ve 
dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler" hakkında; ilgili yasaların ve Başbakanlık Maka
mının verdiği yetki ve sorumluluk ile Devletler Hukukunun temel prensipleri çerçevesinde dünya 
ülkeleri ile bilgi alışverişinde bulunmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
35. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, İstanbul Bankası emeklilerinin sorunlarına iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devldt Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/3620) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle
rinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Eskiden Genel Müdürlüğünü yaptığı istanbul Bankasının 360 emeklisinin hakları; Resmî Ga

zetenin 24.11.1983 tarih ve 18231 Sayılı nüshasında yayınlanan "İstanbul Bankası T.A.Ş.'nin 
T.C. Ziraat Bankasına Devrolunmasına İlişkin Kararname"nin 7 nci maddesi ile Ziraat Bankasının 
teminatı altına alınmış idi. Buna göre : 

Sorular: 
1. İstanbul Bankası aktifiyle pasifiyle Ziraat Bankasına devredildiğine göre; Bankanın emekli 

sandığı ve emeklileri hakkındaki; ilgili kararnamenin 7 nci maddesindeki hükümler neden yerine 
getirilmemektedir? 

2. Eşinizin başında bulunduğu bankanın; aileleriyle birlikte binleri bulan bu 360 emeklisi Ey
lül ayından bu yana maaş ve sosyal haklardan yoksun bırakılmışlardır. Bunlar neden mağdur edil
mektedirler? Bu konuda ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

3. Bu ve buna benzer konularla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanıp, 
Meclis'e sevk edilmiş bulunan ve halen de Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda bekletilen yasa 
tasarısını ne zaman gündeme alıp, yasalaştırmayı düşünüyorsunuz? . 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00567 18.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 11.2.1994 tarih ve A. 01, 0. GNS. 0. 10. 
00. 02-7/3620-7991/31040 sayılı yazısı. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen; "T. C. Ziraat Bankası'na devredilen İstanbul Bankası emekli sandığı ve 
emeklileri" ile ilgili 7/3620 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmakta
dır. 

1. Haklarında 7129 sayılı Bankalar Kanununun mülga 60 mcı maddesi ile 70 sayılı KHK'nin 
63 üncü maddesi hükümleri uygulanarak geçici yönetim kurulları ile yönetilen İstanbul Bankası 
T.A.Ş., Hisarbank A. Ş. ve Ortadoğu İktisat Bankası A.Ş.'nin T.C. Ziraat Bankası'na devredilme
sine ilişkin 83/7242 sayılı (24.11.1983-18231 R.G.) Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Karar'ın 1 
inci maddesinde; adı geçen üç bankanın bütün aktif ve pasifleri ile T.C. Ziraat Bankasına devri 
öngörülmüştür. Sözkonusu bankaların devir bilançolarında, pasifleri aktif hesabı fazlasıyla aşmak
tadır. Merkez Bankasına olan kredi borçları sermayeye dönüştürülen bu bankaların devir tarihi iti
bariyle aktif değerlerinin bulunmaması ve borçlu olmaları nedeniyle zararlarının kamu adına tasfi
yesini T.C. Ziraat Bankası üstlenmiştir. 

Esasen 70 sayılı KHK'nin 63 üncü maddesi hükümleriyle bu bankaların devri ve tasfiyelerin
de gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili olup, 83/7242 sayılı Kararname eki 
Kararın 14 üncü maddesiyle de bu Kararın uygulanmasını temin edecek düzenlemeleri yapma yet
kisi Maliye Bakanlığına (bağlılık yönünden Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) tanınmıştır. Bu 
nedenle, devrolunan bankaların aktif ve pasifleri itibariyle tasfiyesi işlemlerinde anılan Müsteşar
lığın yönlendirme ve talimatları çerçevesinde hareket edilmektedir. 

Ayrıca 83/7242 sayılı Kararname eki Karar'da devirle ilgili usul ve esaslar, yapılacak işler 
tek tek belirlenmiş, ancak önergede yeralan hususlarda T.C. Ziraat Bankasına herhangi bir görev 
ve sorumluluk verilmesine dair bir hüküm yer almamıştır. 

Söz konusu Kararname eki kararın 7 nci maddesinde yer alan; "Bankaların her türlü taahhüt 
ve yükümlülüklerinden kaynaklanacak borçları Ziraat Bankasının teminatı altındadır" hükmü de,. 
amacı ve içeriği itibariyle bu çerçevede değerlendirilmekte ve aktif pasif tasfiyesi kapsamında yo
rumlanmaktadır. 

2. Bu nedenlerle devir işlemi ile İstanbul Bankası T.A.Ş.'nin hükmî şahsiyeti sona erdiğinden 
İstanbul Bankası personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfından aylık ve gelir alan emeklilerin, 
emekli maaşlarının ödenmesine ait işlemlerin Ziraat Bankasınca yerine getirilmesi mümkün görü
lememiştir. 

3. İstanbul Bankası personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı emeklileri hakkında; gerek 506 
sayılı yasa çerçevesinde ve gerekse 83/7242 sayılı kararname kapsamında T.C. Ziraat Bankasına 
herhangi bir yükümlülük getirilmediğinden ve bir yasal boşluk mevcut olduğundan bu personelin 
durumlarının yasal düzenleme yapılarak çözüme kavuşturulması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca "Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" 
hazırlanmıştır. Sözkonusu Kanun Tasarısı 2.3.1993 tarihinde TBMM gündemine alınmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
36. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik Gölpazarı Üzümlü Köyüne heyelan nede

niyle yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/3656) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Mehmet Seven 

. Bilecik 
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Bilecik ili Gölpazarı ilçesine bağlı olan Üzümlü köyünün heyelan sebebiyle bölünmüşlüğünü 
daha öncede dile getirmiştik. Bu konuda 1993 yatırım programına bile alınmış olan kaynağın hali
hazırda hayata geçirilemediği ve bunun ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek istemekteyim. 

T . C . • ' . . - • ; 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/575-009 14.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3656-8049/31197 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
Bilecik-Gölpazarı-Üzümlü köyüne heyelan nedeniyle yapılacak yatırıma dair soru önergesi 

incelenmiştir. 

Söz konusu köyün 1993 yılı yatırımlarıyla ilgili herhangi bir konusu bulunmamaktadır. 

37, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu kuruluşlarında işçi statüsüyle çalışanlara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/3673) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bir çok kamu kuruluşunda, işçi statüsüyle çalışıpta, masa başında görev yapan fazla sayıda 
çalışan mevcuttur. 

Aldığı maaş itibariyle işçi olan ama memur görevi yapan bu çalışanların, memur çalışanlara 
karşı yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirilmesi doğru olmaz mı? 

Hükümetiniz döneminde bu şekilde çalışanların sayısı, siyasî politikalarınız sonucu büyük 
boyutlara ulaşmıştır. Bu adaletsiz düzeni nasıl ve ne zaman değiştirmeyi, olağan düzenine getir
meyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00674 18.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 11.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/3673-8069/31259 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "Kamu Kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan personel" ile ilgili 7/3763 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 
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190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi 
gereğince atelye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan birimlerin işçi ihtiyacı
nın karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığınca sürekli işçi kadrosu vizesi yapılmaktadır. Öte yan-
den aynı nitelikte olan ancak bir aydan fazla bir yıldan az işler için de ilgili yıl bütçe kanunu uya
rınca geçici işçi pozisyonu vizesi yapılmaktadır. 

Adıgeçen Bakanlıkça yapılan sürekli ve geçici işçi vizelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4/A maddesinde memurlar eliyle yapılacak işler için geçici veya sürekli işçi istihda
mına yol açacak izinler verilmemektedir. Sadece işçi istihdamımn zorunlu görüldüğü hallerde vize 
işlemleri yapılmaktadır. Kurumlar tarafından amacına uygun olarak kullanılmayan işçi kadro ve 
pozisyonları da yapılan mevzuat değişiklikleri ve denetimlerle önlenmeye çalışılmaktadır. 

Öte yandan kamu personel rejiminde reform yapılmasını zorunlu kılan nedenlerin başında 
eşit işe eşit ücretin sağlanamamış olması gelmektedir. Zaman zaman yapılan münferit düzenleme
ler, aynı işi yapan personel bakımından kurumlar arasında eşitsizliğe yol açmıştır. Ayrıca toplu iş 
sözleşmeleriyle belirlenen işçi ücretleri nedeniyle, işçi ve memurlar arasında da eşitsizlikler doğ
muştur. Kamu personeli arasındaki bu ücret dengesizliklerinin, yapılacak personel reformu ile or
tadan kaldırılması Hükümet Programımızın bir gereğidir. İlgili bakanlık ve kuruluşlar bu konuda
ki çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
' Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

38. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'in, Hükümet'in DYP kanadının istifasını verdi
ği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/3714) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

21 Kasım 1993 Pazar günü televizyonların ana haber bültenlerinde ve basın organlarında, 
Doğru Yol Partisinin 4 üncü Olağan kongresi akabinde Hükümetin DYP kanadını oluşturan ba
kanların istifa ettikleri haberleri yer almış ve bu haberi Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü de 
doğrulamıştır. 

Sorular: 
1. Koalisyon Hükümetinin DYP kanadını teşkil eden 20 bakanın toplu olarak istifa ettiğine 

göre Başbakanı bulunduğunuz Hükümet düşmüş olmuyor mu? Bu konudaki düşünce ve tutumu
nuz ne olacaktır? 

2. 20 Bakanın birden istifa ettiği bir Hükümete başkanlık etmek üzere Başbakanlık görevini 
sürdürmeniz doğru mudur? Sizde istifa etmeyi düşünmüyor musunuz? 

3. Bu durumda sizin de istifa etmeniz gerekmiyor mu? 
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4. 20 üyesi birden istifa etmiş bir kabinenin, icraatına devamını uygun buluyor musunuz? 

5. İstifa eden her sayın bakanın gerek bakanlığı ile ilgili, konularda ve gerekse hükümetin ge
nel siyaseti ile ilgili konularda karar alması doğru mudur? Ve bu kararlar kimleri ne kadar bağlar? 
Bu durumda bir hükümet boşluğu yaratmış olmuyor musunuz? 

T.C. • 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00384 18.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 14.2.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00-02-7/3714-8137/31459 
sayılı yazısı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Mustafa Balcılar'm Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen 7/3714 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin görüşlerimiz aşağı
da sunulmaktadır. 

Önergeye konu hususların demokratik gelenek ve nezaket kuralları içerisinde değerlendiril
mesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Öte yandan, istifa müessesesi hukuki bakımdan kabulü ile sonuç doğuran bir işlem olup, ma
lumları olduğu üzere Sayın Başbakan, bu istifaları uygulamaya koymamıştır. 

Hükümetin hangi hallerde istifa etmiş sayılacağına dair hükümler Anayasamızda yer almak
tadır. Önergeye konu olan hususların ise bu kapsamda mütalaa edilemeyeceği açıktır. 

Bu nedenle, yapılan bu uygulamanın, demokratik bir davranış olarak eleştiri konusu yapılma
sı yerine, takdirle karşılanmasının daha isabetli olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
39. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, zorunlu tasarrufların geri ödenmesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (713717) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Son günlerde basında ve kamuoyunda Zorunlu Tasarruf ile ilgili olarak birtakım ifade

ler yeralmaktadır. Oysa Nisan başında bu zorunlu tasarrufların birikmişlerin faizi ile birlikte öden
mesi gerektiği kanun ile sabittir. 

1. Bu işin aslı nedir? 
2. Yapılan bu kesintiler faizi ile birlikte kanuni gününde ödenecek midir? Yoksa ödenmeye

cek midir? • 
3. İfadelerden anlaşıldığı üzere bu kesintilerin ödenmesinin 2000'li yıllara sarkedilebileceği 

yönünde çalışmalann olduğudur. Böyle bir çalışma var mıdır? Varsa, hangi akla ve mantığa daya
nılarak yapılmak istenilmektedir? 
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4. Devletin ve hükümetinizin buradaki kazancı ne olacaktır? Bu tasarrufların ertelenmesiyle 
çalışan ücretli kesimi mağdur ederek, cezayı mı, yoksa ödülü mü layık görüyorsunuz? 

5. Bu yönde kamuoyuna kesin ve net bir açıklamada bulunmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 

Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel.Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-8478 15.4.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarih ve 7/3717-8140/31462 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 25.2.1994 tarih ve 100-5436/1491 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak ce
vaplandırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplan
dırılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevaplarım aşağıda sunulmuştur. 

3417 sayilı "Çalışanların Tasarrufa Teşvik edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine 
Dair Kanun" uyarınca, hesaplarda biriken paralar yüksek getiri sağlayan alanlarda değerlendiril
mekte ve elde edilen nemaların 1/3'ü her yıl hak sahiplerine ödenmektedir. 

Altı yıl tasarrufta bulunanlardan, sürenin hitamından itibaren sistemden çıkmak isteyenlere, 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca sadece kendi aylık ve ücretlerinden yapılan kesinti tutarları öde
nebilecektir. Devlet veya işveren tarafından yapılan katkı tutarları ile nemalann°kendilerine öden
meyen kısmı ise, Hazineye kalmamakta, sistemden ayrılmayanlara ödenmek üzere nema hesapla
rına gelir kaydedilmektedir. Dolayısıyla bu uygulamadan, devletin veya hükümetin herhangi bir 
şekilde kazanç elde etmesi mümkün bulunmamaktadır. 

3417 sayılı Kanun bu çerçevede amacına uygun olarak yürütülmekte olup ücretli kesimin 
mağdur edilmesi sözkonusu değildir. 

Bilgilerine arz ederim. 

İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

40. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, yerli üretimin zararına elma ithali yapıldığı iddi
asına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/3720) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletlerinize 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Ülkemizin hemen her vilayetinde yetişebilen tek meyve olan elma'da bugün ithal edilmekte
dir. 

İran'dan yapılan elma ithalatı sebebiyle İsparta'da elma fiyatlarının 500 TL.'ye kadar düştü-

— 187 — 



T.B.M.M. B:91 19.4.1994 0 : 2 

günü biliyor musunuz? 

Eğer biliyorsanız gerekli tedbirleri almayı düşünüyor musunuz? 

Üreticiler yerine, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yakınlarına ait elma fabrikalarının 
yararına olan bu uygulamanın devamından yana mısınız? 

T . C 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00685 18.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3720-8153/31539 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen; "İran'dan yapılan elma ithalatı" ile ilgili 7/3720 esas nolu yazılı soru öner
gesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

31.12.1993 tarih ve 21805 sayılı Resmî Gazetenin 2 nci mükerrer nüshasında yayımlanan İt
halat Rejimi Kararı çerçevesinde; % 5 gümrük vergisi ve 200 $/ton toplu konut fonu uygulaması 
bulunan elma, ithali serbest maddeler kapsamında yer almakta olup, aynı karar ekinde yer alan it
halat 94/10 sayılı Tebliğ uyarınca, Kalite ve sağlık açısından, ithalden önce ve fiili ithalat aşama
sında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrolüne tabidir. 

1993 yılı içerisinde ithal edilen elma miktarı incelendiğinde; 39 008 ton olan toplam ithalatın, 
35 270 tonla % 90.4'lük kısmı İhracat Teşvik Belgesi Kapsamında gerçekleştirilirken, 3 738 tonla 
sadece % 9.6'lık kısmının iç piyasaya yönelik olarak yapıldığı görülmekte olup, bu miktar 2 mil
yon ton civarındaki yerli üretimimiz içerisinde % 02 gibi çok düşük bir oran teşkil etmektedir. 

Öte yandan, 1.9.1993 tarih ve 21685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak takip eden 30 un
cu günde yürürlüğe girmiş bulunan 93/4723 sayılı Sınır ve Kıyı Ticaretinin Düzenlenmesine İliş
kin Karar ile sınır ve/veya kıyı ticareti yapan İl Valilikleri bünyesinde teşkil edilen İl Değerlendir
me Kurullarından alınacak uygunluk belgesi ile ithalat yapılabilmektedir. 

Adı geçen Değerlendirme Kurullarınca, ithalata ilişkin talepler, mal cinsi ve miktarının İl ih
tiyaçları gözönünde bulundurularak incelenmekte ve uygunluk belgesi verilmektedir. 

Ayrıca, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 12.1.1994 tarihli yazısı ile sınır ticareti yoluyla 
İran'dan yapılan elma ithalatıyla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili Valilik
ler uyarılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
41. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Fonu 'na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'riin yazılı cevabı (7/3743) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 
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ANAP İktidarı döneminde fakir, fukara ile muhtaç durumda olan vatandaşlarımıza acilen yar
dım eli uzatmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tesis edilmiş idi. 

Sorular: 
1. Bu fonun 1992 ve 1993 itibariyle gelir ve kullanım durumları nedir? 
2. TV programlarında, şehirlerin göbeğinde muhtaç insanlara dair röportajlar sıkça gösteril

mektedir. Fonun kullanımında Kaymakam ve Valiler yetkili oldukları halde bu muhtaç insanlara 
neden yardım etmemektedirler? 

3. Mülkî Amirleri bu konuda daha duyarlı kılmak için Bakanlığımıza öngördüğü uygulamalar 
nelerdir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı ' . 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00640 15.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 24.3.1994 tarihli ve A. 0. 01. GNS. 
0.10.00.02-7/3743-8210/31727 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen 7/3743 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunul
maktadır. 

1. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun 1992 ve 1993 yıllan 
itibariyle gelir ve giderleri ilişikteki gibidir. 

2. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacı doğrultusunda 
İl ve İlçelerde Vakıf Başkanlığı görevini yürüten Vali ve Kaymakamlar, hizmet etmek ve görev 
yaptıkları yerlerde fakir ve muhtaç vatandaşlara yardımcı olmak konusunda diğer mütevelli heyeti 
üyeleriyle birlikte faaliyette bulunmaktadırlar. 

3. 3294 sayılı kanuna göre karar verme yetkisi Vakıf mütevelli heyetine ait olup, sistemi hızlı 
ve amacına uygun bir şekilde çalıştırabilmek için Vali ve Kaymakamlar Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayamşmayı Teşvik Fonu'nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde gerekli 
gayreti göstermektedirler. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. „ 
Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

1992 ve 1993 Yıllan İtibariyle Fon Gelirleri ve Giderleri Aşağıdaki Gibidir 
A FON GELİRLERİ 

1992 1993 
2 284423 308 066 9 514267 020 894 

B FON GİDERLERİ 
1992 1993 

1 668 397 025 070 6 111 179 265 607 

— 189 — 



T.B.M.M. B:91 19.4.1994 0 : 2 

Fon Giderlerinin Konularına Göre Dökümü Aşağıdaki Gibidir 
— SYDV'larına periyodik aktarma 
— Orta öğrenim öğrencisi yurdu, aşevi, 

meslekî eğitim ve istihdama yönelik 
projeler 

— Doğal afet 
— Terör 
— Fakir öğrencilere vatandaşlara yardım 
— İş kurma yard. 
— Sakat arabası 
— Yüksek öğrenim öğrenci bursu 
— Mültecilere yardım (Bosna-Hersek, 

Bulgaristan'dan gelen, vb.) 

— Yüksekokul öğrencilerine sabah kah

valtısı yard. 

— SYDV'larına demirbaş alımı 

— Diğer yardımlar (Darülaceze Vakfına 

yardım, sağlık ocaklarının kira ve tef

rişine katkı, vb.) 

-*- Türk Silahlı Kuvvetlerine (çığ felake

tinde şehit olan erlerin ailelerine yar

dım içirt) 

— Vakıflar Genel Müdürlüğüne (öğrenci 

yurdu inşaatı ve tefrişine katkı için) 

— İlaç yardımı 

— Sağlık Bakanlığına (fakir ve muhtaç 

kişilerin ücretsiz tedavileri için) 

— Üniversite hastanelerine aktarılan 

— Bütçeye aktarılan 

— Diğer Fonlara 

245 866416 000 

101913 895 000 
51044212 000 
6 144 382 000 
13127 541000 
224256 000 
683 489 000 

57566 350000 

5 130 076 000 

82 105 197 000 
1086484000 

18 071860 000 

355 966 173 832 

318 570 848 000 
324 068 964000 
16 898 511000 
32 869714000 

221200000 
2 221760000 

111963 350 000 

2 322 859000 

59 874000 000 
571 200 000 

8 606 416 911 

4 950 000 000 

19459 087 000 
23 527 727 000 

234000 000 000 
5 049 687 000 

784 946 366 050 
13 500 000 000 

(Sinema ve Müzik 

Sanatını Destekleme 

. ; —- Fonu 

Not: Periyodik aktarmalar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım yapılması amacıyla il/ilçe 
nüfusu ve gelişmişlik kriterleri gözönünde bulundurularak yapılmaktadır. 

42. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, yurtdışına çıkışlarda alınan fonlara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/3789) 

20518 763 000 

17 861848 000 

338 000 000000 

4428 579 000 

3 801 173 764000 

695041314 864 

(Afetler Fonu) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede

rim. 
Saygılarımla. 

Şükrü Yürür 
Ordu 

2.3.1993 tarih 2985 sayılı kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrası hükmü gereğince yurt dışı çı
kışlardan kişi çıkış başına alınacak 100 Dolar karşılığı Türk Lirası alınması istisnalarıyla birlikte 
kanun hükmü olduğu malumlarınızdır. 

Sorular: . 

1. 1990-1991-1992 ve 1993 Kasım sonuna kadar, 2985 sayılı kanunun 2 nci maddesinin (d) 
fıkrasına göre yurt dışına kaç Türk vatandaşı çıkmıştır? 

2. Bu yıllarda ne kadar toplu konut fonuna, 2985 sayılı kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrası 
gereğince ne meblağda fon toplanmıştır? 

T.C. 
- Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.07.0.BMK. 11.0.11/390-8487 15.4.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarih ve 7/3789-8315/32045 sayılı yazısı. 
. b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22.2.1994 tarih ve 106-5147/1171 

sayılı yazısı. 
Ordu Milletvekili Sayın Şükrü Yürür tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak cevaplan

dırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başkanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması-
nı tensip ettikleri soruya ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

1990-1991-1992 ve 1993 yıllarında, yurt dışına yapılan çıkışlar ve aynı yıllarda tahsil edilen 
toplu konut fonu tutarları ekte yer alan tabloda sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
Yurt Dışına Yapılan Çıkışlar ve Tahsil Edilen Toplu Konut Fonu . 

Tahsil edilen 
Yurt dışına toplu konut 

Yıllar yapılan çıkış fonu (TL.) 
1990 3 108 332 130 571538 175 
1991 2 608 738 207 863 446 826 
1992 2 853 592 360 285 185 483 
1993 3 043 556(*) 608 125 149 939 
(*) Kasım 
43. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçarslan'ın, T.R.T. 'nin haber bültenlerinde Türk-Kürt 

ayırımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin ya
zılı cevabı (7/3791) -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

TRT'nin 25.10.1993 günkü Radyo 23.00, TV-l'in kapanış haber bültenlerinde; Erzurum-Er-
zincan Karayolunun teröristlerce kesilmesi ile ilgili haberde, Kürt-Türk ayrımı yapılmıştır. 

Sorular: 
1. Millet olarak, birlik ve bütünlüğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Devletin yayın 

organlarından böyle bölücü yayın yapmak doğru mudur? 
2. Anayasamıza aykırı olan bu yayını gerçekleştirenler kimlerdir? Sorumlular hakkında her

hangi kanunî bir işlem yapılmış mıdır? 

T.C. -

Devlet Bakanlığı 
Sayı': B.02.0.006.0/2.00677 18.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3791-8317/32047 

sayılı yazısı. 
Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa Kılıçarslan'ın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan ce

vaplandırılması tensip edilen 7/3791 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda su
nulmaktadır. 

TRT'nin 25.10.1993 günkü Radyo 23.00 ve T.V-1 kapanış haber bültenlerinde yeralan Erzin-
can-ErzurumJCarayolunun teröristlerce kesilmesi ile ilgili haberde, yolcu otobüsündeki yolcuları 
indiren teröristlerin yolcular arasındaki "Türkler ile Kürtlerin ayrılmasını talep ettikleri" daha 
sonra Türk olduğunu söyleyen grubun üzerine yaylım ateşi açtıkları ifade edilmiştir. 

Soru önergesinde belirtildiğinin aksine bölücü yayın yapılmamış olup, bir Anayasa kurumu 
olan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Devlet ve milletin birlik ve bütünlüğüne aykırı bir 
yayın yapması kuşkusuz söz konusu değildir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
44. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Hükümet üyelerine ve Başbakanlığa yönelttiği 

soru önergelerinin cevaplandırılmasının geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/3883) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Birinci DYP-SHP Koalisyon Hükümeti ve halen Başbakanı olduğunuz DYP-SHP Ko
alisyon Hükümetlerine şimdiye kadar çok sayıda sözlü ve yazılı olmak üzere çeşitli konularda so
rular yöneltmiş bulunmaktayım. Bu sorularıma sözlü ve yazılı olmak üzere.çok az sayıda cevap 
verilmiştir. Halihazırda da cevap bekleyen sözlü ve yazılı çok sayıda sorularım mevcut. Bu neden
le, 

1. Halihazırda şahsınıza ve hükümet üyelerine sözlü veya yazılı olarak sorulupda cevaplandı
rılmayı bekleyen soruların geciktirilmesinden amaç nedir? 
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2. Sorular içerisinde şahsınızın, hükümet üyelerinin ve koalisyon hükümetinizin işine gelme
yen sorular mı mevcuttur? 

3. Soruların hükümetiniz devamı süresince tümüyle cevaplandırılması mümkün olacak mıdır? 
Cevaplandırmada çabuklaştırma yönünde bir talimatınız oldumu? Olmadıysa, bu talimatı ne za
man vermeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00390 18.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3883-8500/32680 

sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevap

landırılması tensip edilen "DYP-SHP Koalisyon Hükümetleri döneminde sorulan sözlü ve yazılı 
soru önergeler" ile ilgili 7/3883 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunul
maktadır. 

, Hükümetimiz Yüce Meclisimizin diğer görevleri yanında, denetim görevinin de öneminin bi
lincinde olup, Parlamento ile ilişkiler sürdürülürken, bu görevin gereği gibi yerine getirilmesinde 
her türlü hassasiyet gösterilmektedir. 

Nitekim, Hükümetimizin göreve başlamasından hemen sonra ve TBMM yeni yasama yılına 
başlamadan 16.8.1993 tarihinde tüm bakanlıklara gönderilen bir örneği ekli yazı ile yazılı ve sözlü 
soruların süratle cevaplandırılması yönünde her türlü önlemin alınması konusunda Bakanlıkları
mıza gerekli hatırlatmalar yapılmıştır. \ 

Meclisin çalışmaya başlamasından sonra, özellikle sözlü soruların cevaplandırılmasında ye
terli süratin sağlanamadığı görüldüğünden, Sayın Başbakan tarafından bir örneği ekli ve 
15.11.1993 tarihli yazı bütün Bakanlıklarımıza gönderilmiştir. 

Dolayısıyla soru önergelerinin zamanında ve amacına uygun bir şekilde cevaplandırılması 
için gerekli hassasiyet gösterilmiş olup, bundan böyle de gösterilmeye devam edilecektir. 

Yazılı ve sözlü önergelerin 31.3.1994 tarihi itibariyle durumuna bakıldığında gündeme giren 
1 013 sözlü sorudan 576'sının; yani yarıdan fazla bir kısmının işlem gördüğü görülecektir. Öte 
yandan, yine aynı dönem itibariyle verilen 4 269 yazılı soru önergesinden 2 795 adedi cevaplandı
rılmış olup, 1 268 adedi işlemde bulunmaktadır. Bu soruların da süreleri içerisinde cevaplandırıla
cağı tabiidir. Gelen 4 269 yazılı soru önergesinden yalmzca 168 adedinin sözlü soruya dönüştüğü 
dikkate alındığında, konuya gerekli hassasiyetin gösterildiği anlaşılacaktır. 

Sözlü soruların cevaplandırılmasında yeterli süratin sağlanamadığı bir gerçektir. Bununla bir
likte, bu hususun hem TBMM gündeminin.çok yoğun oluşundan, hem de içtüzüğün 97 nci mad
desinden kaynaklandığı malumlarıdır. t 

Öte yandan, diğer dönemlerle kıyaslandığında 19 uncu dönemde verilen önerge sayısında 
önemli artışlar olduğu görülecektir. Nitekim üç yasama yılı itibariyle 17 nci dönemde verilen ya
zılı soru önergesi 1 251, 18 inci dönemde 1 493 adet olmuştur. İçinde bulunduğumuz yasama yılı 
tamamlanmadığı halde bu sayı 19 uncu dönem için şu anda 4 269 dur. Bu kadar büyük bir artışa 
rağmen sözlüye çevrilen soru sayısı 168 iken, 17 nci dönemde bu sayı 135, 18 inci dönemde 835 
olmuştur. Dolayısıyla Hükümetimiz yazılı soruların zamanında cevaplandırılması hususunda ge
rekli hassasiyeti göstermektedir. 

Verilen sözlü soru önergeleri yine üç yasama yılı itibariyle 17 nci dönemde 778, 18 inci dö
nemde 868 olmuşken, bu sayı henüz 3 üncü yasama yılı tamamlanmadığı halde 1 013'e ulaşmıştır. 

Bu soruların 17 nci dönemde 606 adedi, 18 inci dönemde 98 adedi cevaplanmıştır. 19 uncu 
dönemde şu ana kadar cevaplanan soru ise 228 adettir. Dolayısıyla bu konuda da gereken yapıl
maya çalışılmaktadır. 
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Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Hükümetimizin soruların geciktirilmesi yönünde 
herhangi bir amacı olmamıştır. Tam tersi gerekenin yapılması için her türlü hassasiyet gösteril
mektedir. 

Bu hassasiyet herhangi bir ayırım gözetilmeksizin ve konuya bakılmaksızın bütün milletve-
killerimizin soruları için gösterilmektedir. Nitekim, Hükümetimiz döneminde Sayın Seven'in 108 
yazılı soru önergesi cevaplanmış olup, sözlü soruya dönen yalnızca 6 adettir. Diğer sorular da sü
releri içerisinde cevaplandırılacaktır. Sözlü sorularla ilgili genel sorunlar Sayın Seven'in sorulan 
için de geçerli olup, gündemin durumuna göre cevaplandırma yönünde gerekli çabalar sarfedil-
mektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
45. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Amerika'dan DMO aracılığıyla yeni bir makam 

otosu alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı ceva
bı (7/3993) . ' • ' ' • , • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : DMO aracılığı ile Amerika'dan Başbakan'a tahsis edilmek üzere 5 milyar değerinde 
bir Cadillac satın alınmış ve bu Cadillac ile birlikte halihazırda makam otosu sayısı 3'e yükselmiş- . 
tir. Ki, bunlardan bir tanesi de yine dünyaca ünlü limuzin marka otodur. 

1. Satın alınan Cadillac makam otonun satın alınmasındaki esas neden nedir? 
2. Diğer iki makam otolarının suyu mu çıktı? 
3. Yine diğer iki makam otosu havanızı mı bozuyor, yoksa iki makam otosu sizin için yeterli 

değil mi? 
4. Paranın pul olduğu ve bütçenin suyunu çektiği, ekonomik sıkıntılara had safhaya ulaştığı 

bir dönemde 5 milyarlık bir savurganlığa gerek var mıydı? Yoksa, sizin için 5 milyann bir kıyme
timi yok? 

T.C; 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-8490 15.4.1994 

Konu : Yazıl soru önergesi • . , ' ' . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 25.2.1994İarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3993-8894/33875 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlğünün 2.3.1994 tarih ve B.02- . 
0.KKG/106-6307/2487 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak ce- -
vaplandınlmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplan
dırılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Başbakanlık makamında halen kullanılan araçların eskimesi ve bakım onarım harcamalarının 
yükselmesi gözönünde bulundurularak güvenlik önlemli bir araç satın alınmasına ihtiyaç duyul
muş ve bu amaçla 1993 Malî Yılı Bütçesine ödenek konulmuştur. Devlet Malzeme Ofisi tarafın-
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dan akreditif açılmasını müteakip sevk işlemlerine başlanmış ve satın alınan Cadillac marka oto 
31.1.1994 tarihinde teslim alınmıştır. 

Başbakanlık makamının araçları, sadece makam hizmetlerinde değil aynı zamanda yabancı 
devlet ricali hizmetlerinde de kullanılmaktadır. Bu yöndeki ihtiyaç da dikkate alınarak güvenlik 
önlemli bir araç satın alınmıştır. 

Öte yandan, Devlet harcamalarında savurganlığın önlenmesi ve harcamaların azaltılmasına 
büyük önem verilmektedir. 5.4.1994 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Ekonomik Önlem
ler Uygulama Planı gereğince, kamu harcamalarının kısıtlanması amacıyla çeşitli tedbirlerin alın
ması öngörülmüş olup, alınan bu tedbirlerin uygulanması da hassasiyetle takip edilecektir. 

Bilgilerine arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
46. — İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın, sözleşmeli personelin 1994 yılı maaş zamlarını ne 

zaman alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/4062) 

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

sını dilerim. 
Saygılarımla. 

İstemihan Talay 
İçel 

Sözleşmeli personelin 1994 yılı maaş zamlarını bir ay geçen bir süreye rağmen hala alama
dıkları bir gerçektir. Ayrıca öngörülen artış oranları son günlerde yaşanan fiyat artışları karşısında 
değerini tamamen kaybetmiştir. . „ 

1. Sözleşmeli personelin ücret artış oranlarının yükseltilmesi düşünülmekte midir? 
2. Sözleşmeli personel zamlı ücretlerini ne zaman alacaktır? 
3. Sözleşmeli personelin ücret onaylarının bu kadar süre bekletilmesi hangi nedenlerden kay

naklanmaktadır? 
T.C. 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-8484 , 15.4.1994 
Konu : Yazıl soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 24.2.1994 tarih ve 7/4062-8997/34296 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlğünün 2.3.1994 tarih ve B.02.0. 

KKG/106-6214/2346 sayılı yazısı. 
İçel Milletvekili Sayın İstemihan Talay tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak cevap

landırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandı
rılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 7/15754 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, memurlara yapılan ücret artışı 
çerçevesinde 1.1.1994-31.3.1994 döneminde % 15,1.4.1994 tarihinden itibaren ise % 12 oranında 
ücret artışı yapılmıştır. 

2. Sözleşmeli personel istihdamı, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince ilgili kurumun 
talebi, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığının ücret, adet, süre 
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ve tip sözleşme örneğinin vize edilmesi ile mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, her yıl Bütçe Kanun- . 
larında bu konuda bir hüküm yeralmaktadır, Bu bakımdan kurum talebi ve Devlet Personel Baş
kanlığı görüşü tamamlaşmış personelin sözleşme vizesi yapıldıktan sonra, sözleşmeli personel 
zamlı ücretlerini almaktadır. Bu işlemler, Nisan ayına kadar sürmektedir. 1994 Malî Yılı Bütçe 
Kanununun 47 nci maddesinde sözleşmeli personelin bu gecikmeden doğan mağduriyetinin ön
lenmesi amacıyla Ocak-Şubat ve Mart ayı sözleşme ücretlerinin, sözleşme ile çalıştırılmaları ko
nusundaki kanunî işlemleri tamamlanıncaya kadar bir önceki yıl ücretlerine göre ödeneceğine dair 
hüküm konulmuş olup, vizeyi müteakip yeni sözleşme ücretlerine ilişkin farklar ödenmektedir. 

3. Sözleşmeli personel Bütçe Kanunları gereğince 1 yıllık sözleşmelerle istihdam edilmekte
dir. 657 sayılı Kanun ve Bütçe Kanunları gereğince kurumlar bir önceki yılda çalışan ve ilk defa 
çalıştırılacak personelin unvanını sayısını ve sözleşme ücretlerini belirterek Devlet Personel Baş
kanlığı ve Maliye Bakanlığına her yılın Ocak ayı sonuna kadar bildirilmektedirler. Maliye Bakan
lığınca sözleşmeli personel pozisyonları incelenerek uygun görülenlerin vizesi yapılmakta ve do
layısıyla her yıl çalışan sözleşmeli personelin vizesi yenilenmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
İsmet Attila • 

Maliye Bakanı 
47. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar'in, Başbakanlık Müşaviri tarafından hazırlandığı id

dia edilen bir rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı ce
vabı (7/4081) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller Tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Sorular: 
1. 9 Şubat 1994 Çarşamba gününe ait Hürriyet Gazetesinde Oktay Ekşi'nin köşesinde "Baş: • 

bakanlık Müşaviri Hızır Ekşi'nin hazırlayıp Başbakan' ve Başbakan Yardımcısına sunduğu" bir 
rapordan bahsedilmektedir. 

Hürriyet Gazetesinde çıkan böyle bir raporun hakikati var mıdır? 
2. Raporu tanzim eden Hızır Ekşi memur mu yoksa siyasî bir danışman mıdır? 
3. Bu rapordaki isnatlar için ispat talebinde bulunulursa neyi ve ne şekilde ispat edilecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/00637 15.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 24.2.1994 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4081-9033/34433 sayılı yazısı. -

Çankırı Milletvekili Sayın İsmail Coşar'ın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandı
rılması tensip edilen 7/4081 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmakta
dır. 

9 Şubat 1994 günkü Hürriyet Gazetesinde Sayın Oktay Ekşi'nin köşesinde çıkan sözü edilen 
rapor Başbakan'a değil, Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalçın ve Devlet Bakanı Sayın 
Mehmet Kahraman'sunulmuştur. 

Raporu tanzim eden Sayın Hızır Ekşi 3056 sayılı yasanın 23 üncü maddesine göre "Başba-
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kanlıkta ve Devlet Bakanlıklarında özel ve öncelik taşıyan konularda Başbakan ve Devlet Bakan
larına yardımcı olmak üzere Başbakanlık Müşaviri" olarak görevlendirilmiştir. 

Sözü edilen raporda özel olarak herhangi bir kurum ya da kişiye "isnatlar" sözkonusu değil
dir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
48, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, özel bir televizyonda DYP'nin İstanbul-

daki seçim binasıyla ilgili yayınlanan iddialara, ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Be
kir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4103) 

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

sım tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Soru : 1. Bir özel televizyonda 7 Şubat 1994 akşamı yayınlanan "objektif programında yera-

lan, DYP'nin İstanbul'daki seçim binasının, çay üreticisini dolandıran, devlete milyarlarca borcu 
olan bir kişiden ücretsiz kiralandığı iddiaları doğru mudur? 

2. Anılan programın yapımcısı, bu iddaların yayınlanmaması için tehdit edildiklerini, siyasî 
baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Bunlar doğru mudur, doğru ise sorumluları kimlerdir? 

3. Söz konusu bu iddiaların ortaya çıkarılması için ne gibi yasal ve idarî tedbirler almayı dü
şünüyor sunuz? 

T.C.; 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/00380 15.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 24.2.1994 tarihli ve A.01.0. GNS. 
0.10.00.02-7/4103-9073 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen 7/4103 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda 
sunulmaktadır. 

7 Şubat 1994 akşamı yayınlanan "Objektif programında yer alan DYP'nin İstanbul'daki se
çim binasının ücretsiz olarak kiralandığı iddiaları geçersizdir. Mezkûr bina ilişikte sunulan kont
rat, fatura ve makbuz suretlerinden de anlaşılacağı üzere Batı İnşaat ve TurizmTicaret A. Ş.'den 
geçici olarak kiralanmıştır. 

Ayrıca önergenin ikinci sorusunda öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin her hangi bir 
bilgi elde edilememiştir. Somut bilgi ve belgelerin iletilmesi durumunda gereğinin yapılacağı tabi
idir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
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49. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesi çalışanlarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4171) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru: 
Bilecik Belediye Başkanı göreve geldiğinden bu yana belediye çalışanları tarafından ne gibi 

hatalar yapılmıştır? Yapılan hatalar varsa, bunlardan savcılığa intikal ettirilen var mıdır? Varsa, 
nevileri nedir? Hatalar hangi bölümlerde ve hangi şahıslar tarafından yapılmıştır? 

•' T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/375 18.4.1994 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 25.3.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4171-9186/34856 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Bilecik Milletvekili Meh

met Seven'in "Bilecik Belediyesi çalışanlarına ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında; 
Konu ile ilgili olarak Valilik kanalıyla Bilecik Belediye Başkanlığından alınan bilgilerden; 

Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde otogar tahsilatı ile ilgili geçmiş yıllara dönük hata saptandı
ğı, durumun 11.1.1993 tarih ve 4/44 sayılı yazılı ile Cumhuriyet Savcılığına iletildiği, Bilecik 
Ağır Ceza Mahkemesinin 12.11.1993 tarih ve 1993/14-84 sayılı kararı ile Hesap İşleri Müdürü 
Arif Ezmet ve Tahsildar Hüseyin Burulday'ın mahkumiyetleri ile zimmet miktarı olan 225 
850 000 TL.'sinin sanıklardan tahsiline karar verildiği, sonucun sanıklarca temyiz edildiği, 

anlaşılmıştır. 
Ayrıca, 22.1.1993 tarih ve B.0.5.0.MAH.00.60001/521-93-11 sayılı Bakanlık Onayı ile Bile

cik Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünün hesap iş ve işlemlerinin Başkontrolör Ahmet Özkan, 
Kontrolörler Yakup Keleş ve Mustafa Ünal tarafından yapılan özel teftişi sırasında; Bilecik Bele
diyesi tahsildarları Kadir Akyol, Recep Gırca, Ömer Parlak ve Hüseyin Burulday'ın zimmete para 
geçirdiğinin tespiti üzerine düzenlenen 7.6.1993 tarih ve 12/8,80/23,102/12 sayılı rapor Cumhuri
yet Başsavcılığına tevdi edilmiş, rapor üzerine Bilecik Ağrı Ceza Mahkemesine 29.6.1993 gün ve 
1993/192 esas sayı ile kamu davası açılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak Bilecik Valiliğinden alınan 3.1.1994 tarih ve B054VLK410700-02/2 sa
yılı yazıdan; anılan Ağır Ceza Mahkemesinin 3.12.1993 tarih ve 1993/59-95 sayılı kararı ile Ömer 
Parlak, Hüseyin Burulday ve Recep Gırca'nın beraat ettikleri, Kadir Akyol'a ise TCK'nun 202/1, 
80, 219/2, 202/son, 59, 647 sayılı Kanunun 6 ve 94 üncü maddeleri gereğince 11 ay 20 gün ağır 
hapis ve 128 743 TL. ağır para cezası verildiği, cezanın tecil edildiği, sanığın bu kararı temyiz et
tiği ve dosyanın yargıtay'da bulunduğu anlaşılmıştır. 

Davanın sonucu takip edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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50. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, memur maaşlarının bayramdan önce ödenmesi
ne ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'tun yazılı cevabı (7/4193) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle

rinizi arz ederim. > 
Saygılarımla. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Bilindiği gibi memur maaşlarının verildiği günler her ayın 15 inci günündedir. 15.3.1994 tari
hinde ödenecek maaşlar ise Bayram tatiline rastladığından bu durumda Memurlarımız maaşlarını 
ancak Bayram tatili sonrasında alabileceklerdir. Maddî sıkıntı içerisinde bulunan Memurlarımız 
bunun neticesi Bayramı sıkıntılı ve hüzünlü idrak etmiş olacaklardır. 

Esasen Develüasyon ve enflasyonun da etkisi ile ay sonuna borçlu giren ve geçinmekte güç
lük çeken, Devlete özveriyle hizmet eden Memurlarımızı maddî açıdan rahatlatmak ve Bayram'ı 
huzurlu geçirmelerini sağlamak üzere, 

1. Memurlarımıza Bayramdan önce 11.3.1994 tarihinde maaşlarını ödemeyi veya maaşlarına 
mahsuben enflasyon ve Devalüasyon dolayısıyla kayıplarını telafi için bir ödeme yapmayı düşü
nüyor musunuz? 

2. Böyle bir düşünceniz varsa, bu ödemeyi avans şeklindemi veya hangi ad altında ödemeyi 
düşünüyorsunuz? 

3. Bunun dışında cefakar ve vefakâr memurlarımıza bayram öncesinde ikramiye vermeyi dü
şünür müsünüz? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-8494 15.4.1994 

Konu : Yazıl soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 7,3,1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-
7/4193-9226/34978 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 10.3.1994 tarih ve B. 02.0. 
KKG/106-6360/2760 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak ce
vaplandırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplan
dırılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevaplarım aşağıda sunulmuştur. 

1. Bilindiği üzere, memur, işçi ve sözleşmeli personelin ücret ve maaş ödemeleri bayram ön
cesi yapılmış ve böylece tüm kamu personelinin bayramı maddî açıdan rahat ve sıkıntısız bir şe
kilde geçirmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

2. Kamu personelinin aylıklarında genel artış sağlayan katsayılar, 1994 yılının birinci yarısı
nın üçer aylık dönemlerinde uygulanmak üzere 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu ve Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenmiştir. Yılın ikinci yarısında uygulanacak katsayılar ise, ekonomik gelişmeler ve 
bütçe imkânları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 

3. Devlet memurlarına ikramiye ödenecek haller, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

— 199 — 



T.B.M.M. B:91 19.4.1994 0 : 2 

123 üncü maddesinde belirtilmiş olup, bayramlarda ikramiye ödenebilmesi bu konuda yapılacak 
yasal bir düzenlemeyi gerektirmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. v 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
57, — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, sermayesinin tamamı veya en az yarısı devlete ait 

kuruluşlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (7/4229) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muzaffer Demir 
Muş . 

Soru: 
Türkiye'de sermayesinin tamamı veya en az yarısı devlete ait olan kurum ve kuruluşlarının 

sayısı ne kadardır? Bu kurum ve kuruluşlarının 1993 yılı sonu itibariyle toplam blanço karları ne 
kadardır? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-8498 15.4.1994 

Konu : Yazıl soru önergesi ' '. ' • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 8.3.1994 tarih ve 7/4229-9285/35165 sayılı yazısı. 
Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tara

fıma yöneltilen soruya ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 
Sermayesinin tamamı veya en az yarısı Devlete ait olan kuruluşların 1993 yıl sonu itibariyle 

bilançoları henüz kesinleşmemiştir. Bu çalışmaların Nisan ayı içerisinde tamamlanması beklen
mekte olup, bilahara ilgili kuruluşların kâr zarar durumları hakkında bilgi verilecektir. 

Bilgilerine arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
52. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığın bütçe dışı kaynaklarından Bilecik'e 

ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı. Durmuş Fikri Sağlar'in yazılı cevabı (7/4244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bakanlığınız 1994 yılı içerisinde bütçe dışı kaynaklardan Bilecik İli ve ilçeleri için ne 
kadarlık bir ödenek ayırmıştır? " 

Şayet ödenek ayrılmış ise, bu ayrılan ödenek nerelere kullanılacaktır ve miktarları nedir? 
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T.C 
Kültür Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 16.0.APK.012.00.01/940-243 15.4.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 30.3.1994 gün, KAN. KAR. MÜD.7/4244-9315-35262 sayılı 

yazısı. 
Bakanlığın bütçe-dışı kaynaklardan Bilecik'e ayrılan ödeneklere ilişkin Bilecik Milletvekili 

Sayın Mehmet Seven'in soru önergesinin yanıtı aşağıda sunulmuştur. .. , 
Geliştirme ve Destekleme Fonundan ödeneği sağlanan 91H040900 no'lu "Kültür.Merkezleri 

Yapımı" projesi açılımında yer alan Bilecik-Söğüt Kültür Merkezinin etüt projesi işi için 1993 yı
lında 1 700 000 TL. harcanmış olup, 1994 yılı için de inşaat ödeneği olarak 3 000 000 000 TL. ay
rılmıştır. 

Gereğini arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakam 

53. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığın bütçe dışı kaynaklarından Bilecik'e 
ayrılan ödemelere ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş 'in yazılı cevabı (7/4245) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bakanlığınız 1994 yılı içerisinde bütçe dışı kaynaklardan Bilecik îli ve ilçeleri için ne 
kadarlık bir ödenek ayırmıştır? 

Şayet ödenek ayrılmış ise, bu ayrılan ödenek nerelere kullanılacaktır ve miktarları nedir? 
T C . 

Turizm Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.17.HKM.0.0O.0O.00/441-9037 14.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 30.3.1994 gün ve KAN. KAR. MD. 4245-9316/35263 sayılı yazınız. 
Bakanlığımca sürdürülmekte olan Bilecik İli Turizm Master Planı çalışmaları son aşamasına 

gelmiş olup anılan planda öngörülen öncelikler doğrultusunda Bilecik İlimizin turizm yönünden 
de gelişmesine yardımcı olunacağı kuşkusuzdur. 

İçinde bulunduğumuz yılda bütçe dışı kaynaklardan ödenek ayrılmasının bilinen güçlükleri 
nedeniyle; yerel idarelerce sürdürülmekte olan alt yapı çalışmalarına proje ve keşifleri ile birlikte 
başvurmaları halinde istekleri Bakanlığımca değerlendirmeye alınarak bütçemiz olanakları içeri
sinde katkıda bulunmaya çalışılmaktadır. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 7/4245-9316 Esas sayılı yazılı soru önergesine 
cevaben arz ederim. 

Abdülkadir Ateş 
Turizm Bakanı 
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54. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığın bütçe dışı kaynaklarından Bilecik'e 
ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'nın yazılı cevabı (7/4247) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bakanlığınız 1994 yılı içerisinde bütçe dışı kaynaklardan Bilecik İli ve ilçeleri için ne 
kadarlık bir ödenek ayırmıştır? 

1' • Şayet ödenek ayrılmış ise, bu ayrılan ödenek nerelere kullanılacaktır ve miktarları nedir? 
... • T.C. 

Çevre Bakanlığı 
Sayı: B.19.0.FDB.0.15.00.03-8736/194-2461 
Konu : Bilecik İline yapılacak yardımlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 
İlgi: 30.3.1994 gün ve 4247-9318/35265 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınızla, Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından verilen yazılı so

ru önergesine cevap teşkil etmek üzere, 1994 yılı içerisinde bütçe dışı kaynaklardan (Ç.K.Ö.F.) 
Bilecik İli ve İlçelerine ne kadar ödenek tahsis edildiği sorulmaktadır. 

Bilindiği üzere, Bakanlığım bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Kirliliğini Önleme Fonu 
(Ç.K.Ö.F.) Genel Bütçe içerisine alınmıştır. 

1994 Malî yılı için Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna tahsis edilen ödeneğin, proje bazında 
kullanılması planlandığından 1994 yılında Yerel Yönetimlere Araç-Gereç yardımı ek ödenek du
rumuna göre yapılacaktır. 

Bakanlığımızca Bilecik iline 1.1.1990 tarihinden bu güne kadar yapılan nakit ve araç yardım
larına ilişkin liste bilgi için ekte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 
Record# İlAdı İlçe Adı Belde Adı Talep Cins Tarih Doksan 

100 Bilecik Yenipazar 
101 Bilecik Merkez 
102 Bilecik Pazaryeri 

Record# İl Adı 
124 
942 

1040 
1978 
1140 
1320 
1384 

Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 

İlçe Adı 
Gölpazarı 
Yenipazar 
Pazaryeri 
Yenipazar 
Pazaryeri 
İnhisar 
İnhisar 

Talep Cins 
Araç 
Araç 
Araç 
Nakit 
Nakit 
Araç 
Nakit 

Tarih 
1.10.1991 
3.4.1991 

3.11.1991 
3.11.1991 
3.11.1991 
20.3.1991 
21.3.1991 

Miktar 
57090000 
4686332 
4509254 

10000000 
10000000 
5000000 

10000000 

Araç 1990 55100000 
Vezirhan Araç 58900000 

Araç 55100000 
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Record# 11 Adı 
1604 
1682 
2204 
2237 
2238 
2252 
2259 
2651 
2681 
2759 
3859 
4111 
4112 
4113 
4810 
4811 

Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 

ilçe Adı Belde Adı Talep Cins 
Vezirhan 
Vezirhan 
Çaltı 
Osmaneli 
Bayırköy 
Dodurga 
Merkez 
Merkez 
Çattı 
Göl pazarı 
Pazaryeri 
Vezirhan 
Yenipazar 
İnhisar 
Bozüyük 
Bozüyük 

Araç 
Nakit 
Nakit 
Nakit 
Nakit 
Nakit 
Nakit 
Araç 
Araç 
Nakit 
Nakit 
Nakit 
Nakit 
Nakit-
Araç 
Nakit 

Tarih 
4.2.1991 
4.2.1991 
5.3.1991 
5.8.1991 
5.8.1991 
5.8.1991 
5.8.1991 

29.5.1991 
30.5.1991 
6.6.1991 

24.9.1991 
10.4.1991 
10.4.1991 
10.4.1991 

11.11.1.991. 
11.11.1991 

Miktar 
5000000 

10000000 
10000000 
10000000 
10000000 
10000000 
10000000 
42000000 
62820000 
10000000 
20000000 
20000000 
20000000 
20000000 

337120000 
50000000 

Record# İl Adı İlçe Adı Belde Adı Talep Cins Tarih Ödeme 
151 Bilecik Bozüyük Dodurga Traktör-Romörk 1992 144368000 
152 Bilecik Bozüyük Cihangazi İtfaiye « 224896000 
153 Bilecik İnhisar İtfaiye 231817600 
154 Bilecik İnhisar Tarpak İtfaiye 224896000 
155 Bilecik* Söğüt İtfaiye 224896000 
156 Bilecik ' Söğüt Küre Traktör-Romörk 144368000 

Record# İl Adı İlçe Adı Belde Adı Talep Cins Tarih Ödeme 
200 Bilecik Bozüyük Cihangazi Traktör-Romörk 1993 197456000 
201 Bilecik İnhisar Çöp kamyonu 392610000 
202 Bilecik İnhisar Tarpak Traktör-Romörk 197456000 

55. — İçel Milletvekili Istemihan Talay'ın, İçel'e bağlı Gözne kasabasının ilçe yapılmasına 
yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı {7 14253) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. 
İstemihan Talay 

İçel 
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Mersin'e bağlı Gözne kasabası 7,655 merkez nüfusu ve 13 köyüyle. birlikte toplam 18 bin 
nüfusa sahip gelişmiş bir yerleşim bölgesidir. Mersin'e 27 km. mesafede olan bu kasaba aynı za
manda bir yayla özelliği taşımakta ve yaz dönemindeki nüfusu 60 bine ulaşmaktadır. 

Bu kasabanın ilçe olması için her türlü hukukî ve maddî şart yerine getirilmiş bulunmaktadır. 
Hükümetiniz hizmetlerin daha verimli olarak görülmesi ve Gözne'de yaşayan vatandaşların mut
luluğu için Gözne'nin ilçe yapılmasını düşünmekte midir? Bu konuda bir çalışma var mıdır? 

T.C. 

İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Şb.: B050İLÎ00600001.205/33-16-2584 ' 18.4.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 30.3.1994 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0.10.00. 02-7/4253-

9357/35416 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 4.4.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6420/3310 sayılı yazısı. 

İçel İli Merkez İlçesine bağlı Gözne Bucağının ilçe olması konusunda İçel Milletvekili İs-
temihan Talay tarafından verilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Adı geçen bucağın ilçe haline getirilmesi konusundaki işlem dosyası tamamlanmış olup, ilçe 
kurulması çalışmalarına başlandığında bu bucağın durumu da değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

————^ (8 — — » ^ — • 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve İ03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

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

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

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

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

6.'— Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykır,ı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

8. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) -

11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso- > 
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/9) 

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut ICılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırmacı açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — Şi'rnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre dçinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, . 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

15. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi,* ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

16. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceÖz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

18. —. Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 

19. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 

1 ' 



- • 5 / . . , • • • • 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI. YAPILMASINA ' 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

20v — Konya Milletvekili Necmettin Erbakah ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

2 1 . — Ankara Milletvekili i. Melih Gökçek ve .15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin, önergesi (10/34) 

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

23. — Ankara Milletvekili 1, Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

25. -— İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23- arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) . 

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve Î03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) 

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve' 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103.üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) \ 

31. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

32. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5.1) 

33. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

34 — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın ,temel hedeflerini ve uygulama' esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) • ' . 

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın. 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

36. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol 
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın'önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) • 

37. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilâç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

38. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

39. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ata-' 
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
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Anayasanın 98'dnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) -

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının,'Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

42. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerhank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

44. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeler; uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) . 

45. —• İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma-
sına'ilişkin önergesi (10/68) 

46. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

47.-— Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

48. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
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49. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

50. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması* 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

52. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri K'apah 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

53. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

54. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

55. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 aırkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak've gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

57. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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58. — Antalya Milletvekili Deniz Bayfcal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

60* — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

6 1 . — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen'iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

62.— İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş: 

tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

63s — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) . 

65. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
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için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

67..__ Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal
tılması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/98) 

68. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

69. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 iarkadaşınin, İzmir İli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) \ 

. • (..-
70. — İsUınbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet

vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri'uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

71. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

72. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

73. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

74. — Çorum . Milletvekili. Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

75. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

76. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük' ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

77.— Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

78. — Siirt' Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda. Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

79. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

80. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerges'i (10/115) 

81. — Şıraak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın .98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) •< • ' -

82. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

83. -— Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen (iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

84. — Maırdin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir. Meclis araştırmam 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

85. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

86. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

87. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103,üncü maddeleri uyarınca bir Mecljs araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 

88. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereiken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

89. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/133) 

90. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digör, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclisi araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

91. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldüıüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

92. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztiirk ve 16 arkadaşının; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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93', _ Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca.bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

94. — Diyarbakır Milletvekili M.: Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

95. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

96. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

97. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen -olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis'araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

98. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/142) 

99. — Van Milletvekili Remzi K'aırtal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) "• . 

100. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro ilçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 
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. 102.— Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının-,- Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

103. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

104. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve, 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

105. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

106. — Kırıkkale Milletvekili M, Sadık Avundukoğlu ye 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların . 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

107. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul-
ması amacıyla-Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

108. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde• 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) ' 

110. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör- örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

111. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

— 13 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR' ÖNGÖRÜŞMELER 

112. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması' için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

113. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve-103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/157) 

114. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlü ve 14 Arkadaşının, Şoför Esnafının 
Problemlerinin' Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikaların Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/159) 

115. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının,-S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin-ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

116. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gere'ken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98, inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16İ) 

117.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 .i nen',, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması-açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

119. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve İÜ arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana-
.yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) • ~ . 

120,— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) . .' 

121. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

122. — Sakarya Milletvekili Ccvat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

123. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 Arkadaşının, Esnaf ve Sanatkârla-' 
rın sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş

kin önergesi (10/169) 

124. — Karaman Milletvekili Zeki ÜnaJ ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Manav
gat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

J25. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

126. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal
tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

127, — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasan.ın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

, 128.— 'Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının,'ülkenin Batıs,ı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

129. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/174) 

130. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başjkanvekili ve SiVas Milletvekili A'bdul-
latif Şener'in, Bösna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze*ye yapılan saldırılar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

131.— SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan ICarakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri 
'konusunda Anayasanın 98 inci, 'İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) , 

132. — istaribulMilletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 
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*1 . — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındalki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

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

*4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

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

1\ — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) 

*8. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan taralından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*11 .— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 

— 17 — 91 inci Birleşim 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

*13. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

*14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377). 

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

*16. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) 

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

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

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden ka
çırılan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

20̂  — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'ntn Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

*21. — İstanbul. Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

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

23. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

24. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 
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*25. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

*26. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

27. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin 'Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

28. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauıf 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) 

*29. —Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan «Yol
suzluk Bakanlığında Yolsuzluk» başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) : . 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan «Neriman 
Hanımın Ruhu Demirel'i izliyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497) 

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

32. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

33. — 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) 

34. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

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

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

— 19 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

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

38. — İstanbul Milletvekili Halit. Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.Ö. Işıkkent Ajans Mü
dürünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

4İ. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanlkaya'nm, dinlenme tesisi olanak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın al,ındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 

43. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayan'ın, İzmir Narhdiere'dd atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

44. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanklaya'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) 

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

46. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

*47. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

48. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alman geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

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

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 
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51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*52. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

53 .— Sımak-'Milletvekili-Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan.operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

55. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/555) 

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

57. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

i 58. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

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

60. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçının oynandığı sahatun değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/559) 

61. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

62. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

63. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 
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64. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

65. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

66. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

67. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere 'ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/570) 

68. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilme
sinin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

69. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

70. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel 
malî protokole ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/573) 

71. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketlinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) (1) 

72. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/574) 

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

74. — İstanbul MiUetvekil Halt Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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76. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

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

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

*79. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/585) ' 

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

81. — Afyon Milletvekili Gaffar Yalkın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*82. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

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

84. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ye ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/591) 

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

*86< — Aksaray (Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) 

87. •— Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Baklanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanını boşaltmayan, milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

*88, — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarım ödemeyenler arasında 
hükümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 
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*89. — Siirt Milletvekili Zübeyiir Aydar'm, vergi horeu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü som önergesi (6/734) (1) 

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

*91. -— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

*92i — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

93. •— Diyaırbalcır Milletvekili Mj Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağıllı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

*94. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

95.— Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Oımhurbaşkamnın ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

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

97. — Istanlbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/601) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

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

100. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 
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* 101. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

102. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

*103. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*104. — İstanbul Milletvekili Bülent Afcaroalı'nın, belediyelerin doğal gaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü som önergesi (6/783) (1) 

105. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

H'06. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk Mam 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

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

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

110. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, I. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

*111'. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak 
olarak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

112. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi ,(6/801) (1) 

113, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 
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114̂  — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

115. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

,116. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Saydı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

117. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 

; 118L,— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

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

120. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

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

122. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

*123. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sımak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

•i24, — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) (1) 

125. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 
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127. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin.Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

128. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

129. •— İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki 11 İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
ran olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

13Q. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nün, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

131. _ istanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

132. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/628) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629) 

134. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

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

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

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 
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140. — İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, Yüksek ihtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

141. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

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

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

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan, ilçeJerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641). 

146. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

147. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a no zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

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

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

150. — 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) 

151. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

152. — Afyon Milletvekili Gafifar Yakm'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 
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153. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

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

155. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

156.— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

157. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

158. — Malatya Milletvekili Gazi Barat'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

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

160.— İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

161. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) 

162. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

163. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

164. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

165. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 
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166. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

167. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya T V v e F M Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 

168. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

169. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

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

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

172. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ. Seyitömer ve Tunç-
bitek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

173. _ 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) ; 

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

175. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

176. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'mn, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

177. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebilin, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesî (6/673) 
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178. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

179. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

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

181. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) 

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

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

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

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

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

187.— Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste-. 
sadıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

188. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev verme söz
leşmesi » imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

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

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

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

193. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

194. İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

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

197. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

198. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Koyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

199. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban-
kas,ı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) •' . • 

200. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

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

202. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

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

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

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

206. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 
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207. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

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

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

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

211. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köy i steri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

212. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

213. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

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

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

216. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

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

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

219. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve IsMn Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/739) 

221. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 
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222. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma. 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

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

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

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

226.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, iskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

227. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

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

229.— istanbul Milletvekili Halit Durnankaya'mn, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

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

I 

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

232. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'mn, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) . 

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

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

235..-— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) . " ' • • . 
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236. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Ba:kansndan sözlü soru önergesi (6/755) 

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

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

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

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

241. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
jnergesi (6/760) 

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

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

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

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

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

247. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru.önergesi (6/768) * 

248̂  — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli, olmadığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 
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249. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daki hava limanları ve VIP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/770) 

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

251.— İstanbul Milletvekili ismail 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) 

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

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

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

255. — 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) 

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

257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

258.— 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) 

259. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

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

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

— 3 6 : — • : • 



G 

SÖZLÜ SORULAR 

262. — İstanbul. Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

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

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

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

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

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

268. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

269. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

270. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/884) (1) 

271. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

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

273. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüderln, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

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

275. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
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276. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

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

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

279. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve ts-

- kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

280. •— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

281. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

282. — 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) 

283. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

284. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

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

286. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Edirne İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

287. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Am'ikllioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 
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288. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta, ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

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

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

291. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

292. — 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) 

293. — 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) 

294. — izmir 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) 

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

296. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

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

298. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

299. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 
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300. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenlemıe ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

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

302.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'İn, Balkanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

303. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'İn, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

304. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'İn, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

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

306. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'İn, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

307. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'İn, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

308. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

309. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

310. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

311. — Kastamonu Milletvefcüli Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 
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312. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Mehmet Catvit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/931) (1) 

314. •— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

315. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

316. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkinerrin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

317. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

318. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

319. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

320. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs 
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

321. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere, yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

322. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

323. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 
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324. — Van Milletvekili Şerif Bedirnanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

325. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin-
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) • ' ' • 

326. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

327. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

328. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

329. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

330. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

331.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

332. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

333. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'tin Boyüzük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

334. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

335. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

336. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 
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337. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T.R.T.'nin eski Genel Müdürü 
hakkında ileri sürülen bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

338. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

339. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanhurfah bir partiliye 
Vakifbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

340. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine iliş'kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

341. — Bilecik Milletveikili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde 'bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

342. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

343. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

344. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

345. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

346. — İstanbul MilletvekiU Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

347. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yayınlanan bir genelgeyle Devlet 
dairelerine Sümerban'k'tan alış veriş yapma zorunluluğu getirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/996) (1) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

349. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

350. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 
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35L — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

352. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu bankalarının satm aldığı mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

353. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, KİT'lerin depolarında bulunan 
malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1003) (1) 

354. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

355. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Körfez olayı nedeniyle Birleşmiş 
Milletler tarafından Irak'a konmuş olan ambargonun ülkemize verdiği zarara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1005) (1) 

356. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağn'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya-ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) , 

357. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 20.10.1991 'den sonra kamu banka
larından alınan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

358. — Kocaeli Miiietvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

359. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıın, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

360. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

361. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde dleri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

362. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nin, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 
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363. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

364. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara aiı araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

365. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) 

366. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı 
Oymapınar Köyü İmamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

367. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydm'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

368. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

369. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

370. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

371. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

372. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

373. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

374. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

375. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 
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376. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

377. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) . 

378. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

379. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

380. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

381. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

382. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılmç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

383. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki yerilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

384. •— Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

385. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

386. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dişi ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) . 

387. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi / 
(6/908) 

388. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

389. — İstanbul Milletvekili Halil. Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
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390. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'm, Habur Gümrük Kapısından Tür
kiye'ye geçişine izin verilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1021) (1) 

391. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, İstanbul Defterdarının görev
den alınmasının nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) . 

392. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

393. — Adana Milletvekili ibrahim Özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

394. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör" olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1015) (1) 

395. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

396. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü s.oru önergesi 
(6/1017) (1) . 

397. — Konya Milletvekili Mustafâ Ünaldı'nm, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

398. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

399. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

400..— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

401. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

402. .— Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 
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403. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Sarp Sınır kapısından giriş ya
panlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1020) (1) 

404. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut Özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye' ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

405. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/Q54) 

406. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

407j — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, günlük bir gazetede çıkan 
«Zehirli Oyunu Vali Bozdu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/958) 

408: — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

409 — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet 'Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

410.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştırılmamalının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

411. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Turban Genel Müdürünün gö
revini kötüye kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

412. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, günlük bir gazetede «Doğum
evinde Yolsuzluk» başlığı ile yer alan haberlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/963) 

413 Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

414. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

415.— Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
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416. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

417. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

418. — İstanbul Milletvökili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) ' . • ' • • 

419,, — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

420. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruüu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) . 

421. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

422. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

423. •— Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

424. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

425. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

426. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

427. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som 
önergesi (6/980) 

428. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

429. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu: 

rum'a bağlayacak karayolunun* Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 
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430. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/983) 

431'< — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına iliijkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

432. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun,,Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

434. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

435. •— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına" ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

436. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

437. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı -iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) . / 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanuvı 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri.: 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına Miskin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7,1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde ̂ Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi.: 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ye Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505). (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kânun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) . '• L 

13. —•' Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) ' 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
LutfuUah Kayalar, Sanayi ive Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında,. Anayasanın 100 üncü. Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) ; 

17, _ 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) • 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde. Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

21. — il İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

22. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) . 

23. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

24. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

25. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S.'Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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26. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S; Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

27. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

28. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

29. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627* 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993) 

30. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik: Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) " 

31. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) . 

32. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

33. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 
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34. — Doğu Anadolu Projesi Bölge 'Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi': 12.2.1993)' 

35. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

36. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X: 37. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

38. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992) 

39. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

40. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 41. — Milletlerarası Finansman Kurumuma Katılmak İçin Hükümete Salahiyet < 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993J 

X 42. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.il.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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X 43. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 44. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

45. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
RaporuN(2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

46. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu/Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun.Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) > 

47. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı.: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) ^ • 

48. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

49. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ye Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S/Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

50. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarıs.ı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

51. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun . Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 
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52. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

53. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih v< 
"1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

54. — ihraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

55.— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetlen Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

56. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nûn 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

57. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

58. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağılma tarihi : 1.6.1992) 

59. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nûn, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 
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60. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

61. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair. Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

62. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanunumın 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9J992) 

64./— Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13.Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraiları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (Ş. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

66. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

67. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi.: 1.10.1992) 

68. ~- İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7^2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 
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69. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı tmar ve Gecekondu Mevzuatına "Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı -.176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

70. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

71. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

72. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S.;Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

73. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

74. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

75. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

76. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çonım Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

77. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11- Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

— 59 — 



. ; • • • ; • : - ' ;• . . f . „ • . ; ' • . - . 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER . 

78. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) ' 

79. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı: 209) (Dağıt
ma tarihi •: 19.11.1992) 

80. _ 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kunımu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

81. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve-8 Arkadaşının,' 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 ncl Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı-: 218) (Dağıtma tarihi:-7.12.1992) 

82. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

83. — Samsun Milletvekili ihsan' Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet. Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo- t 

ruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394/2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi: 8.1.1993) • 

84. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

85. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 
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86. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı"" Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

87. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

88. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 1.6.2.1993) 

93. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı,: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

94. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

95. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
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İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

96. _ Afyon Milletvekili Balkı Duraıaz'm, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanım Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

97. — Muğla Milletvekili Nevşat öz'er'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3,1993) 

98. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

99. — İki İl ve Beş İlçenin Adıma Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

100,; — Gülhane' Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

101. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

102. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'iıin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

103. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — Samsun Milletvekili Ilyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : ^.4.1993) 
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105. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

106. — Denizli Milletvekili Nabi Saibuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma, tarihi : 13.4.1993) 

107. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

108.— Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

109. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

110. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

111.— Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

112. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

113. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

114. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rihi : 22.9.1993) 
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115. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) , 

116. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S..Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

117. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 118. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı've Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 119. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dâir Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 120. — Türkiye Cumhuriyeti, ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt- . 
ma tarihi : 26.11.1993) -

X 121. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme' (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : L12.1993) 

122. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386)- (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

— 64 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

123. ~ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

124. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

125. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

126. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetyellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

127. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 128. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /535) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X ,129. —Türkiye Cumhuriyeti' Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma.ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 130. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 131. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2-/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31/12.1993) 

X 132. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

—-65 — 91 inci Birleşim 
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133. — Eskişehir Milletvekili t, Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve, Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma, tarihi : 
31.12.1993) ? i 

134. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 135. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 

X 136. —: Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ye Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

137. — Bursa Milletvekili -Turhan Tayan'm İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağ.-tma tarihi : 8.2.1994) 

X 138. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 139. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 've Dışişleri ve Plan -ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

140. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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X 141. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 142. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair.Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

143, — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı- ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 144. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 145. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Djşişlcri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 146. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı, Ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 147. _ Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

148. „ Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı, Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

149. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
vev İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) , 

150. — vŞırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4,1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,1994) 

151i — Şırnâk Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 152. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 153. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arastada Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 156. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) 
X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Balireyn Devleti Hükümeti Arasında 

Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 
X 158. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

159. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (f/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 
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X 160. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

161. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin" 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

162. — Askeri Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

1635 — Türk. Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 164. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 165. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi :' 
25.2.1994) - , 

X 166 — Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/604) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 28.2.1994) 

167. __ idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 vel409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

168; — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
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Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) . 

169. ~— 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

170. —: İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

171. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

172. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

173. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

174. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

175. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. — Afyon M'illetvekili Baki Durmaz/ Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hıın, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'öin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

177. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak. Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici .Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
X 178. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İrnar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

179. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ye Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı-: 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

— 70 — 



7 " 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

180. — Memurlar ve işçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

181. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 182. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

183. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısrile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1-/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

184. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

185. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

186. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

187. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku 
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

188. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

189. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı. Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.(1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 243.1994) 
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X 190. — Tüketicinin Korunması Hakkında.Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı <: 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

191. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (17644) (S. Sayısı : 622)'(Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

192. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayıs ı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

193. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S." Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

194. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

195. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 196. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 
X 197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti" ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

. 1 9 8 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Arılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları ((1/627).(S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
X 199. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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