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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 18,21 

1. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakam Hüseyin Barlas Do-
ğu'nun dönüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, Dışişleri Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1713) 18 

2. — Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan \ardımcısı Ek
rem Pakdemirli'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcılığı
na, Devlet Bakanı Fahrettin Kurt'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1714) 18 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakam Cen
giz Tuncer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ersin Koçak'-
ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
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4. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı İs
mail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Baka
nı Hüseyin Barlas Doğu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1716) 19 

5. — Yeni teşkil edilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Çankırı Milletvekili 
tlker Tuncay'ın atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ((3/1717) 19 

6. — Yeni teşkil edilen Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakam İl
ker Tuncay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1718) 19 

7. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1719) 19:20 

8. — Yeni teşkil edilen Çevre Bakanlığına, Konya Milletvekili Ali Talip öz-
demir'in atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1720) 20 

9. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/311) 20 

10. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (1/809) (4/312) 21 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 20 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Balıkesir Millet
vekili Mustafa Çorapçıoğlu ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, son aylarda ola
ğanüstü hal bölgesinde ve İstanbul'da meydana gelen olaylar konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/46) 20:21 
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A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 22 

1. — Konya Milletvekili Ömer Seker'in, Eber - Akşehir sulama projesine 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskftn Bakanı Hüsamettin örüç'ün yazılı cevabı 
(7/2030) 22:23 

2. — Konya Milletvekili Ömer Seker'in, Konya - Akşehir ve İsparta Şarkî
karaağaç ilçelerinin tek yönlü yolu olan ve dörtyol tabir edilen Devlet yoluna 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskfln Bakanı Hüsamettin örüç'ün yazılı cevabı 
(7/2031) 23:24 

3. — Konya Milletvekili Ömer Seker'in, Konya tli Doğanhisar İlçesi Kara-
ağa Guletine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Hüsamettin örüç'ün 
yazdı cevabı (7/2032) 24:25 

4. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, E-S Karayoluna ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve tskftn Bakanı Hüsamettin örüç'ün yazılı cevabı (7/2037) 25:26 

5. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1987 yılından bu yana Türk 
Hava Yollarının yurt dışı seferlerinden ücretsiz yararlananlara ve Kurumun bu 
nedenle uğradığı zarara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakam İbra
him özdemir'in yazılı cevabı (7/2064) 26:27 

6. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, heyelan bölgesinde bulunan An
kara tli Kalecik ilçesi Gökddre Köyünün başka bir yere nakli amacıyla yapımı
na başlanan afet konutlarının ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve tskftn Bakanı Hüsamettin Örüç'ün yazılı cevabı (7/2074) 28:30 

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı idarelerine ait bir binanın satılması ve yerine bina kiralanması ile ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/2082) 30:31 

8. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, hekimleri töhmetten kurtar
mak için hastane - muayenehane ilişkisinin ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı
na ve "yılın doktoru" seçimiyle ilgili uygulamaya ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın yazılı cevabı (7/2092) 32:33 

9. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, nakil istemlerinin dikkate alın
madığı ve uygulamaya konulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Yaşar Eryılmaz'ın yazdı cevabı (7/2093) 33:35 

10. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Bağ - Kur Genel Müdürlü
ğünün 1990 ve 1991 yıllarındaki temsil giderlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/2098) 35:36 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Şahin'in, Kahramanmaraş tli An
dırın ilçesi Çokak Bucağı yolunun ne zaman asfaltlanacağına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve tskftn Bakanı Hüsamettin Örüç'ün yazılı cevabı (7/2100) 37 
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12. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, uzman hekimlerin rotasyo
nuna ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın yazılı cevabı (7/2101) 

13. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçesindeki "Gül-
dere Göleti" ve "Duruçay Barajı" inşaatlannın ne zaman tamamlanacağına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Hüsamettin örüç'ün yazılı cevabı 
(7/2106) 

14. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ceylanmnar'daki bir 
gazeteciye gönderilen kitap kolisi ve mektuplara polisçe dkonuTduğu iddiasına 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/2109) 41:42 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum tli Alaca ilçesine bağlı 
bazı köylerde doludan zarar gören çiftçilere ne gibi yardımlar yapılacağına iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakam ilker Tuncay'ın yazılı cevabı 
(7/2111) 42:44 

16. — İçel Milletvekili M. tstemihan lalay'ın, Bağ - Kur'» yeni gelir kay-
• naklan sağlanması konusunda çatışma yapılıp yapılmadığına ve Bağ - Kur üye

lerinin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Metin Emiroğlu'nun yazdı cevabı (7/2119) 44:45 

17. — içel Milletvekili M. tstemihan lalay'ın, bazı polislerin terfilerinin 
geciktirildiği iddiasına ve emniyet mensuplarının ekonomik ve sosyal haklarına 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Mustafa Kalemli'nin yazdı cevabı (7/2121) 45:47 

18. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Tekel işyerlerindeki bazı uygula
malara ve Tekel işçileriyle ilgili toplu iş sözleşmesinin sürüncemede bırakıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Fahrettin Kurt'un yazılı 
cevabı (7/2123) 47:49 

19. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'tn, baraj inşaatları nedeniyle ger
çekleştirilen kamulaştırmaların bedellerine İlişkin sorusu ve Bayındırlık ve ts-
kftn Bakanı Hüsamettin örüç'ün yazılı cevabı (7/2130) 49:31 

20. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Irak ve Kuveyt'te iş yapan 
müteahhitlik firmalarumzın Körfez savaşı nedeniyle uğradıktan zarara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakde-
mirli'nin yazdı cevabı (7/2133) 51:53 

21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türk Hava Yollarının grev ne
deniyle uğradığı zarara ve bu Kurumla ilgili bazı iddialanna ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı İbrahim özdemir'in yazılı cevabı (7/2136) 53:55 

22. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Konya kanalizasyonu ana bo
ru hattının Tuz Gölü'nü kirlettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakam Ali Talip özdemir'in yazılı cevabı (7/2140) 55:57 
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23. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Arsuz Ovası ıslah çalışmalarına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Hüsamettin örüç'Ün yazılı cevabı .' 
(7/2146) 57:58 

24. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eskişehir ve Bursa otogarların-
daki greve ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Fahrettin Kurt'un yazı
lı cevabı (7/2149) 58:59 

25. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, hububat taban fiyatına ve 
ürün bedellerinin peşin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakam İlker Tuncay'ın yazılı cevabı (7/2150) ' 59:61 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Bazı Milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin ve 
»'„ 

Bir yasama yılında iki aydan fazla izin almaları sebebiyle, İstanbul Milletvekili Altan Ka
vak ile Kars Milletvekili Sabri Aras'a ödenek ve yolluklarının, 

Verilmesi kabul edildi. 
Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun, yapılan oylama so

nucunda 153 ret oyuna karşılık, 265 güvenoyu aldığı açıklandı. 

Başbakan A. Mesut Yılmaz, bir teşekkür konuşması yaptı. 

6.6.1991 tarihli 127 nci Birleşimde alınan karar ve Anayasa gereğince, 1 Eylül 1991 Pazar 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 15.48'de son verildi. 

Başkan 
ismet Kaya Erdem 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa İstanbul 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Mustafa Sartgül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 7 . 1991 Cuma 

Yazûı Soru Onergderi 

1. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, emniyet teşkilatında ve mülkî idare amirleri sını
fında görev yapanların ekonomik sorunlarına ilişkin içişleri Bakamndan yazılı soru önergesi 
(7/2135) (Başkanlığa geUş tarihi : 2.7.1991) 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türk Hava Yollarının grev nedeniyle uğradığı 
zarara ve bu kurumla ilgili bazı iddilara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2136) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.1991) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, devlet bankalarından usulsüz kredi aldığı için 
hapis cezasına çarptırılan bir vatandaşın yakalanamamasının nedenine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2137) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.1991) 

4. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, ipek böceği üreticilerini destekleme politika
sından vazgeçilip geçilmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan yazılı soru önergesi (7/2138) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.1991) 

5. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, "Bu Oyuna Gelmeyin" adlı oyunun Merzifon 
Kaymakamı tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan yazılı soru önergesi 
(7/2139) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.1991) 

6. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Konya kanalizasyonu ana boru hattının Hız 
Gölünü kirlettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2140) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.7.1991) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamöğlu'nun, kalp pili, ortez ve protez 
cihazları takılması gereken Bağ - Kur'lu bir hastanın tedavisinin hangi kurum tarafından 
üstlenileceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2141) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.7.1991) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Karayolları Genel Müdürlüğünce Gebze - Ye
nimahalle'de gerçekleştirilen kamulaştırmaların bedellerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2142) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.1991) 

9. —Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımları
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2143) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.7.1991) 

10. — tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 3 - 9 Kasım 1991 tarihlerinde ülkemizde 
yapılacak olan Ortadoğu'da Su Sorunları Konferansına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/2144) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1991) 

11. — izmir Milletvekili Ahmet ErsinMn, izmir ili Konak ilçesinin Balçova, Narlıdere ve 
Güzelbahçe semtlerinin ilçe ve belediye olma taleplerinin sonuçsuz kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2145) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1991) 

12. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Arsuz Ovası ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2146) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1991) 
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13. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, orman köylülerinin hayat standardını dü
zeltmek için ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2147) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1991) 

14. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ayçiçeği ürünü taban fiyatına ve ürün be
dellerinin peşin Ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/2148) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1991) 

İS. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eskişehir ve Bursa otogarlanndaki greve ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2149) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1991) 

16. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, hububat taban fiyatına ve ürün bedellerinin 
peşin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2150) (Başkanhğa 
geliş tarihi : 5.7.1991) 

23 . 8 . 1991 Cama 

Kamm Hükmünde Kararnameler 

1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/820) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanhğa geliş tarihi : 9.7.1991) 

2. — Kamu Personelinin özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/821) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanhğa geliş tarihi : 9.7.1991) 

3. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/822) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanhğa geliş tarihi : 
9.8.1991) 

4. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/823) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanhğa geliş 
tarihi : 9.8.1991) 

5. — 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/824) (içişleri Komisyonuna) (Başkanhğa geliş tarihi : 9.8.1991) 

6. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/825) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanhğa geliş tarihi : 14.8.1991) 

7. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/826)(Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanhğa. geliş tarihi: 14.8.1991) 

8. — Başbakanlık özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/827) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanhğa geliş 
tarihi : 21.8.1991) 
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9. — Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/828) (Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve İbrizm ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.8.1991) 

ihsanlar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ye Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/829) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa gdls tarihi: 17.7.1991) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engd Olma Anlaşmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/830) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 30.7.1991) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Dair Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/831) (Adalet ve Dışiş
leri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1991) 

4. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25. Genel Konferansında Be
nimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/832) (Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.1991) 

5. — 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/833) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 31.7.1991) 

6. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/834) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.7.1991) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yâtırım-
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/835) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.8.1991) " 

8. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Diplomatik 
İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlandırılmalarına İliş
kin Kanun Tasarısı (1/836) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa gdlş tarihi : 9J.1991) 

9. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6 na Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
ve Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/837) (İçişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.8.1991) 

10. — Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/838) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22J.1991) 

11. - 1 9 9 1 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/839) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 22.8.1991) 

mğkr 
1. — İzmir Milletvekilleri Burhan Cahit Gündüz ile Hüsnü Doğan'ın; Dört İlçe ve Bir 

İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/583) (İçişleri ye Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.7.1991) 
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2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bakanlar Kurulu Üyelerinin Mal Be
yanında Bulunmalarına ve Üyeliğin Düşmesine Dair Kanun Teklifi (2/S84) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.7.1991) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Bir ti ve Bir tlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifi (2/585) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6 .8.1991) 

4. — Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 15 Arkadaşının; Seçimlerle İlgili Bazı Kanun
larda Değişiklik \apüması ve XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak 
Hükümler Hakkında Kanun Teklifi (2/586) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 21.8.1991) 

Tezktrekr 

1. — Sivas Milletvekili Ömer Günbulut'un Yısama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1711) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1991) 

2. — Yozgat Milletvekili Cemil Çiçek'in \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1712) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.1991) 

Raporlar 
1. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 

raporları (1/702) (S. Sayısı : 580) (Dağıtma tarihi : 23.8.1991) (GÜNDEME) 
2. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 27 Arkadaşının, 22.6.1965 Tarihli ve 633 Sayı

lı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Meni
den Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi İçtüzüğün 35 inci Maddesine Göre Millî Eğitim Ko
misyonunun Mütalaası ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/528) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma 
tarihi : 23.8.1991) (GÜNDEME) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Gıda Mühendisliği Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (2/447) 
(S. Sayısı : 578) (Dağıtma tarihi : 23.8.1991) (GÜNDEME) 

4. — Cumhurbaşkanlığının 1990 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele
me Komisyonu Raporu (3/1677) (S. Sayısı: 576) (Dağıtma tarihi: 23.8.1991) (GÜNDEME) 

Yazık Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, basın mensuplarının özgür düşünmelerine 
engel olduğu iddia edilen yasaların kaldırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2151) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.7.1991) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Çitosan'a ait bazı fabrikaların Fransız 
Çimento Şirketine satılmasıyla ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararının iptaline dair mahke
me kararının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2152) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.1991) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, işten çıkarılan işçilerin tazminatlarının öden
mesini sağlamak ve işten çıkarma olaylarını denetlemek ve azaltmak için ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2153) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.7.1991) 
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4. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü' nün, Toprak Mahsulleri Ofisinin geçen yıldan 
kalan "buğday farkı" borcuna ve Ofisçe bu yü satın alınan buğday ürünü için peşin ödemele
rin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan yazılı soru önergesi (7/2154) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.1991) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş'ın, olağanüstü 
hal ilan edilen iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/2155) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.1991) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş tli Ekinözü ve 
Nurhak ilçelerinin teşkilatlandırılmamasının ve Karahasanuşağı Köyüne otomatik telefon santralı 
kurulmamasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2156) (Başkanlığa geüş 
tarihi : 16.7.1991) 

7. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanının öl
dürülmesi ye cenaze töreninde parti yöneticileri ile milletvekillerinin dövülmesi olaylarının so
rumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2157) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.1991) 

8. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Güneydoğu Anadolu'da konuşlandırılacağı id
dia edilen çok uluslu "Çekiç Güç"e ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2158) (Baş
landığa geliş tarihi : 23.7.1991) 

9. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Bağ - Kur sigortalılarının ilaç paralarını almakta 
karşılaştıkları sorunların nasıl giderileceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan 
yazılı soru önergesi (7/2159) (Başkanlığa geüş tarihi : 23.7.1991) 

10. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, taşkına maruz kalan Kars tli Aralık İlçesi A, 
Çiftlik Köyünün yeniden yapılanması ve yöre halkının mağduriyetinin giderilmesi için alına
cak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2160) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 23.7.1991) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin 1987 -
1990 yıllarında faizsiz finans kurumlarına sattıkları ve teslim ettikleri mallara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/2161) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.7.1991) 

12. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen 
altyapı tesislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2162) (Başkanlığa geüş tarihi : 
26.7.1991) 

13. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Kamu Ortaklığı Fonunun 1987 -1990 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2163) (Başkanlığa geüş 
tarihi : 26.7.1991) 

14. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, islam ülkelerinden 1984 - 1990 yılla
rında satın alınan petrol ve petrol ürünlerine ve bu ürünleri karayolu ile ülkemize taşıyan nak
liye firmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2164) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.7.1991) 

15. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Star-1 Televizyonunun ortaklarına, yıl
lık kazancına ve bu televizyona kamu kurum ve kuruluşlarınca reklam verilip verilmediğine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2165) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.7.1991) 
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16. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, tzmir tli Esentepe Mahallesindeki sosyal konut
ların arsa tapularının Belediyeye ne zaman devredileceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazdı soru önergesi (7/2166) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.1991) 

17. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, T.C. Emekli Sandığına ait olup son iki yıl içinde 
satılan oteline ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/2167) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 1.8.1991) 

18. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Türkiye Emlak Bankasınca son beş yıl içinde ger
çekleştirilen gayrimenkul alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2168) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.8.1991) 

19. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Adalet Bakanlığı Müsteşarı hakkındaki iddia
lara ilişkin Adalet Bakamndan yazılı soru önergesi (7/2169) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.1991) 

20. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır kent merkezi ve çevresindeki yurt
taşlara ağır işkenceler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2170) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2J.1991) 

21. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bartın İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2171) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.8.1991) 

22. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bartın Belediye Başkanlığı seçimi 
nedeniyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev sahası dışında yol yapımı faaliyetinde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan yazılı soru önergesi (7/2172) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.8.1991) 

23 Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumundan 
1990 yılında emekli olup da halen kıdem tazminatı alamamış olan maden işçilerine bu ödeme
lerin ne zaman yapılacağına ilişkin Devlet Bakamndan yazılı soru önergesi (7/2173) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 6.8.1991) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, belediye başkanlığı seçimi nedeniy
le Bartın'da görev ve yetki dışı seçim yatırımı yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskftn 
Bakamndan yazdı soru önergesi (7/2174) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.8.1991) 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu' nun, Bartın Belediye Başkanlığı seçimin
de Seçim Kurulu Başkanının tehdit edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/2175) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.8.1991) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, olağanüstü hal bölgesinde görev yapan be
lediye çalışanlarına, "olağanüstü hal tazminatı" ödenmemesinin nedenine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/2176) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.8.1991) 

27. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Başbakanlık Müsteşarının yeni dü
zenlemeden sonraki maaşına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2177) (Başkanlığa geHş 
tarihi : 6J.1991) 

28. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, METAŞ'la ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2178) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.8.1991) 

29. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, tstinye'den sökülüp götürülen yüzer havuzların 
yeni bağlama yerlerinde ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2179) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.8.1991) 
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30. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, son bir yıl içinde gözaltına alınanlardan ölen
lerin sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2180) (Baskanhğa geUş tarihi: 15 J.1991) 

31. — Samsun Mületvekili trfan Demiralp'in, bekçilere ne zaman kira yardımı verileceği
ne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2181) (Başkanlığa geliş tarihi 1.16 J.1991) 

32. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Samsun tii Ladik ilçesi Cüce Köyünde 1986 
yıhnda gerçekleştirilen kamulaştırmaların bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskftn Bakamndan 
yazdı soru önergesi (7/2182) (Başkanlığa geliş tarihi : 16J.1991) 

33. — Sakarya Mületvekili Ahmet Neidtm'in, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlı
ğındaki Mr heyetin 9 -18 Ağustos,1991 tarihleri arasında yaptıkları ABD gezisine ilişkin İçişle
ri Bakamndan yaalı soru önergesi (7/2183) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.8.1991) 

34. — Ankara Milletvekili Tevfîk Kocak'ın, Batman ve ayarında üretilen petrolü Dört
yol'a taşıyan boru hattının kapasitesinin artırılmasına dair projeden vazgeçildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2184) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.8.1991) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza Dıman'ın, "Kültür politikası" doğrultusunda gerçekleşti
rilen kitap alımlarına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/2185) (Başkanlığa geliş 
tariM : 21 J.1991) 

36. — Tekirdağ Milletvekili Oüneş Gürseler'in, Tekirdağ Belediyesinin ihtiyacı olan ve be
deli ödenen asfaltın tesliminin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/2186) (Batkaahğa geliş tarihi: 21 J.1991) 

37. — tzmir Milletvekili Alan Gönen'in, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği hizmetlerinde kul
lanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/2187) (Başkanlığa geUş tarihi : 22J.1991) 

Genel Görüşme önergesi 
1. — Doğru İM Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Balıkesir Milletvekili Mustafa 

Çorapooğlu ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, son aylarda olağanüstü hal bölgesinde ve İs
tanbul'da meydana galan olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/46) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7 J.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erden 

KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaı (Balıkealr), Mustafa Sarigdi (İstanbul) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddeleri ge
reğince, Rize Milletvekili Mesut YUmaz ve 130 milletvekili tarafından Başkanlığımıza verilen 
önerge uyartnca olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 132 nci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Rûe Milletvekili A. Mesut Yumaz ve 130 arkada/mm, Seçimleri* İlgili Bern Kanunlarda 

DÇifütik Yapumast ve 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminle Uygulanacak Hükümler Hakkında 
Kanun Teklifini görüşmek için olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/310) 

BAŞKAN — Gündemimizin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan, 
olağanüstü çağrı önergesini ve Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum : 

21.8,1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere 18 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 29 Kasım 1987 tarihinde yapıl

mıştır. Normal olarak 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 1992 yılının Kanm ayında 
yapılması gerekmektedir. Ancak ülke şartları Milletvekili Genel Seçiminin erkene alınması za
ruretini doğurmuştur. 

Erken genel seçim için seçim mevzuatında bazı değişikliklere ihtiyaç görüldüğünden, bu
nu sağlamak amacıyla bir kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, ilişikte sunulan, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19 
uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifini gö
rüşmek üzere; Anayasanın 93 ve TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri uyarınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 23 Ağustos 1991 Cuma günü saat 15.00'te toplantıya çağrılmasını arz ederiz. 

A. Mesut Yılmaz Ledin Barlas 
Rize Adana 

İbrahim öztürk Mehmet Perçin 
Adana Adana 

Mehmet Deliceoğlu Abdurrahman Karaman 
Adıyaman Adıyaman 

Metin Balıbey Yaşar Eryılmaz 
Afyon Ağrı 
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Mehmet T&şar 
Ağrı 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ankara 

Tevfık Ertürk 
Ankara 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Ercan Vuralhan 
• Ankara 

Hasan Çakır 
Antalya 

Bahattin Çaloğlu 
Artvin 

Mehmet Yüzügüler 
Aydın 

M. Fenni tslimyeli 
Balıkesir 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Kâzım Oksay 
Bolu 

ibrahim özel 
Burdur 

Mehmet Gedik 
Bursa 

M. Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 
Çanakkale 

İsmail Şengün 
Denizli 

Nurettin Dilek 
Diyarbakır 

Nizamettin özdoğan 
Elazığ 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

M. Rıfkı Tfeylalı 
Erzurum 

İsmet özarslan 
Amasya 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Hazım Kutay 
Ankara 

Mustafa Rüştü Taşar 
Ankara 

Zeki Mıvuztürk 
Ankara 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Nevzat Durukan 
Bolu 

Sait Ekinci 
Burdur 

tlhan Aşkın 
Bursa 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

İlker Genlik 
Çanakkale 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 
Cahit Aral 

Elazığ 
Sabahattin Araş 

Erzurum 
Rıza Şimşek 

Erzurum 
İsmet Oktay 

Eskişehir 
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Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Ahmet Günebakan 
Gaziantep 

Burhan Kara 
Giresun 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Ali Er 
İçel 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Leyla Yeniay Köseoglu 
İstanbul 

Ali Tannyar 
İstanbul 

Hüsnü Doğan 
İzmir 

Adil Erdem Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ülkü Soylemezoğlu 
Kahramanmaraş 
İlhan Aküzüm 

Kars 
. Kerem Güneş 

Kars 
Murat Başesgioglu 

Kastamonu 
M. İrfan Başyazıcıoglu . 

Kayseri 
Seyit Halil özsoy 

Kayseri 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 
Mustafa Dinek 

Konya 
Haydar Koyuncu 

Konya 
Saffet Sert 

Konya 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
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Mustafa Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Ali Rıza Yılmaz 
İçel 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Kemal Karhan 
İzmir 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 
Ali Topçuoglu 

Kahramanmaraş 
Yasin Bozkurt 

Kars 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 
Hüseyin Sabri Keskin 

Kastamonu 
O. Recep Ergun 

Kayseri 
Şevki Gögüsger 

Kırşehir 
Kadir Demir 

Konya 
Mehmet Keçeciler 

Konya K 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Abdullah Tenekeci 
Konya 

Talat Zengin 
Malatya 
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A. Vahap Dizdaroğlu 
Mardin 

Mehdin Işık 
Muf 

AliBabaoğlu 
Nevşehir 

Bahri Kibar 
Ordu 

Yılmaz Sanioglu 
Ordu 

Gürbüz Yılmaz 
Ordu 

Yalçın Koçak 
Sakarya 

Mehmet Akarca • 
Samsun 

tdris Ankan 
Siirt 

Şakir Şeker 
Sivas 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Avni Akkan 
Trabzon 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ahmet Ava 
Uşak 

H. Aydın Arvasi 
Van 

Reşit Çdik 
Van 

Cemil Çiçek 
Yozgat 

Alaattin Fırat 
Muş 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Raşit Daldal 
Niğde 

Ertuğrul özdemir 
Ordu 

thsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Mustafa Nazikoğlu 
Rize 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

KayaOpan 
Sivas 

Necati Akına 
Şanlıurfa 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Talat Sargın 
Tokat 

Erkan Yüksel 
Tokat 

Necmettin Karaduman 
Trabzon 

Hayrettin Kurbetli 
Trabzon 

Mehmet Tbpaç 
Uşak 

thsan Bedirhanoğlu 
Van 

Selahattin Mumcuoglu 
Van 

Ali Şakir Ergin 
Yozgat 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

ÎSMAÎL ÜöDÜL (Edirne) —• Sayın Başkan, önergeye ben de iştirak ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın tsmail Üğdül, Sayın Ali Sami Akkaş, Sayın Nurettin Yılmaz, Sayın 

Şener tşleten, Sayın Mümtaz Güler, Sayın Ramiz Sevinç, Sayın Burhan Cahit Gündüz, 
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Sayın Necat Eldem, Sayın Cavit Kavak, Sayın Şükrü Yürür, Sayın Kâzım Çağlayan, Sayın Mu
zaffer Atılgan, Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı, Sayın Yılmaz Altuğ önergeye katılmışlardır. 

2. — TBMM Baskanmm olağanüstü toplantıya çağrı tezkeresi (3/1721) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından bildirilmiştir. 
Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve arkadaşlarının, Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda De

ğişiklik "Yapılması ve 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Uygulanacak Hükümler 
Hakkında Kanun Teklifini görüşmek için yeter sayıdaki milletvekilinin istemi üzerine, Anaya
sanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisini 23 Ağustos 
1991 Cuma günü saat 15.00'te toplantıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bu çağrının valiler tarafından il
leri çerçevesindeki sayın milletvekillerine duyurulması rica olunur. 

Kayra Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

B) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerisi 
1. — Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiktik Yapümast ve 19 uncu Donem Milletvekili Ge

nel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun TeWfinin (2/586) (S. Saytst: 581) görüşülme 
gün, saat ve sûresine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Anayasamızın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak verilen 
bu önerge uyarınca görüşülmesi gereken; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve arkadaşlarının, Se
çimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19 uncu,Dönem Milletvekili Genel Se
çiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi henüz Komisyonda görüşülmedi
ğinden, Genel Kurulda hemen ele alınman ve görüşülmesi mümkün değildir. 

Bu konuda Danışma Kurulumuzun bir önerisi vardır; okutup, onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 102 Tarihi : 22.8.1991 
Danışma Kurulunun 22.8.1991 Perşembe günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin «Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Onural Şeref Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Mustafa Çorapçıoğlü 

öneri: Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19 uncu Dönem Millet
vekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi ye Anayasa Komis
yonu Raporunun görüşmelerine İçtüzüğün 53 üncü maddesi gereğince, 48 saat geçmeden baş-
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Ianması ve bu maksatla Genel Kurulun 24 Ağustos 1991 Cumartesi günü saat 15.00'te toplan
ması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması; gerektiğinde saat 24.00'ten 
sonra ve 25.8.1991 Pazar, 26.8.1991 Pazartesi günlerinde de çalışmalara devam olunması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 

8 adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Belçika'ya gidecek dan Millî Savunma Bakam Hüseyin Barlas Doğu'nun dönüsüne kadar 

Millî Savunma Bakanlığına, Dışişleri Bakam İsmail Safa Giray 'm vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ili/kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1713) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Bağımsız Program Grubu (IEPG)'nun 9 uncu Savunma Bakanları toplantısına 

katılmak üzere, 1 - 3 Temmuz 1991 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma 
Bakanı H. Barlas Doğu'nun dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Dışişleri Bakanı 
t. Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakam ve Başbakan Yardvncısı Ekrem Bakdemirli'nin dönü
süne kadar Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcütğma, Devlet Bakam Fahrettin Kurt'un vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1714) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 - 20 Temmuz 1991 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek 

olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirii'nin dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanı ve Başbakan \brdımcılığına, Devlet Bakanı Fahrettin Kurt'un vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Cengiz Tuncer'm dönüsüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ersin Koçak'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1715) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20 Temmuz Barış ve özgürlük Bayramı kutlama törenlerine katılmak üzere, 19 - 22 Tem

muz 1991 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı 
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Cengiz İbnoer'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Ersin Koçak'm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı ismail Safa Giray 'tn dönü

süne kadar Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakam Hüseyin Barlas Doğu'nun vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaskanhğt tezkeresi (3/1716) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 -16 Ağustos 1991 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı t. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Mili! Savunma Bakanı H. Barlas Doğu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Km teşkil edilen Tarım ve Keyifleri Bakanlığına, Çankırı Milletvekili ilker Tuncay'm atan

dığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1717) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Başbakanlığın 11 Ağustos 1991 gün ve 08-3-1/1-16573 sayılı yazıları. 
\feni teşkil edilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Çankırı Milletvekili tlker Tuncay, Türki

ye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince atanmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. _ x . 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — İleni teşkil edilen Orman Bakanlığına, Târvn ve Köyişleri Bakanı İlker Tuncay'm vekillik 

etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1718) 
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Başbakanlığın 11 Ağustos 1991 gün ve 08-3-1/1-16574 sayılı yazıları. 
Yeni teşkil edilen Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı tlker Tuncay'ın vekillik 

etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 113 üncü maddesine göre uygun görülmüştür. 
Bilgilerinize sunarım. - M . 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Ismaü Safa Giray'ın dönüşüne kadar Dışişleri Ba

kanlığına, Devlet Bakam M. Wdn Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1719) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

NATO Bakanlar Konseyinin olağanüstü toplantısına katılmak üzere 20 • 21 Ağustos 1991 
tarihleri arasında Belçika'ya' gidecek olan Dışişleri Bakanı t. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; 
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Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Yeni teşkil edilen Çevre Bakanlığma, Konya Milletvekili fili Talip Özdemir'in atandtğtna 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1720) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Başbakanlığın 22 Ağustos 1991 gün ve 08-3-1/1-18090 sayılı yazıları. 
Yeni teşkil edilen Çevre Bakanlığına, Konya Milletvekili Ali Talip Özdemir, Türkiye Cum

huriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince atanmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. _ „ . 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Muğla Milletvekili Musa Gokbd'in, Baytndtrhk, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

üyeliğinden çekildiğine iti/kin önergesi (4/311) 
BAŞKAN — Komisyondan bir istifa tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
^ ^ * MusaOökbd 

Muğla 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Doğru Hol Partisi Grubu adma Grup Başkanvekilkri Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorap-

çtoğkı ve Konya Milletvekili Mfa Tamr'tn, son aylarda olağanüstü hal bölgesinde ve istanbul'da meydana 
gelen olaylar konusunda genel görüşme aeümasma ilişkin önergesi (S/46) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaşVanlığına 

Son aylarda Olağanüstü Hal Bölgesinde ve büyük şehirlerimizden İstanbul'da, çatışmala
rın sürekliliği, şehit verilen görevlilerin niteliği sayıca elem verici bir artış göstermektedir. 

Soyguncu caniler ve teröristler, âdeta Türk Devletine meydan okumaktadırlar. 

Terör ve çete.hareketlerinin her kanlı eylemine karşı devletin caydırıcı ve yakalayıp ceza
landırıcı gücünü göstermek yerine, umursamaz bir tavırla "Kanları yerde kalmayacak, kökleri 
kazınacak" gibi kalıplaşmış beyanlarla iktifa edilmesi, bölücü ve ayrılıkçı çetelere cesaret ver
mektedir. 

Türk halkının elemle izlediği 9 er, 3 polis, 1 korucunun öldürülmesi olayı, cinayetler zinci
rinin son halkaları mı olacak, yoksa yeni halkalar bu gaflet zincirine eklenecek mi? 

Zihinlerdeki bu sual, ülkeyi ciddî şekilde rahatsız etmektedir. Hükümet, eylemlere karşı 
devlet gücünü, etkinliğini göstermekte daima geç kalmaktadır. Türk Devleti, millt bütünlüğe 
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yönelik bu eylemleri durdurmak, bütün vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak zo
rundadır. 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak, ülkenin kaderine daima bakim olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, bütün olayları, eylemleri ve ülkenin içine düşürüldüğü vahim durumu tartışıp 
görüşmesi, bilgi sahibi olması ve devletin yeniden işlerliğinin sağlanması için Anayasanın 98, 
İçtüzüğün 99,100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasını arz ve talep ederiz. 

» 
DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu Vefa Tanır 

Balıkesir Konya 

BAŞKAM— Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge gündemde yerini alacak ve gene) görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
10. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayth Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun üe 78 ve 190 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasanstmn geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (1/809) (4/312) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14.5.1991 tarihli ve 101-170/03786 sayılı yazımız. 
"Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 76 na maddesine göre yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesini arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarı, Hükümete geri verilmiştir. 
Olağanüstü toplantı konusu, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19 

uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifini 
görüşmek için, alınan karar gereğince 24 Ağustos 1991 Cumartesi günü, saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.19 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Eber - Akşehir sulama projesine ilişkin sorusu ve Baytn-

dtrltk ve İskân Bakam Hüsamettin Örüç'ün yazdı cevabı (7/2030) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve tskfin Bakanınca yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 

Ömer Seker 
Konya 

1. Konya ve Afyon illeri hudutları içerisinde bulunan Eber - Akşehir sulama projesi hangi 
tarihte yapılmıştır? 

2. Proje uygulamasına ne zaman başlanılmıştır? 
3. Projenin tüm maliyeti ne kadardır? 
4. Seneler itibariyle bugüne kadar ne kadar para harcanmıştır? 
5. Proje bittiği zaman ne kadar yer sulanacaktır? 
6. Projenin ne zaman bitirileceği düşünülmektedir? Yazılı olarak cevaplandırılmasını say

gıyla arz ederim. 
T.C. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 16.7.1991 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Ankara 
Sayı : A-13/230/62-63-01/1918 

Konu : Konya Milletvekili Ömer Şeker'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 30.4.1991 gün ve KAN. KAR. MD.: 7/2030-7505/32919 

sayılı yazısı. 
b) T.B.M.M. Başkanlığının 22.5.1991 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/2030-7505/32919 sa

yılı (tekit) yazısı. 
Eber - Akşehir Sulama Projesine ilişkin, Konya Milletvekili Ömer Şeker'in Bakanlığımıza 

yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Soru 1. Konya ve Afyon illeri hudutları içerisinde bulunan Eber - Akşehir sulama proje

si hangi tarihte yapılmıştır? 
Cevap 1. Eber - Akşehir I inci merhale projesi kapsamında 11,920 hektarlık alana sula

ma hizmeti verecek olan Eber - Akşehir I inci kısım sulamasının 1977 yılında, 16,881 hektarlık 
alana sulama hizmeti götürecek Eber sulamasının da 1984 yılında kesin projeleri yapılmıştır. 

Soru 2. Proje uygulamasına ne zaman başlanılmıştır? 
Cevap 2. 1977 yılında yatırım programına alınan ve projesine göre aynı yıl regülatör ve 

cazibe ana kanalının ihalesi yapılan iş, 1979 yılında tasfiye ediliştir. Bunun üzerine 1985 yılın
da konu yeniden Eber - Akşehir I inci kısım inşaatı adı altında ihale edilmiş olup, bu kısmın 
sulama alanı ise 11,920 hektardır. 
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Soru 3. Projenin tüm' maliyeti ne kadardır? 
Cevap 3. Sözkonusu projenin toplam yatırım tutarı 357 milyar TL.'dır. 
Soru 4. Seneler itibariyle bugüne kadar ne kadar para harcanmıştır? 
Cevap 4. Projeye 1990 yık fiyatlarıyla; 1977 yılında 850 milyon TL., 1978'de 1,765 mil

yar TL., 1979'da 909 milyon TL., 1980»de 43 milyon TL., 1986'da 5,118 milyar TL., 1987'de 
5,168 milyar TL., 1988'de 5.221 milyar TL., 1989'da 6,806 milyar TL., 1990 yılında da 3,170 
milyar TL. olmak üzere toplam 29,050 milyar TL. harcanmıştır. 

Soru 5. Proje bittiği zaman ne kadar yer sulanacaktır? 
Cevap 5. Eber - Akşehir I inci merhale projesi tamamlandığında toplam 28,801 hektar

lık alanın sulanması sağlanacaktır. 
Soru 6. Projenin ne zaman bitirileceği düşünülmektedir? 
Cevap 6. Projenin 1995 yılında ikmali planlanmış olup, bu tarihe kadar bitirilmesi ise 

tamamen bütçe imkânlarına bağlıdır. 
Bilginize arz ederim. 

Hüsamettin örüç 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 

2. — Konya Milletvekili Ömer Şektr'in, Konya - Akşehir ve İsparta Şarkikaraağaç ilçelerinin tek 
yönlüydü olan ve dârtyol tabir edilen Devlet yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Hüsa
mettin Örüç'ün yazûı cevabı (7/2031) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımı Bayındırlık ve İskân Bakanının yazılı olarak cevaplandırılmasını say

gıyla arz ederim. 
11.4.1991 

Ömer Şeker 
Konya 

1. Konya'nın Akşehir İlçesi ve İsparta'nın Şarkikaraağaç İlçesinin tek yönlü yolu olan 
ve dörtyol tabir edilen Devlet yolunun ne zaman bitirileceği? 

2. 1991 yılında bu yol yapımı için ne kadar para ayrılmış olduğunu? fazılı cevaplandırıl
masını saygıyla arz ederim. 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 16.7.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : A-13/230/62-63-01/1912 

Konu : Konya Milletvekili Ömer Şeker'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 30.4.1991 gün ve KAN. KAR. MD.: 7/2031-7506/32920 

sayılı yazısı. 
b) T.B.M.M. Başkanlığının 22.5.1991 gün ve KAN. KAR. MD.: 7/2031-7506/32920 sa

yılı (tekit) yazısı. 
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Konya - Akşehir ve İsparta - Şarkikaraağaç ilçelerinin tek yönlü Devlet yoluna ilişkin, Konya 
Milletvekili Ömer Şeker'in Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Akşehir ayrımı - Bağkonak - Qblvaç - Şarkikaraağaç) ayrımı yolu 8 m. platform genişli
ğinde projeli olarak yapılmış ve asfalt kaplamalıdır. 

Ancak, sorunlu durumda ftfulunan Akşehir çıkışındaki 3,9 km. lik kesimin (EngcBi var
yantı) emanet olarak altyapısı tamamlanmış ve eksik kalan üst yapısımn da tamamlanmasına 
çalışılmaktadır. 

Mevcut hali ile yaz ve kış trafiğine güvenli bir geçit sağlayan bu yolun periyodik olarak 
bakım hizmetleri yapılmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Hüsamettin Oruç 

Bayındırlık ve tskân 
Bakanı 

3. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Konya İH Doganhisar İlçesi Konağa Guletine üifkm 
sorusu ve Baytndtrbk ve İskân Bakam Hüsamettin Örüç'ün yazık cevabı (7/2032) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya İlinin Doganhisar İlçesi Karaağa Guletinin durumu hakkındaki somlarımın Ba

yındırlık ve tskân Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 

11.4.1991 
Ömer Şeker 

Konya 

1. Proje hangi tarihte yapılmıştır ve ne zaman bitirilecektir? 
2. 1991 yılında ne kadar para ayrılmıştır? 
3. Ayrıldığı düşünülen bu parayla proje kaç yılda bitirilecektir? Yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygıyla arz ederim. 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 16.7.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : A-13/230/62-63-01/1938 

Konu : Konya Milletvekili Ömer Şeker'in yazık soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 30.4.1991 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/2032-7507/32921 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Konya Milletvekili Ömer Şeker'in "Doganhisar İlçesi Karaağa 
Göleti"ne ilişkin Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Soru 1. Proje hangi tarihte yapılmıştır ve ne zaman bitirilecektir? 
Cevap 1. Planlama çalışmaları 1987 yılında tamamlanan Karaağa Göletinin ikmal tarihi 

1993 yılı olarak tespit edilmiştir. 
Soru 2. 1991 yılında ne kadar para ayrılmıştır? 
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Cevap 2. Sözkonusu proje için 1991 yılı yatırım programında 400 000 000.- TL. ödenek 
ayrılmıştır. 

Soru 3. Ayrıldığı düşünülen bu parayla proje kaç yılda bitirilecektir? 
Cevap 3. Bu projenin planlanan tarihler arasında bitirilebilmesi tamamen bütçe imkan

larına bağlı bulunmaktadır. 
Bilginize arz ederim. ' ».« . M_-

* Hüsamettin Oruç 
Bayındırlık ve tskân 

Bakam 
4. — Kutiardi Milletvekili Gürcan Ersin'in, E-5 Karayoluna ilifkin sorusu ve Baymdtrltk ve 

İskân Bakam Hüsamettin Örûç'ün yazdı cevabı (7/2037) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakam tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl

masını saygı ile dilerim. 

Gürcan Ersim 
Kırklareli 

E-5 Karayolu,, ülkemizi Avrupa'ya bağlayan en önemli geçit olduğu gibi trafik akışı çok 
yoğun olan bir yoldur. Ancak hizmete girdiği günden bugüne dek bilhassa Çorlu • Babaeski 
arasında kalan 70 km. lik bölümünde hiçbir iyileştirici çalışma yapılmamıştır. Yol yeterince 
geniş değildir. Banketler yok denecek kadar dardır. Tepe üstlerine hiçbir çalışma yapılmadan 
asfalt dökülmüştür. Virajlar gayet keskindir. Rampalar çok meyillidir. Yoğun sanayileşme bu 
yolun iki yanında devam etmektedir. Fabrikalardan çıkan vasıtalar yola çamur taşımakta, ayrı
ca bu çıkışlarda hiçbir emniyet tedbiri alınmamaktadır. Neticede her yıl yüzlerce kaza olmak
tadır. Pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmekte ve mal zayiatı milyarlarca lirayı bulmakta
dır. Daha bu bayramda 20'ye yakın vatandaşımız hayatım kaybetmiştir. 

1. Bu yolu daha emniyetli hale getirmek için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? 
2. Trafik yükü çok daha az olan yollara büyük yatırımlar yapılırken, böylesine önemli 

bir yola şimdiye kadar iyileştirici yönde bir yatırım yapılmayışının özel bir sebebi var mıdır? 
3. önümüzdeki yıl trafiğe açılacak paralı yolun, daha iyi çalışabilmesi ve yeni yolun da

ha çok para kazanması için E-5 karayoluna özellikle bakım ve yatırım yapılmadığı söylentileri 
doğru mudur? 

T.C, . .. ' 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 16.7.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : A-13/230/62-63-01/1914 

Konu : Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) T.RM.M. Başkanlığının 1.5.1991 gün ve KAN. KAR. MD.: 7/2037-7547/33089 

sayılı yazısı. 
b) T.RM.M. Başkanlığının 22.5.1991 gün ve KAN. KAR/MD.: 7/2037-7547/33089 sa

yılı (tekit) yazısı. 
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E-S Karayoluna ilişkin, Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in Bakanlığımıza yönelttiği 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kınalı - Çorlu - Edirne Devlet yolunun 24 km. lik Kınalı - Çorlu kesiminin her iki tarafın
da 2,5 m. banket genişletilmesi ile gerekli yerlerde tırmanma şeridi şeklinde iyileştirme çalış
maları bitirilmiş ve yolun standardı da 7.00 m. kaplama, 12.00 m. platform genişliğine ulaştı
rılmıştır. 

Sözkonusu güzergâhın mevzii kamulaştırmaları hariç, Çorlu - Edirne arasında kamulaş
tırma çalışması bulunmamaktadır. Mevcut sınırlar içinde kalmak şartı ile yolun banket destek 
dolguları yapılarak platformun 12.00 m. ye çıkarılmasına çalışılmaktadır. Çorlu - Lüleburgaz 
arasında ise istimlak sorunları çıktığından, bu kesimin banket genişletme işleri yapılamamış
tır. 1989 yılından itibaren Lüleburgaz'dan Edirne yönüne doğru yapılan çalışmalarla, yolun 
kapasitesini yükseltecek şekilde platform genişliği sağlanmış olup, eski duruma göre trafik akı
şında rahatlamalar olmuştur. 

Lüleburgaz - Babaeski arasında yolun iki tarafındaki banketlerin 23 km. Iik kesiminde 
altyapı ile sanat yapısı işleri bitirilmiş ve 16 km. de temel tabaka teşkil edilmiştir. Babaeski 
- Havsa arasında ise; 17 km. lik kesimin altyapı ve sanat yapısı gerçekleştirilmiş, Babaeski şe
hir geçişinde de sanat yapısı işlerine başlanmıştır. 

Yolun 1991 yılı program ödeneği 885 milyon TL. olup; bu yıl içinde Lüleburgaz - Babaes
ki arasının üstyapı işleri tamamlanarak, Kınalı - Çorlu - Edirne yolunda iyileştirme çalışmaları 
yıl içi ödeneğine göre bir program dahilinde devam etmektedir. Esas sorun, yapımları büyük 
maliyetler gerektiren şehir içi geçişlerinin (Çorlu, Babaeski gibi) de alınamamasıdır. 

Ayrıca, Kınalı - Çorlu - Edirne yolunun Türkiye Transit Karayolu (TETEK) projesi kapsa
mında önceki yıllarda tamamının asfalt beton kaplaması yenilenmiştir. Yolun trafikle ilgili ya
tay ve düşey işaretlemeleri tamam olup, halen yol sathı trafiğe elverişli durumdadır. 

Bilginize arz ederim. 
Hüsamettin örüç 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

5. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1987 yûtndan buyana Türk Hava Yollaman yurt 
dışı seferlerinden ücretsiz yararlananlara ve Kurumun bu nedenle uğradığı zarara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı İbrahim Ozdemir'in yazılı cevabı (7/2064) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı yanıt verilmesi

ne aracılığınızı dilerim. 
Saygılarımla. 8.5.1991 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Bilindiği gibi Türk Hava Yollarındaki grev, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma 
sağlanamaması nedeniyle devam ediyor, işveren de lokavt kararı almıştır. 

Türk Hava Yolları çalışanlarının ücret istemlerine Türk Hava Yollarındaki zarar gerekçe 
gösterilmektedir. Bu arada, basında zararın bir nedeninin de milletvekillerinin, üst düzey bü
rokratların, işadamları ve eşlerinin ücretsiz seyahat ettirilmeleri gösterilmektedir. Buna göre; 
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1. 1987'den bu yana dış ülkelere Türk Hava Y>Uan uçaklarınca yapılan seyahatlerde milletve-
kükrinin, üst düzey bürokratların, işadamları ve esterinin ücret alınmadan götürüldükleri doğru mudur? 

2. Bu uygulamanın yasal dayanağı nedir? 
3. Ücret alınmadan götürülen kaç milletvekili, üst düzey bürokrat, işadamı ve esleri var

dır ve kimlerdir? 
4. Ücretsiz seyahatlerden dolayı Türk Hava Yollarının zararı nedir? 
5. Zarar işçi ücretlerinden mi karşılanacaktır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 2.8.1991 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : 525-119/748-23740 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14.5.1991 tarih ve 7/2064-7679/33360 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 28.5.1990 tarih ve K.K.Gn.Md. 07/106-1204/04000 sayılı yazısı. 

Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, ancak 
ilgi (b) yazıyla kendileri adına tarafından cevaplandırılması istenen dış ülkelere THY uçakla
rınca yapılan seyahatlerde, milletvekillerinin, üst düzey bürokratlarının, işadamları ve eşleri
nin ücret alınmadan götürüldüklerine dair ilgi (a) yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Tarifeli uçak seferlerinin başlaması münasebetiyle, Türk Hava Yollarının yaptığı tanıtım 
seferleri, sivil havacılık sektöründe mutat olan bir uygulamadır. Nitekim, bütün yabancı hava
yollarının uygulamaları da bu yöndedir. 

THY'nın uygulamasına örnek olarak, 16.11.1984 tarihindeki İstanbul - Madrit; 1.6.1986 
tarihindeki İstanbul - Singapur; 27.2.1988 tarihindeki İstanbul - Yeni Delhi; 23.3.1988 tarihin
deki İstanbul - Tunus; 21.5.1988 tarihindeki İstanbul - New York; 14.8.1989 tarihindeki İstan
bul - Tokyo; 7.12.1989 tarihindeki İstanbul - Moskova ilk uçuşlarını zikretmek mümkündür. 

Takdir buyurulacağı üzere, yukarıda sözü edilen tüm tanıtım seferlerinde hedeflenen amaç, 
yurt içinde Ve yurt dışında mevcut potansiyel yolcuya hitap etmek ve özellikle gidilen ülkede 
yurdumuzun en iyi biçimde tanıtılmasını ve temsilini sağlamak olmuştur. 

Yolcu listelerinin tespitinde de bu hususa ağırlık verilmiş ve tamum seferlerinde, TBMM'de 
grubu bulunan siyasî parti yetkililerince isimleri bildirilen sayın milletvekilleri; Meclis Ulaştırma 
Komisyonu Başkanlığınca belirlenen Komisyon Üyesi sayın milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi 
ve yüksek yargı organlarının sayın mensupları; üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri; ticaret 
sanayi, deniz ticaret odaları ve ticaret borsaları birliği yönetim kurulu başkanlıklarınca seçilen 
ihracatçı, sanayici ve işadamları; basın ve TRT mensupları, muhtelif bakanlıkların üst düzey bü
rokratları gibi toplumumuzun çeşitli kesimlerini temsil eden şahısları ve eşleri yer almışlardır. 

Sonuç olarak, bir tamum ve reklam faaliyetleri olarak organize edilmeleri nedeniyle 
THY'nın herhangi bir zararı sözkonusu olmayan ilk uçuşların, tamamen havacılık sektöründe 
mutat olan usuller çerçevesinde gerçekleştirilen tanıtım seferi niteliğinde bulunduğu hususunu 
bilgilerinize arz ederim. 

İbrahim özdemir 
Ulaştırma Bakanı 
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& —Ankam MûTetvekü Rum Yılmaz'tn, heyelan bSgtsmek buktnan Ankara İli Kalecik ilcisi 
C ü ı ı r KŞjmmm ba/ka bir yere nakli amacıyla yaptmtna başlanan afif konuttanım ne zaman bitiriiece-
ğim ü/kin sorusu ve Baymdtrltk ve iskân Bakam Hüsamettin Orüç'ûn yazdı cevabı (7/2074) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-

mastm arz ederim. 
Rıza Ydmaz 

Ankara 

Ankara İH Kalecik İlcesine bağlı Oökdere Köyü heyelan bölgesi olması nedeniyle, Hükü
met tarafından 1916 yılında köyün yerinin değiştirilmesi amacıyla 74 adet afet konutu yaptırıl
ması düşünülmüş ve inşaatına başlanmıştı. 

1. 19t6 yılında başlanan afet evlerinde yaklaşık 2 yıldır bir faaliyet yoktur, inşaatın dur
durulma sebebi nedir? 

2. Heyelan bölgesi olması nedeniyle köyün evleri büyük ölçüde yıkılmaktadır. Bu yıkıl
anlar nedeniyle maddî ve manevî zarar meydana gelmektedir. Bu doğan zararların sorumlusu 
köy balkı olmayacağına göre Hükümet bu sorumluluktan nasd kurtulacaktır? 

3. Yapımı durdurulan konutların yapımına ne zaman başlanılması ve hangi tarihte biti
rilmesi düşünülmektedir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 16.7.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : A-13/230/6349-01/1996 
î 

Konu : Ankara Milletvekili Rıza Yilmaz'ın yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hgi; a) T.B.M.M. Başkanlığının 22.5.1991 gün ve KAN. KAR. MD.: 7/2074-7738/33791 
sayılı yazısı. 

b) T.EM.M. Başkanlığının 1.7.1991 gün ve KAN. KAR. MD.: 7/2074-7738/33791 sayı
lı (tekit) yazısı. 

Kalecik İlçesine bağlı Oökdere Köyünde heyelan afetine maruz vatandaşlarımız için yaptı
rımı planlanan 74 adet afet konutuna ilişkin, Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın Bakanlığımı
za yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Sözkonusu yörede meydana gelen heyelan olayı, 1985 yılında tetkik edilmiş ve yapılan tes
pitler sonucunda da 7269 sayılı Kanuna göre genel hayata etkili olduğu görülerek bu yerleşim 
yerinin nakline karar verilmiştir. 

Hak sahipliği belirlenen (74) afetzede aileler, 1986 yılında borçlanma sözleşmelerini ta
mamlayarak; iki katlı (altı ahır - samanlık olması şartıyla) konut yapma isteklerini bildirmişlerdir. 

Bunun üzerine, "Kendi Evini Yapana Yardım" yöntemiyle ve iki yılda bitirilmesi koşuluy
la, konu 1987 yılı yatırım programına alınmış olup; her hak sahibine 6 500 000.- TL. kredi 
açılarak inşaatlarına başlama imkânı tanınmıştır. 

— 28 — 



TJUM.M. B : 132 23 . 8 . 1991 0 : 1 

Ancak; inşaatlar devam etmekte iken 1988 yılındaki taleplerden dolayı, konut başına 1 
2S0 000.— TL. daha tamamlama kredisi verilerek, toplam kredi miktan 7 750 000.— TL. ye 
yükseltilmiştir. 

Hak sahipleri inşa ettikleri konutları 1988 yılında bitiredemediklerinden, 1989 yılı progra
mında da işin devamına olanak sağlanmışur. Buna rağmen; ilgililer konutlarım tamamlayacak 
yeterli malî güçlerinin olmadığım ileri sürerek, yeniden ek kredi verimlesini istemişler ise de 
yasa gereği bunun yerine getirilmesinin mümkün olmadığı kendilerine bildirilmiş ve 1989 yılı 
sonuna kadar da mevcut kredilerini kullanarak konutlarını bir an önce bitirmeleri için uyarıl
mışlardır. 

Diğer taıaftan; konuyla ilgili kuruluşumuzca 1989 yılı başından itibaren inşaat mahallin-
\ de yapılan denetimlerde konut projesine, fen ve sanat kaidelerine jiayet edilmeksizin, eksik mal

zemelerle kötü imalat yapıldığı gözlenmiş olup; bu durumların düzeltilmesi yönünde inşaat 
sahipleri ikaz edilerek, aksi takdirde kredi dilimlerinin ödenmeyeceği ihtar olunmuştur. Hal 
böyle iken, bu aksaklıkların giderilmesi veya düzeltilmesi için hak sahipleri hiçbir çaba göster
memişlerdir. 

Buna karşın, afetzedelerin malî güçlerinin yetersizliğinin etkisi dikkate alınarak, 1990 yı
lında da işin devamına imkân verilmiş ve izlenimler sonucunda ise yapılan çalışmaların yeter
siz olduğu bir kez daha görülmüştür. 

Ayrıca, 1990 yılında yeni bir ek kredi açılması imkân dahilinde olmamakla birlikte hak 
sahiplerinin konutlarını tek katlı olarak kendi güçleri ile ikmal edebilmeleri için gerekli malze
menin verilmesi ve taşeronlarla ilişkilerinin kesilmesi teklif edilmiştir. Ancak, buna razı olma
dıklarından işin, programda durmasının yarar sağlamayacağı kesin olarak anlaşılmış ve 7269 
sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince, iş programdan çıkarılmıştır. 

Yeni yerleşim alanının yol ve elektrik tesisleri yaptırılmış olup, konutlarını kendi imkânla
rı ile tamamlamaları halinde, bu alanda iskân etmeleri mümkün olacaktır. 

Esas itibariyle; 
1. Evini yapana yardım yöntemiyle konutunu yapmak isteyene normal şartlarda 2 yıl sü

re tanınmakta ve gecikmeleri halinde süre, işi yapma gayretleri göz önünde tutularak 1 yıl da
ha uzatılmaktadır. Çok zorunlu hallerde bu süre 1 yıl daha uzatılmakta ve haksahibi yine de 
konutunu bitiremediği takdirde iş, programdan çıkarılarak kullandıkları kredinin tahsili, 7269, 
sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereği müeccel kılınmak mecburiyetinde kalınmaktadır. Ayrı
ca, bu yöntemin uygulanmasında haksahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere tamamlama 
kredisi açılabilmektedir. 

2. Bakanlığımızın bu uygulamadaki rolü, krediyi dilimler halinde ve ekspertiz raporları
na istinaden ödemek, inşaatın uygunsuz ve kabul edilmez derecede kalitesiz yapıldığının tespi
ti halinde krediyi kesmek ve inşaatın düzeltilmesini istemek, olmadığı takdirde işi programdan 
çıkartarak verilen krediyi geri tahsil etmek şeklindedir. 

3. Haksahiplerine 7269 sayılı Kanunun öngördüğü konut edindirme hizmeti, bu Kanu
nun haksahibine sağladığı tercih doğrultusunda "Evini Yapana Yardım Yöntemi" olarak uy
gulanmıştır. Haksahibi nin yapı yaptırmadaki bilgi ve beceri noksanlıkları ile tavsiyelere riayet-
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sizlikleri sonucu, kredili olarak konut edindirme imkânı kalmamıştır. Bu uygulamada sorum
luluk konutunu yaptırmakta olan haksahibine ait olup, bundan sonra kendi imkânlan ile bu 
konutları tamamlamaları gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hüsamettin örüç 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

7. — Zonguldak Milletvekili Tivfik Ertüzün'ün, Tbplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdarelerine ait 
bir binanın satümast ve yerine bina kiralanmast ik ügüi iddialara ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Ehem Pakdemirli'nin yazık cevabı (7/2082) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletinizi istirham eder, saygılar sunarım. 

20.5.1991 
Tevfîk Ertüzün 

Zonguldak 

Soru : Yüksek Planlama Kurulu karan ile, Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdare
sinin; 1987 yılında 11 milyar TL. na satın aldıkları binayı İS milyar TL. na satarak, dolar kar
şılığı TL. olarak ödemek kaydıyla, yıllığı 2 700 000.- $ üzerinden, Nazif Günal'a ait MNG İş 
Merkezini kiraladıklanna dair basınımızda yayınlanan haberler doğru mudur? Eğer doğruysa; 

1. Böyle bir değişikliğe hangi sebeplerle gidilmiştir? 
2. ANAP'lı müteahhitleri korumak ve kollamak Kamu Ortaklığının görevleri arasında 

bulunmakta mıdır? 
3. Ankara'nın en merkezt yerinde bulunan mevcut binanın gerçek değeri nedir? Satıştan 

önce hangi kuruluşa ekspertiz yaptırılmıştır? 
4. 4 yıl önce 11 milyar TL. na alman bu binanın 15 milyar TL. na elden çıkanlarak, 

yıllığı bugünkü döviz kuru ile 11 milyar TL. na yeni bir binanın kiralanması rasyonalite, ranta-
bilite ve iktisadilik ölçülerine uygun düşmekte midir? Yoksa, size özgü serbest piyasa ekono
misi yaklaşımının bir gerçeği midir? 

5. Devletin bir kurumunun "dolar karşlığı kira mukavelesi" yapması T.C. Devletinin hü
kümranlık hakları ile ne ölçüde bağdaşmaktadır? 

6. Dolar karşılığı kira mukavelesi, Türk Lirasına olan güvensizliğin bir sonucu mudur? 

7. Eğer, Türkiye'de TL. bir "değer ölçüsü" olmaktan çıkmışsa, sizin konvertibilite iddi
alarınıza kim inanacaktır? 

8. Bakanlığınıza bağlı kurumların bir ölçüde bir savurganlık içinde olması, Başbakanlı
ğın "tasarruf genelgesi"ni ciddiye ve dikkate almamasının bir sonucu mudur? 

9. Fon idareleri 1984'den beri TBMM denetimine tabi olmadığı için, bu derece israfa 
yol açanlar hakkında hangi merci denetim ve takibat yapabilecektir? 

10. Bir süreden beri TBMM'nin gündeminde bulunan "Kamu Bankalanmn ve Fonların 
Denetimine Dair Kanun Teklifi "ni hangi nedenlerle yasalaştırmıyorsunuz? Ne zaman yasalaş
tırmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
Devlet Bakanhğı ve 9.8.1991 

Başbakan Yardımcılığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) 22.5.1991 tarih ve 7/2082-7770/33951 saydı, 
b) 1.7.1991 tarih ve 7/2082-7770/33951 sayılı yazınız. 
Devlet Bakanlığına (Sayın Güneş Taner'e) yöneltilen; Zonguldak Milletvekili Sayın Terfik 

Ertüzün'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdarelerine ait bir binanın satılması ve yerine bi
na kiralanması ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesine verilen cevap metni ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Tferdımcısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı 

1. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığ, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Kurulunun 26.12.1986 tarih ve G.2 sayılı kararına isUnaden, mülkiyeti TÖBANK A.Ş.'ye ait 
bulunan Atatürk Bulvarı No.: 163 - Bakanlıklar adresindeki binayı 8,5 milyar TL.'sı bedelle 
hizmet binası olarak kullanmak üzere satın almıştır. 

2. Sözkonusu bina : 
a) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin 412 ve 414 sayılı K.H.K.'ler ile Toplu Ko

nut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi olarak iki ayrı tüzelkişiliğe ayrılması sonucu artan iş hacmi 
ve personel sayısı nedenleri ile ihtiyaca cevap verememesi; 

b) Aynı zamanda, Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonunun hizmet bi
nası ihtiyacına binaen binayı satın alma talebinde bulunması ve bu talebin Y.P.K. tarafından 
uygun görülmesi çerçevesinde, 

Y.P.K.'nun 24.12.1990 tarih ve 90/T-113 sayılı kararı dairesinde 15 milyar TL. sı bedel kar
şılığında 10.1.1991 tarihinde anılan kuruluşa satılmıştır. 

Satış bedeli Y.P.K. nun 24.12.1990 tarih ve 90/T-114 sayılı karan uyarınca bu kuruluşa Ge
liştirme ve Destekleme Fonundan sağlanan 15 milyar TL.'sı tutarındaki krediden ödenmiştir. 

3. Her iki İdare de halen T.E.S.K.'na satışı yapılmış bulunan binada faaliyetlerini yürüt
mektedir. T.E.S.K. ile akdedilen Satış Sözleşmesi, idarelerin, saüş tarihinden (10.1.1991) itiba
ren (18) ay süreyle mezkûr taşınmazdan bedelsiz olarak yararlanmalarını öngörmektedir. 

Günal İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ait iş merkezinin kiralanması doğrultusunda bazı 
girişimlerde bulunulmuş ise de, halihazırda idarelerden herhangi birisinin veya her iki idarenin 
müştereken taraf olduğu bir kira sözleşmesi mevcut bulunmamaktadır. 

4. Fon idareleri, 2983 ve 2985 sayılı kanunlar ile 72 saydı K.H.K. hükümlerine göre Yüksek 
Denetleme Kurulu denetimine tabi olup, hesaplan T.RM.M. KİT Komisyonunda görüşülmektedir. 
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8. — Balıkesir Miletvekili İ. Önder Ktrlı'nm, hekimleri töhmetten kurtarmak için hastam - mm-
yenehane ilifkismm ortadan haldmltp kaldmlrnayacağtna ve 'yum doktoru" seçimiyle ügüi uygulamaya 
ilişkin Başbakandan sorusu ve SağUk Bakam Yasar Eryumaz'tn yazılı cevabı (7/2092) 

Türk^re Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile di
lerim. 22.5.1991 

önder Kırk 
Balıkesir 

1. Gerek devlet hastanelerinde, gerekse SSK hastanelerinde görev yapan hekimler içki "para 
aldı, rüşvet aldı" şikayetleri, haklarında tahkikat açılması ve tayinlerinin ctkanhnasının temel 
nedenlerinden biri, bu hekimlerin hartalarını özel muayenehanelerinde kabul etmelerinden ya 
da bu yolu zorlamalarından kaynaklanmaktadır. Mevcut düzenleme içinde bir kamu görevlisi 
ya da işçi, hekimin muayenehanesine gelip, muayene ve tedavi edildiğinde, ücret alınmayacak mıdır? 

2. Yan resmî bir kuruluş niteliğinde sayılan muayenehanesini açmış bir hekim, vergi mü
kellefi olduğuna, en azından asgarî ücret almazsa vergi kaçakçısı, alırsa rüşvet akyor suçlama
sına maruz kaldığına göre, hekimleri töhmet altından kurtarmak için hastane - muaneyehane 
ilişkisinin ortadan kaldırılması düşünülmekte midir? Bu yolda üniversite, Devlet ve SSK has
tanelerinde görev yapan hekimlerin tam gün çalıştırılman bir çözüm olamaz mı? 

3. Devlet hastanelerinin ücretlerinin özel hastanelerin ücretlerini aşması, sağlık hizmet
lerini vatandaşa götürme yükümlülüğünü üstlenmiş vatandaşın sağlığından sorumlu Devlet açı
sından, çarpık bir uygulama değil midir? tnsân sağlığını, kâr etmek gibi bir ticarî amaca bağ
lamayı hangi gerekçeyle açıklıyorsunuz? 

4. tilerde (örneğin Balıkesir'de) yılın doktorunun seçilmesi buyruğu, Bakanlıkça verilmiş 
bir karar mıdır? Böyle bir seçimde, tabip odalarından seçiciler kuruluna temsilci alınmamasını 
nasıl karşılıyorsunuz? Bu yolda Bakanlığın bir emri var mıdır? Böyle bir seçimde meslek odala
rının dışlanması kamuual bir meslekî kuruluşa değer vermemek, onu küçük düşürmek değU midir? 

5. Bakanlığın yılın doktoru seçilmesi yolunda bir buyruğu yoksa, böylesine keyfî, he
kimler arasında ayrıcalık yaratan meslekî dayanışmayı zedeleyen uygulamayı yapanlar hakkın
da ne gibi bir işlem yapılmıştır? Yapılmamışsa, yapılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 12.7.1991 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/919 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

fegi : 27.5.1991 tarih ve 7-2092-7800-34051 sayılı yazılan. 

Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih olunan 
ve Sayın Başbakanımızca da kendileri adına Bakanlığımca cevaplandırılması tensip edilen 

. 22.5.1991 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerine arz ederim. 

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz 
Sağlık Bakanı 
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Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı'nın hekimlerin muayenehane açmaları uygula
masının kaldırılması, tam gün çakstırılmaları ve yılın doktoru'seçilmesinde tabip odalarının 
dışlandığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesine cevabımız : 

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli tabiplerin, özel muayenehanelerinde yaptıkları mu
ayeneler karşılığında hastalarından ücret almaları mevcut mevzuata uygun ve tabiîdir. Bu muaye
nelerden dolayı alınan ücretin, rüşvet vs. telakki edilerek tayin işlemlerine esas alınamayacağı açık
tır. Rüşvet, ihtilas ve irtikap gibi suçlar Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş ve hangi hallerde ve 
hangi kıstaslara göre bu suçların işlenmiş sayılacağı, zikredilen kanun ile tespit edilmiştir. Ügüi ka
nun ve Türk Ceza Kanununun öngördüğü takip şartlarının, maddî ve manevî unsurların ve diğer 
şartların gerçekleşmesi halinde, yetkili merci ve makamlarca gerekli kanunî işlemler yapılmaktadır. 

2. Hekimlerin tamgün çalışması konusuna gelince : 
Evvelce yürürlükte bulunan 2162 saydı Sağlık Personelinin lam Süre Çalışma Esaslarına Dair Ka

nun Be böyle bir çalışma şekli gerçekleştirilmiş ise de; bu uygulama sebebiyle hastanderimizde görevli 
bulunan hekimlerden çok sayıda görevden ayrılanlar olmuş, pek çok il hastanelerinde sağlık kurulu 

. bile teşkil edilemez duruma gelinmiş idi. Bu ve benzeri sebepler yüzünden, bilahara bu uygulamadan 
vazgeçilerek, 2368 saydı Kanun, ile 2162 saydı Kanun ve Öngördüğü uygulama yürürlükten kaldırdmıştır. 

3. Devlet hastanelerinde verilen hizmet karşılığında talep edilen ücretler; asgarî maliyet 
hesapları göz önüne alınarak, kâr amacı güdülmeksizin tespit edilmektedir. 

özel hastanelerdeki uygulamaya gelince : özel hastanelerin her biri, özel Hastaneler Tü
züğünün 34 üncü maddesinin verdiği hakka dayanarak, her yıl; Bakanlığımızdan yeni fiyat ta
lep etmekte ve yıl içindeki fiyat artış endeksleri dikkate alınarak bu talepler değerlendirilmektedir. 

4. • 5. Bakanlığımca, 14 Mart Tıp Bayramı kutlama törenleri çerçevesinde yılın hekimlerinin 
seçilmesi ve ödüllendirilmesi amaa ile bir yönerge çıkarılmış ve yılın hekimleri bu çerçevede belir
lenmiştir. Maksat, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda em
sallerine göre daha basardı görev yapan hekimlerimizin teşvikidir. Zikredilen yönergeye göre, ser
best çalışan hekimleri de içine alan bir uygulama henüz sözkonusu1 değildir. Dolayıa ile, tabiplerin 
serbest çalışmalarının meslekî deontolojiye uygunluğunun sağlanması ve disipline edilmesi ama
cıyla faaliyet gösteren ve kuruluşlar! ve görevleri Anayasada ve özel kanununda hükme bağlanmış 
bulunan tabip odalarındaki görevlilerden, seciciler kuruluna temsilci alınmamıştır. 

Tûlın hekiminin seçilmesi sırasında, "tabip odalarını dışlamak, meslekî bir kuruluşa değer ver
meyerek onu küçük düşürmek" gibi bir anlayış, asla sözkonusu değildir. 

Kaldı ki, yılın hekimi seçimi için hazırlanan yönerge, eşit, adil ve objektif kriterler esas alına
rak hazırlanmıştır. 

Bütün bu sebeplerden dolayı, yılın hekiminin seçilmesi ile ilgili çalışmalara katılanlar hakkın
da herhangi bir disiplin ve ceza işlemi yapılmasının düşünülmesinin so^nusu olamayacağı d^ açıktır. 

9. — Balıkesir Mületvekdi I. Önder Kutt'nm, nttkü istemlerinin dikkate alınmadığı ve uygulamaya 
konulmadığı iddiasma ufkin sorusu ve Sağlık Bakam Yasar Erydmaz'k yazdı cevabı (7/2093) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazdı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile di

lerim. 22.5.1991 
Önder Kırlı 

Balıkesir 
1. Bakanlığınızda, nakil istemleri niçin durdurulmuştur? Bu konuda ileri sürülen gerekçe, 

halâ ortadan kalkmamış mıdır? 
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2. Subay, astsubay ve polis eşlerinin dışında hiçbir nakil talebinin dikkate alınmaması
nın ve uygulamaya sokulmamasının yasal ve anayasal gerekçesi nedir? 

3. Subay, astsubay ve polisler dışında kalan memurlar kamu görevi yapmamakta mıdır? 
Bu akıl almaz uygulamayla kamu görevlileri arasında ayırım yapmak suretiyle Anayasanın eşitlik 
ilkesi çiğnenmiş olmuyor mu? Aile bütünlüğünün bozulması, ailelerin parçalanması, çocukla
rın perişan edilmesi vicdanları sızlatan keyfî bir uygulama değil midir? 

4. Mllarca mahrumiyet bölgelerinde çalışan, buralarda sürelerini dolduran, coculdarınm eği
timi, sağlık nedenleri ya da diğer nedenlerle, başka yörelerde görev yapabilme hakkını kazanmış, 
sağlık görevlilerine karşı böylesine keyfî, haksız ve insafsız uygulama çalışanların morallerini boz
mayacak, verimlerini düşürmeyecek midir? Bu uygulamayı ne zamana kadar sürdüreceksiniz? 

T.C, 
Sağlık Bakanlığı 10.7.1991 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM.9239/907 

Konu : Soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 27.5.1991 tarih ve Kanun ve Karar. Dai. Bşk. 7-2093-7801-34052 sayılı yazıları. 
Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması is

tenilen, nakil istemlerinin dikkate alınmadığı ve uygulamaya konulmadığı iddiasına ilişkin 
22.5.1991 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Döç. Dr. Yaşar Eryılmaz 

Sağlık Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı'nın nakil istemlerinin dikkate alınmadığı ve uy
gulamaya konulmadığı iddiasına ilişkin yazık soru önergesine cevabımız : 

Bakanlığımca yürütülen nakil işlemleri, bölgemizde cereyan eden ve ülkemizi yakinen il
gilendiren "Körfez krizi" ile ilgili olarak, eş durumu ve diğer kanunî mazeretlere dayanan ta
yinler hariç, kısmen durdurulmuş idi. Bu konuda ileri sürülen tayin durdurma gerekçesi her 
ne kadar ortadan kalkmış gibi görünmekte ise de; Güneydoğu Bölgemizde yaşanan "Göç ha
disesine bağlı olarak, buraya mecburen gelen yüzbinlerce insana halin icaplarına uygun şekil
de sağlık hizmeti götürülebilmesi, süratli bir organizasyonu gerektirmiştir. Bu hizmet organi
zasyonunun gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi bakımından, şartların bir gereği olarak, çok 
elzem olmadıkça naklen tayin cihetine gidilmemiş idi. Ancak, durum artık normale döndü
ğünden, tayin işlemleri de normal seyrine döndürülmüştür. 

Bakanlığımda görevli bulanan hizmetliden tabibe ve en üst düzeydeki yöneticiye kadar bütün 
«personel, ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin dirliği ile umumî sağlığın korunması maksadı
na yönelik olarak, büyük bir fedakârlık içerisinde çalıştığının şuurunda olmuştur. 

Eş durumu mazeretine dayanan tayinler, olağanüstü durum göz önüne alınarak, önceleri 
subay, astsubay ve polis y esi eri için gerçekleştirilmiş; olumlu gelişmelere paralel olarak, daha 
sonra bütün eş durumu ile ilgili tayinlerin yapılmasına başlanmıştır. Olağanüstü durum ve yol 
açabileceği büyük sıhhî problemlere karşı acil ve olağanüstü tedbir alma lüzumu nazara alınır-. 
sa, önergede yer alan iddialar yerinde değildir. 
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Bakanlığımız, "Körfez krizi" ve "sığınmacılar" olayları sırasında görev alan bütan per
sonel için, sözkonusu üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı maddî ve manevî her tür
lü fedakârlığı yapmıştır ve yapmaktadır. 

10. — Amasya MİUett*kiliKâztm Uhuoy'un, Bağ - KutGenel MûdûHâgûmn 1990 ve 1991 
ytUartndaki temsü giderlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Metin Emvoğk'nun 
yaz* cevabt (7/2098) 27.5.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın İmren Aykut tarafından 

yazdı olarak cevaplandırılmasını, arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

1. Bağ - Kur Genel Müdürlüğünün harcama yetkisine verilen 1990 ve 1991 yılları bütçe
sinde yer alan temsil giderlerinin bütçe yılı itibariyle toplam rakamı nedir? 

2. HUlar itibariyle harcanan miktar nedir? 

3. Temsil giderleri yıllar itibariyle nerelere harcanmıştır? 
4. Harcama amacı ve yerlerinin fatura fatura tek tek dökümünün yapılarak harcama yerleri 

gösterilebilirini? 
T.C. 

Çaüşma ve Sosyal Güvenük Bakanlığı 2.8.1991 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 300-1041/11-01-6658 024376 

Konu : \azılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.5.1991 tarih ve17/2098-7825/34178 sayu\yazınız. 
Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy'un "Bağ - Kur Genel Müdürlüğünün 1990 ve 

1991 yıllarındaki temsil giderlerine ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
En fazla muhatabı olan kurumların arasında yer alan Bağ - Kur'da, temsil giderlerinin 

kullanımında! büyük kitlelere muhatap olmamn bilinci ve sorumluluğu içerisinde, azamî ta
sarruf ilkelerine riayet edilerek hareket edilmektedir. 

Bu düşünce içerisinde, 1990 yılı için uygunluğu tasdik edilen 300 000 000.- TL. ödenek
ten, taşra dahil, tüm Bağ • Kur teşkilatında sadece 165 551 835.- TL. kullanılmıştır. (Ek -1) 
Bu rakam 1990 yılı kurum bütçesinin "onbinde Ti" kadardır. 

1991 yılı için tasdik edilen 500 000 000.- TL. ödenek de aynı sorumluluk ve titizlik içerisin
de kullanılmaya devam edilmektedir. Bu yılın ilk 5 ayındaki taşra dahil tüm Bağ • Kur teşkila
tındaki harcama tutarı 121 615 205.- TL. dır. (Ek - 2) 

1991yılında da ödeneğin tamamiyle kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 
2,2 trilyon TL. olarak tahmin edilen Bağ -Kur bütçesinin bu rakam "Onbinde 2'si" ka

dardır. Ancak bu orandaki ödenek dahi, yukarıda arz edilen duygularla, kullanılmayacaktır. 
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Temsil giderleri, ilgili mevzuata uygun, müsbit evraka dayalı olarak ek açıklamalardaki 
fasıllarda harcanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

(Ek-1) 
BAĞ - KUR OBNEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1990 YILI 664-231-233 NO. LU 

TEMSİL GtDERt ÖDENEĞİ VE HARCAMALARI 

Yıllık ödenek 
tutan Aylar 

Harcama 
tutarı A ç ı k l a m a 

300 000 000 Ocak 1990 
Şubat 1990 
Mart 1990 
Nisan 1990 
Mayı» 1990 
Haziran 1990 
Temmuz 1990 
Ağustos 1990 
Eylül 1990 
Ekim 1990 
Kasım 1990 
Aralık 1990 

6 428 209 
8 517 270 

12 694 154 
9 067 259 

16 000 733 
19 284 626 
10 516 591 
10 974 929 
10 535 203 
14 325 820 
12 8İ6 550 
34 390 491 

1990 \Uı Kurum Bütçesinin 48 inci say
fasında yer alan açıklamalara uygun 
olarak, ziyafet, kokteyl, ağırlama, ko
naklama, hediye, çelenk vs. için fatu
rası kargılığı yapılan harcamalar ile 
Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesinde 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Mü
dür yardımcılarına ayda 100 000 TL., 
daire balkanlarına 75 000 TL., il mü
dürlerine ayda 50 000 TL. olmak üze
re harcama belgesi tutanağına göre 
ödenen meblağlardan oluşmaktadır. 

TOPLAM 161551835 (Ek-2) 
BAÖ • KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1991 YILI 664-231 HESAP NO. LU 

TEMSİL GİDERİ ÖDENEĞİ VE HARCAMALARI 

A ç ı k l a m a 
Yıllık ödenek 

tutarı 

500 000 000 

Aylar 

Ocak 1991 
Şubat 1991 
Mart 1991 
Nisan 1991 
Mayıs 1991 

TOPLAM 

Harcama 
tutan 

34 041 900 
24 724 150 
18 757 782 
27 165 378 
16 925 995 

121 615 205 

1991 yılı Kurum Bütçesinin 48 inci say
fasında yer alan açıklamalara uygun 
olarak, ziyafet, kokteyl, ağırlama, he
diye, çelenk vs. için faturası kargılığı ya
pılan harcamalar ile Bütçe Uygulama 
Talimatı çerçevesinde Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Genel Müdür yardımcıları
na ayda 200 000 TL., daire başkanla
rına 150000 TL, il müdürlerine, sigor
talı sayıları baz alınarak 150 000 TL., 
125 000 TL. ve 100 000 TL. olmak üze
re harcama belgesi tutanağına göre 
ödenen meblağlardan oluşmaktadır. 
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11. —Kahramanmaraş Milletvekili Ali Şahin'in, Kahramanmaraş ili Andırın İlçesi Çokak Buca
ğı yolunun ne zaman as/altlanaeağtna iUskin sorusu ve Baytndtrlık ve İskân Bahanı Hüsamettin Örüç'ün 
yazdı cevabı (7/2100) -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun cevabını Bayıdırkk ve iskân Bakanı tarafından "yazılı" olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

24.5.1991 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

1. Kahramanmaraş Andırın İlçesine 10 Km. mesafede bulunan Çokak Bucağına kadar uza
nan ve birçok köylerden geçen yol, uzun zamandan beri Karayollarına bağlıdır. Geçen yıl ve daha 
önceki yıllar asfalt programına alındığı halde yapılmamış, kışın çamur, yazın toz bulutuna terk 
edilmiştir. Bu bölgede yaşayan insanlarımız son derece perişandır. Bu yol ne zaman asfaltlanacaktır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 16.7.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : A-13/230/62-63-01/1910 
Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Ali Şahin'in yazılı soru önergesi -

Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 30.5.1991 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/2100-7833/34193 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı gereğince; Andırın İlçesi Çokak Bucağı yolunun asfaltlanmasına ilişkin, Kahra

manmaraş Milletvekili Ali. Şahin'in Bakanlığımıza yönelttiği yazdı soru önergesi incelenmiştir. 
Sözkomısu yolun 5 Km. ük bölümü Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 1991 yılı asfalt ça

lışma programında yer almakta olup; işin bir an önce bitirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. • . ' „ 

Hüsamettin Oruç 
Bayındırlık ve tskftn Bakanı 

12. — Balıkesir Miietvekili I. Önder Ktrü'nm, uzman hekimlerin rotasyonuna ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakam Yasar Eryümaz'm yazılı cevabı (T/2101) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak yamtlandınlmasını saygı ile dilerim. 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

1. Yataklı bir sağlık kurumunda, yemek, personel, ameliyat araçları, gibi altyapı ve hiz
mete yönelik eksiklikler tamamlanmadan, uzman hekimlerin rotasyona tabi tutulmaları, bek
lenen ve istenen sonuçları sağlamakta mıdır? 

2. Bir uzman hekime gelişmiş ülkelerde 5 ila 7 yardımcı sağlık personeli gerektiği yolun
daki iddia doğru mudur7'Türkiye'nin çeşitli kentleriyle, rotasyona tabi tutulan yörelerde, bir 
uzman hekime kaç yardımcı sağlık personeli düşmektedir?, Bu bağlamda örneğin Nusaybin 
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Devlet Hastanesinde ultrason cihazının bulunmasına rağmen, kullanacak personelin olmadı
ğı, çarşafları yıkayacak elemanın, yemeği pişirecek aşçının bulunmadığı doğru mudur? Doğru 
ise, rotasyonla gönderilen uzman hekim nasıl verimli olacaktır? 

3. Rotasyon için, Ana Çocuk Sağlığı Programı uygulandığı gereçesiyle, hiçbir tıbbî araç-
gereç bulunmadan (örneğin ülkemizde yaygın olan hayvan ürünlerinden geçen Brucella Meli-
tensis gibi hastalıkların) sadece dinlenme aletiyle teşhisi mümkün müdür? 

4. Bu uygulama gerçekten programlı ise, sadece altı saat önceden porsonele bildirilerek, 
derhal uygulamaya sokulması, nasıl açıklanabilir? Program bir vahiy midir ki, birden ortaya 
çıkmakta ve anında uygulamaya sokulmaktadır? 

5. Böyle bir uygulama ' 'dostlar alışverişte görsün; size uzman hekim gönderiyoruz'' bi
çiminde yarardan uzak, tamamen propagandaya dönük, politik amaçlı uygulama değil midir? 
Sağlık personelinin sadece politik amaçlarla kullanılması işgücü kaybı, personelin morali ve 
verimliliği açışından Bakanlığınıza olan güveni sarsmayacak mıdır? 

6. Böyle bir uygulamanın Balıkesir'in de içinde bulunduğu üç ildeki hekimlerle yapıl
masının nedeni nedir? Balıkesir'deki vefat etmiş bir hekimin ve istifa etmiş bir eczacının da 
rotasyonda görevlendirilmesini nasıl açıklıyorsunuz? Bu durumda Bakanlığınızın kayıtlarının 
yeniden gözden geçirilmesi düşünülmekte midir? 

7. Son olarak, Balıkesir'den rotasyona tabi olarak gönderilen bir beyin cerrahı ile bir 
ortopedistten, Hakkâri'ye gönderilen cerrahın, Ankara'da işini gördürerek, rotasyondan sıy
rıldığı iddiaları doğru mudur? Bu uygulamada hangi kıstaslarla hareket edilmiştir? Hatıra, gö-
nüle, yandaşlığa dayalı bu tip kayırmalarla eşitlik ve adalet ilkesinin çiğnenmesi sonucu devle
te karşı olan güven sarsılmayacak mıdır? Bu uygulamayı yapanlar hakkında ne gibi bir işlem 
düşünülmektedir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 12.7.1991 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/918 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 30.5.1991 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 7-2101-7834-34194 sayılı yazıları, 
Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı'nın, uzman hekimlerin rotasyonuna ilişkin ola

rak Bakanlığımca cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerine arz ederim. 

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz 
Sağlık Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı'nın uzman hekimlerin rotasyonuna ilişkin yazı
lı soru önergesine cevabımız. 

Sağlık sorunlarının çözümü ve kapsamlı ve sürekli bir sağlık politikasının uygulanması 
amacı ile Bakanlığımızca "2000 Yılına Kadar Sağlık" programı çerçevesinde bir millî sağlık 
politikası hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde, yurdumuzda en uçta verilen sağlık hizmet
lerinin güçlendirilmesini, topluma eşit ve daha kaliteli hizmet verilmesini, halkın sağlık hizmet-
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lerinden daha fazla olarak ve yerinde ve. zamanında faydalanabilmesini sağlamak amaa ile ge
rek uzman hekimlerimiz ve gerekse diğer sağlık personelimiz ihtiyaç duyulan yerlere geçici gö
revli olarak gönderilmektedirler. 

Geçici olarak görevlendirmeler, önergede yer alan ifade ile "rotasyon uygulamaları'1, öner
gede iddia edildiği gibi sadece 3 ildeki hekimlere mahsus değildir. Geçici görevlendirmeler, kadro 
standartlarına göre personel fazlası bulunan iller esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Hatalı 
bir uygulamada bulunulmaması bakımından, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı perso
nel ve kadro kayıtlarının birbirine uygunluğu ve mutabakatı için başlatılan çalışmalar tamam
lanmak üzeredir. Bu meyanda, geçici görevlendirilen personelin mazeretleri olmadığı surece, 
geçici görevlerinin ertelenmesi mümkün olmadığı gibi, Bakanlığımda taraflı ve tavassuta daya
lı personel istihdamı sözkonusu değildir. Balıkesir'den rotasyona tabi olarak gönderilen beyin 
cerrahı, istirahat raporlu olduğundan geçici görevine gidememiş olup rapor hitamında gidecektir. 

Diğer taraftan, "2000 Yılına Kadar Sağlık" Programı ve bu program çerçevesinde hazırla
nan millî sağlık politikası yeni politika olmayıp, personele bildirimde bulunulması üzerine derhal 
uygulamaya sokulması durumu ve sağlık personelinin politik amaçla kullanıması, asla sözko
nusu edilemez. 

Ana ve Çocuk Sağlığı Programı ile ilgili soruya gelince : 
Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarının başında ana ve çocuk ölüm oranlarının yüksek 

olması gelmektedir. Ülkemizde ana ölüm oram 1981'de yüzbinde 134 dolaylarındadır. Halbu
ki, gelişmiş ülkelerde bu oran yüzbinde 7 -10 dolaylarındadır. Doğurganlığın yüksek bir dü
zeyde bulunması sebebiyle, yılda 1,6 milyon dolaylarında bebek doğmakta; bunların binde 59,3 'ü 
daha 1 yaşına ulaşmadan ölmektedir. Ülkemizde yüksek olan bebek ölümleri, sosyal ve ekono
mik gelişmeye paralel olarak zaman içinde azalmakta ise de, henüz yüksekliğini korumaktadır. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, hazırlanmış bulunan millî sağlık politikamızda "2000'li Yıl
larda Sağlıklı Türkiye" başlığı altında anne ve bebek ölümleri geniş olarak ele alınmış; 

Bakanlığımca, anne ve çocuk sağlığım güçlendirmeyi veya bu gruplar içinde sık görülen 
sağlık problemlerini tespit edip mevcut şartların elverdiği ölçüde bunları gidermeyi hedefleyen 
bir program hazırlanmıştır. Bu programın sonunda sağlık personeli, bilinçli bir şekilde anne 
ve okut öncesi çocuklarda koruyucu ve tedavi edici hizmetleri kesintisiz biçimde ve yeni geliş
meler paralelinde vermeye devam edeceklerdir. 

tilerde gerek personel eğitimi, gerekse halkın sağlık eğitiminde kullanılacak eğitim malze
meleri hakkında bilgi toplanmış ve Türkiye genelinde ihtiyaçlar belirlenmiştir. Elde mevcut olan
lar gözden geçirilerek bunların günümüz koşullarında uygun olarak yenilenmesi ve bütün ille
rin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda çoğaltılması için çalışmalara başlanmıştır. Bu progra
mın yürütülmesi için gerekli olan ilaç, tıbbî araç - gereç ve diğer malzemeler illere gönderilmiştir. 

Anne ve Çocuk Yaşatma Programı; birçok aktiviteye yer veren, sağlık sorunlarının akılcı 
ve sürekli bir şekilde çözümüne yardıma olacak bir programdır. Değişik ülkelerde değişik bö
lümleri kampanyalar şeklinde gündeme gelmiş ve önemli sonuçlar alınmış ise de, bu kadar çok 
aktiviteyi bir arada bulunduran ve çok geniş kapsamlı olan bir program Türkiye'de ve dünyada 
ilk defa uygulanmakta olup, "2000'li Yıllarda Sağlıklı Türkiye" hedefine ulaşabilmek için ge
reklidir. 

— 39 — 



T.B.M.M. B : 132 ' 23 . S . 1991 O : 1 

Bir uzman hekime gerekli yardımcı sağlık personeli sayısı ve Nusaybin Devlet Hastanesi 
ile ilgili sorulara gelince : 

Gelişmiş ülkelerde bir uzman hekime 3 yardımcı sağlık personeli (ebe - hemşire) düşmekte 
olup Türkiye'de bu miktar 1990 yılı sonu itibarı ile 1,5'dir. 

" • ' • * ' 

25 yataklı eski Nusaybin Devlet Hastanesi ise, 50 \atakli tip projeye göre inşa edilen ve 
1991 yılı başında geçici kabulü yapılan yeni binasına taşınmış bulunmaktadır. > 

Eski binaya göre fizik kapasitesi genişleyen, personel ve tıbbî cihaz yönünden talebi artan 
hastanenin tıbbî cihaz ihtiyaçları önemli ölçüde karşılanmıştır. Hastane yönetiminde satın alı
nan cihazlar içinde ultrason cihazı da bulunmaktadır. 

50 605 merkez nüfusu ile birlikte 86 057'lik bir nüfusa hizmet veren ve çok hareketli, yo
ğun bir trafiğe sahip olan karayolu üzerinde yer alan Nusaybin Devlet Hastanesinde günümü
zün modern teşhis vasıtalarından biri olan ultrason cihazı gerekli olup, kullanılabilmesi için 
spesifik bir uzmanlık dalındaki elemana zorunluluk bulunmamakta; sözkonusu cihaz, hasta
nede mevcut nisaiye, genel cerrahi ve dahiliye uzmanlık kadrolarmdaki uzmanlar tarafından 

• -
kullanılmaktadır. 

13. — Samsun MiMveküiAli Eser'in, Uzaköprü İlçesmUci 'Külden GckH"ve "Duntçay Barajı" 
insaaUarmm ne zaman tamamlanacağına ili/kin surusu ve Baymdvhk ve Iskan Bakam Hüsamettin Orûç'ün 
yazılı cevabı (7/2106) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına aracı olmanızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Eser 
Samsun 

Sorular : 
1. Vezirköprü İlçesinde Oüldere Oöleti inşaatı başlamış gibi görünmektedir. Gölet ne za

man tamamlanacaktır? 
2. Vezirköprü İlçesi Susuz Köyünde yangın felaketinden zarar görenlerin yerleştirilmesi 

için ilçede istimlak edilen arazinin istimlak bedeli ne zaman ödenecektir? 

.3. 1985 -1986 yıllarında etüt çalışmaları tamamlanmış olan Vezirköprü İlçesi "Duruçay 
Barajı" ne zaman inşa edilecektir? 

T.C. 16.7.1991 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/1916 

Konu : Samsun Milletvekili Ali Eser'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.EM.M. Başkanlığının 5.6.1991 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/2106-7868/34326 sa

yılı yazısı. 
Vezirköprü İlçesindeki "Güldere Göleu" ve "Duruçay Barajı" inşaatlarına ilişkin, Sam

sun Milletvekili Ali Eser'in Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Soru 1. Vezirköprü İlçesinde Oüldere Göleti inşaatı başlamış gibi görünmektedir. Gölet 
ne zaman tamamlanacaktır? 

Cevap 1. Samsun Vezirköprü Oüldere Oöletinde depolanacak olan 0,833 m* su ile Oül
dere Köyüne ait 115 hektarlık tarım arazisinin sulanması öngörülmüştür. 

1990 yılı yatırım programında bulunan sözkonusu göletin inşaatı safhasında jeolojik prob
lemler çıkması nedeniyle, yeni aks yeri seçimi için tekrar araştırmalar ve zemin etütleri yapıl
mış ve bu yıl inşaatına başlanılmıştır. 1992 yılı bütçesinden gölet inşaatlarına tefrik edilecek 
ödenek imkânları çerçevesinde ikmaline çalışılacaktır. 

Soru 2. Vezirköprü İlçesi Susuz Köyünde yangın felaketinden zarar görenlerin yerleşti
rilmesi için ilçede istimlak edilen arazinin'istimlak bedeli ne zaman ödenecektir? 

Cevap 2. Vezirköprü İlçesi Susuz Köyünde yangın felaketinden zarar görenlerin yerleşti
rilmesi için ilçede istimlak edilen arazinin bedeli olan 149 671 000 TL. ilgililere ödenmek üzere 
Samsun Emlak Bankası Şubesindeki Afetler Fonu hesabına bloke edilmiştir. 

Soru 3. 1983 -1986 yıllarında etüt çalışmaları tamamlanmış olan Vezirköprü İlçesi "Du-
ruçay Barajı" ne zaman inşa edilecektir? 

Cevap 3. Vezirköprü projesi kapsamında İstavroz Çayı üzerinde yapılması planlanan (Ve
zirköprü) barajda depolanacak 52 milyon m» su ile 9 6S7 hektarlık alan sulanacaktır. İSS mil- \ 
yar TL. lık bir yatırım gerektiren proje bütçe imkanlarına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda 
ele alınabilecektir. 

Bilginize arz ederim. 
Hüsamettin Örüç 

Bayındırlık ve İskân Bakam 

14. —Mardin MUktvtküi Mthmtt Adnan Ekmen'k, Oylanpmar'dakibir gvufcip göndtriltn 
kitap kolisi vt nuktuplara polisçe d konulduğu iddkuma iUfkm sorusu ve IçijUri Bakam Mustafa Ka-
letnlt ntn yazık cevabı (7/2109) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu

susunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

M, Adnan Ekmen 
Mardin 

1. 20 Mayıs 1991 günü Ceylanpınar'da gazeteci Hüseyin Deniz'in işyerini basan polisler, 
PTT görevlisi tarafından getirilen kitap kolisine elkoymuş ve Hüseyin Deniz'İ de gözaltına al
mışlardır. 

Bir gazetecinin kendisi ile ilgili olmayan ve yurt dışından posta ile gönderilen kitaplardan 
dolayı gözaluna alınması düşünce Özgürlüğü ile bağdaştırabilir mi? 

2. PTT görevlisi koliyi açık olarak getirmiştir. Ayrıca, Hüseyin Deniz gözaltında tutul
duğu sırada kendisine yurt dışından gönderilmiş olup, eline geçmeyen mektuplar gösterilmiştir. 

Polisin yurttaşlara gönderilen kolileri bu şekilde açma ve mektuplara elkoyma yetkisi var 
mıdır? 

— 41 — 



K&M.M. B : 132 23 . S . 1991 0 : 1 

3. Bu uygulama haberleşme özgürlüğünü ihlal değil midir? 

Ceylanpınar polisi FTT'ye gelen bütün koli ve mektupları açmakta mıdır? Bu uygulama 
başka yerlerde de var mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 23.7.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top.01. (E) 176846 

Konu : Mardin Milletvekili M. Adnan Ekmen'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 5 Haziran 1991 gün ve Kan. Kar. Md. 

7/2109-7891/34432 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili M. Adnan Ekmen tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sü
rülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. \asa dışı bölücü örgüt adına çeşitli eylemlere katılmaktan sanık olarak üç yıl cezae
vinde yatan Mardin • Nusaybin nüfusuna kayıtlı olup, Şanlıurfa - Ceylanpınar İlçesinde ika
met eden Hüseyin Deniz adına yurt dışından gönderilen ve PTT görevlilerince kendisine teslim 
edilen koli, adıgeçen tarafından kendi dükkânında açılırken güvenli kgörevlileri tarafından ya
kalanmış, yapılan incelemelerde; yurt dışında basılan bölücü yayınlar, yurda sokulması ve sa
tılması mahkemelerce yasaklanmış kitap ve ses kasetleri ele geçirilmiş, ayrıca Hüseyin Deniz'-
in ikametinde yapılan aramada fazla miktarda yasak yayın ve ses kasetleri elde edilmiştir. 

2 - 3 . Halen aranmakta olan ve yurt dışında olduğu belirlenen Şehmuz Ceylan tarafın
dan Hüseyin Deniz adına gönderilen ve muhteviyatından şüphe edilen mektup, Ceylanpınar 
PTT Müdürlüğünce yazılı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş, aynı mektup Emni
yet Müdürlüğünce tice Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilerek mahkemece açılmıştır. 

Polis, önergede öne sürüldüğü gibi mektup ve koliyi açmadığı gibi haberleşme özgürlüğü
nü engellememiştir. Sadece kanunların kendisine verdiği yetkiyi kullanmıştır. 

Arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

İçişleri Bakam 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'tn, Çorum İli Alaca İlcesine bağlı bazı köylerde doludan 
zarar gören çiftçilere ne gibiyardtmlaryafnlacağtna ilişkin sorusu ve Tarm Orman ve Keyifleri Bakam 
İlker Tuncay'ın yazdı cevabı (7/2111) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ilırım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt

lanmasın! saygılarımla arz ederim. 

Rıza Ihman 
Çorum 

1. 22.5.1991 günü Çorum İli Alaca İlçesinin 17 köyüne yağan dolu bu yörelerdeki ürüne 
büyük hasar yaptı, hatta bazılarını tümü ile yok etti. Bu hasar tespiti niçin yapılmıyor? 
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2. ti ve ilçede görevli tanm müdürlerinin bu dolu hasarından haberi olmuş mudur? Yok
sa bu görevi kimler yapacak? 

3. Devletin yardımı ne olacaktır? Yine klasik bir yöntem olan borç erteleme, tohumluk 
yardımı mı düşünülüyor? 

4. Çiftçilere tabiî afetler karşısında ziraat odaları, ziraî donatım kurumları ve üreticiyi 
koruyucu kuruluşlar bir önlem alıyor mu? Almıyorsa bunların görevlerini yaptırmak için bir 
yol düşünülüyor mu? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 26.7.1991 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-321 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kan. Kar. Md. lüğünün 5.6.1991 tarihli ve 7/2111-7894-34458 sayılı yazısı. 
Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın yazdı soru önergesi incelenmiştir. 
Cevap 1. İllerde meydana gelen herhangi bir tabiî afet, geniş bir alana zarar vererek olum

suz yönde etkilemiş ise, en seri haberleşme vasıtasıyla "Afet İhbarı" olarak Bakanlığımıza ön
bilgi verilmekte ve vatandaşın müracaatı beklenmeksizin, Hasar Tespit Komisyonu acilen te
şekkül ettirilerek hasar tespit çalışmalarına başlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak da; Çorum 
merkez ve 3 ilçesinde (Alaca, Boğazkale, Mecitözü) 20.5.1990 tarihinde dolu hasarından yak
laşık 172 150 dk. arazinin zarar gördüğü ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı, Çorum Vali
liğince, Bakanlığımıza gönderilen 23.5.1991 tarih ve 3634 »ayılı fax yazıdan anlaşılmaktadır. 

Ferdî olarak üreticilerin veya köy muhtarlarının müracaatlarına göre, Hasar Tespit Ko-' 
misyonlarınca, hangi tarih ve hangi köylerde gerekli inceleme ve tespitlerin yapılacağı, hazırla
nan takvime göre uygulanmaktadır. Meydana gelen tabiî afetin nevi ve afetin vukubulduğu ta
rih itibariyle tarımsal ekilişlerin cinsi de dikkate alınarak, ürünün özelliğine ve üretim tekniği
ne uygun olarak zararın tespiti yapılmaktadır. 

Cevap 2. .Çorum Valiliğinin öntahmin bilgilerini belirten fax yazısından; dolu afetinin 
Alaca İlçesine bağlı 29 köyünde 1 625 çiftçi ailesinin 122 200 dekarlık hububat ekili alanında 
% 60 - 70 oranında zarar meydana getirdiği ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı anlaşıl
maktadır. 

Tekemmül edip kesinleşen hasar tespit cetvel ve komisyon kararları Devlet yardımının ge
cikmemesi için en kısa zamanda Bakanlığımıza ve tarımsal kredi kuruluşlarına gönderilecektir. 

Cevap 3. Sözkonusu ilçenin hububat ekiliş sahalarının zarar gördüğü bilinmektedir. Hu
bubat ekiUşleri, yıl içerisinde zarara uğramış ve zararları İl İhtiyaç Komisyonunca belirlenmiş 
üreticilerimizin, 5254 sayılı Kanun hükümlerine göre, isteklerine uygun olarak, çeşitler üzerin
den hububat tohumluk miktarları tespit edilecek ve tohumluk talepleri, 1 yıl vadeli olarak, 
faizsiz karşılanacaktır. 

Bunun yanında, üreticilerimizin ziraî kredi kuruluşlarına olan tarımsal borçlan ertelene
cek ve yeni kredi açılması hususunda da yardımcı olunacaktır. 

Cevap 4. Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerin hasar tespitlerini belirlemek için teşek
kül eden komisyonlarda o ilin ziraat odası başkam, komisyonun asil üyesidir. Bu nedenle, 
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gerek arazi çalışmalarında gerekse komisyon toplantılarında, çiftçilerin her türlü ihtiyaçları
nın belirlenmesinde, bölge üreticilerinin görüş ve istekleri doğrultusunda, bir çiftçi temsilcisi. 
olarak yardımcı olmaktadırlar. 

Çiftçilerin girdi ihtiyaçlarının (gübre, tohum vs.) karşılanması hususunda da konu ile ilgili 
üretici ve destek kuruluşları, mevzuatları ile belirlenmiş olan yetki ve program çerçevesinde 
faaliyetlerine devam etmektedirler. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
İlker Tuncay 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

16. — İçel Milletvekili M. İstemüıan Taky'm, Bağ - Kur'a yeni gelir kaynakları sağlanması 
kmmsunaa fahşma yeffy yapdmaa\ğma ve Bağ -Kur üyelerinin bazt sorunlarma üiskm sorusu ve 
Çakıma ve Sosyal Güvenlik Bakam Metin Emiroğhı'nun yaztlt cevabî {7/2119) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 27.5.1991 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın İmren Aykut tarafından 
yanlı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
M. tstemihan Talay 

İçel 

1. Bağ - Kur'un prim alacaklarım toplayamamasından ve artan giderlerinden dolayı bü
yük bir kriıe girdiği bilinmektedir, öte yandan Bağ - Kur'a üye bulunan esnaf ve sanatkârların 
Maliyenin en önemli gelir kaynağı olan KDV'nin toplanmasında büyük görevler üstlendiği de 
bir gerçektir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının KDV gelirlerinden % 10'unu teşkil edecek şekilde bir fon 
oluşturması ve Bağ - Kur'u düzlüğe çıkaracak bir kurtarma operasyonu tarafınızdan önerilmiş 
midir? Böyle bir öneri Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından nasıl karşılanmıştır? 

2. Bağ - Kur'un sağlık; kurumlarına ve cenazelere olan borcu nedeniyle Bağ - Kurluların 
bütün sağlık hizmetlerinin durduğu ve büyük sıkıntılar içinde bulundukları Sayın Başbakan 
ve Hükümet üyeleri tarafından da bilinmekte midir? 

3. Bağ - Kur'a yeni gelir kaynakları veya bütçeden destek verilmesi konusunda herhangi 
bir çalışma mevcut mudur? 

4. Bağ - Kur emeklilerine katsayı dışında telafi edici bir maaş artışı getirilmesi sözkonu-
su olacak mıdır? 

5. Bağ - Kur üyelerinin prim faizlerine af getirilmesi ve prim borçlarının 12 ay taksitle 
toplanması için özel bir kolaylık rejimi getirilmesi Bakanlığınızca düşünülmekte midir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2.8.1991 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 

Sayı : 300-1041/11-01-6-6655-024375 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10.6.1991 tarih ve Kan. Kar.Md. 7/2119-7874/34369 sayılı yazınız. 
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İçel Milletvekili Sayın M. tstemihan Talay'ın Bakanlığımız bağlı kuruluşu Bağ - Kur'a ye
ni gelir kaynaklan sağlanması konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ve sigoralıların bazı 
sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bağ - Kur 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş, esnaf ve sanatkarlar ile diğer 
bağımsız çalışanlar, bunların hak sahibi aile bireyleri, emekli, dul ve yetimlerine kısa ve uzun 
vadeli sigorta kollarında sosyal güvenlik sağlanmakla yükümlü kılınmıştır. 

Bilindiği üzere sosyal güvenlik nimet - külfet dengesine dayanan bir sistemdir. 1479 sayılı 
Bağ - Kur Kanununda da bu sisteme dayanarak tespit edilen basamaklar üzerinden sigortalıla
rın °k 12 sağlık sigorta primi, 7o 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödeme zorunlulu
ğu öngörülmüştür. 

Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği 1972 yılında ileri yaştaki sigortalılara sağlanan 10 yıl bel
geleme 5 yıl prim ödeme suretiyle emekli olma hakkı ve daha sonra 1979 yılında tanınan 10 yıl 
borçlanma hakkı kısa bir süre sonunda Kurumun aktüeryal dengesinde menfî etkisini göstermiştir. 

1479 sayılı Bağ - Kur Kanununda yer alan diğer hususlardan doğan sıkıntılar, Hükümeti
mizce de yakinen bilinmektedir. Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
30.6.1991 tarihli 130 uncu Birleşiminde okunan Hükümet Programında Bağ • Kur ile ilgili olarak; 

"Bağ - Kur'un, esnaf ve sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar ile bunların,emekli, dul 
ve yetimlerine sağladığı sosyal sigorta hakları, Hükümetimizce ete alınarak, Ujili kanunlar ye
niden düzenlenecektir. Bağ • Kur'a nimet - külfet dengesi içinde en kısa zamanda sigortalılar 
ile diğer hak sahiplerine arzu edilen seviyede sosyal sigorta hakkı sağlayabilen bir sosyal gü
venlik kuruluşu hüviyeti kazandırılacaktır." 

görüşüne yer verilmiştir. 
Bakanlık olarak Hükümet Programında yer alan hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla, başta 

sağlık sigortası ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları sisteminde geniş bir reform gerçekleş
tiren Kanun Tasarısı üzerinde çalışmalara devam edilmektedir. 

Kanun Tasarısı ile öngörülen düzenlemelerin Bakanlar Kurulunca da kabulü ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulacak olan tasarının yasalaşması halinde, Bağ - Kur, sigortalı, emekli, 
dul ve yetimleri ile hak sahiplerine arzu edilen sosyal sigorta haklarını sağlayan bir sosyal gü
venlik kuruluşu olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

17 —içel Milletvekili M. Istemihan lalay'm, bazı polislerin terfilerinin geciktirildiği iddiasına 
ve emniyet mensuptanım ekonomik ve sosyal haklarım ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mustafa Kakm-
İi'nin yazûı cevabı (7/2121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

tstemihan Talay 
İçel 
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1. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 2 000 rütbeli polisin terfi bekleme sü
releri dolduğu halde ve hiçbir sicil sorunları bulunmazken bir üst rütbeye atamalarının yapıl
madığı doğru mudur? Bazı personelin süresi dolduğunda bir üst rütbeye hemen atamaları ya
pıldığı halde sözkonusu iki bin civarındaki personel terfileri neden geciktirilmiştir? 

2. Emniyet teşkilatında terfileri yeni bir sisteme bağlayan yasanın bu amirlerin kazanıl
mış haklarım elde etmelerinden ve personel arasında bir eşitlik sağlandıktan sonra uygulan
ması düşünülmekte midir? Terfileri şu ana kadar gerçekleşmeyen personelin bir defaya mah
sus olmak üzere sınavsız olarak diğer amirler gibi terfi ettirilip yasanın bu eşitlik sağlandıktan 
sonra geçerli olması için bir çalışma yapılmakta mıdır? 

3. Emniyet mensuplarının artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında reel ücretlerin
de büyük bir düşüş olduğu dikkate alınarak bazı tazminat ve yan ödemelerinin artırılması dü
şünülmekte midir? 

4. Emniyet mensuplarına yasa, tüzük ve yönetmelik gereğince her yıl verilmesi gereken taş
lık ve yazlık ayakkabı ve elbiselerin son birkaç yıldır verilmediği ve bu kalemlerde tasarrufa gidildi
ği doğru mudur? Bu yıl için emniyet mensuplarına bu haklarının verilmen kararlaştırılmış mıdır? 

5. Emniyet mensuplarına bu yıl kaç adet lojman alınması planlanmıştır? Kira yardımı 
kararının alınmasına rağmen şu anda emniyet mensuplarının bu haktan yararlanmadığı doğru 
mudur? Kira yardımı ödemeleri ne zaman başlatılacaktır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 23.7.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Tbp.01. (E) 176847 

• Konu : tçd Milletvekili M.tstemihan lalay'ın yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 10 Haziran 1991 gün ve Kan. Kar.Md. 
7/2121-7930/34582 sayılı yazısı. 

tçel Milletvekili M. tstemihan Talay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürü
len hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1-2. 9.6.1991 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3748 sayılı Kanunla rütbe terfi sis
temi yeniden düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme ile daha önce yürürlükte olan 311 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 
ile değişik 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesi ile tespit edilen rütbeler-
deki bekleme süreleri ile yeni kanunda öngörülen süreler arasındaki farkların tamamı persone
lin rütbe kıdeminde değerlendirilecektir. 

Tfeni kanunla belirlenen süreleri tamamlayanlar rütbe terfii için açılacak sınavlara çağrılacaktır. 

3. Son düzenleme ile enflasyonun üzerinde Devlet memurlarına verilen Ücret ve ek taz
minatlardan emniyet mensuptan da yararlanacaktır. 

» 
4. Emniyet Teşkilatına her yıl verilmekte olan elbise, ayakkabı ve melbusat, merkez ve 

taşra teşkilatı olmak üzere tüm illere dağıtılmıştır. 
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5. 1991 yılı için emniyet mensuplarına 12 008 adet lojman alınması planlanmış olup, loj
manda oturmayan tüm personele kira yardımı yapılman uygulamaya konulmuştur. 

Arz ederim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
İçişleri Bakam 

18, — İzmirMilletvekili'Ahmet Ersin'in, Tekel işyerlerindeki bazı uygulamalara ve Tekel işçileriy
le ilgili toplu is sözleşmesinin sürüncemede buaktkhğı iddiasına Şişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Fahrettin Kurt'un yazdt cevabı (7/2123) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıüandınlmasmı arz ederim. 
Saygılarımla. 

7.6.1991 
Ahmet Ersin 

İzmir 

1. Tekel işçileri, üç aydan beri devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, iktidarın 
olumsuz tutumu yüzünden sonuçlanmamasından huzursuzdur. Bu yüzden geçtiğimiz günler
de İzmir ve başka kentlerde vizite eylemi yapan Tekel işçisi, iktidarın duyarsızlığı devam eder
se, üretimden gelen gücünü kullanmaya kararlıdır. 

Toplu sözleşme görüşmelerini niçin sürüncemede bırakıyorsunuz? Bugün ayda ortalama 
510 bin lira alan ve geçim sıkıntısı çeken Tekel işçisine reva görülen bu uygulama, çağdaş an
garya değil mi? 

2. Yillardan beri, Tekeli özelleştirme ve. yabancılara satma hazırlıktan yapan iktidar, Te
kel çalışanlarının ücretlerini kasıtlı olarak düşük tutup, istifaya zorlamaktadır. Böylece, Tekeli 
satmada kolaylık olsun diye, bu kurumu işçisizleştirme ve kalanlarını da ucuza maletme takti
ği gütmektedir. Nitekim bunun sonucu olarak, son 1-2 yıl içinde, İzmir'deki Tekel işyerleri olan 
Sigara Fabrikasından 1 454 işçi, Şarap Fabrikasından 320 işçi ve Yaprak Bakım İşletmelerin
den 9 700 işçi olmak üzere, toplam 11 474 işçi bu .kuruluştan ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu
gün Tekel işyerlerinde, hem yasal olmayan tenkisat ve hem de ucuz işçi mantığına oturtulan 
bir uygulama vardır. 

Tekeli yabana kartellere satma uğruna, işçileri sokağa atmak doğru mu? İşçilerin ücretle
rini kasıtlı olarak düşük tutarak, onları bu işyerlerinden uzaklaşmaya zorlamak, insan hakla
rına aykırı değil mi? Kasıtlı davranışlar ve politikalarla, işyerlerinden uzaklaştırdığınız işçile
rin, şimdi ne durumda olduğu sizi ilgilendirmiyor mu? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 22.7.1991 

Sayı : 03.2/00098 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi a) T.B.M.M. Başkanlığının 13.6.1991 gün ve 7/2123 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 12.7.1991 gün ve 07/106-1273/04308 sayılı yazısı. 
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İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazdı soru önergesin
de yer alan soruların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim, 

Fahrettin Kurt 
Devlet Bakam 

1. Tekel için toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 21.2.1991 tarihinde başlanılmış, yasal pro
sedür gereği işçi sendikası Tekgıda-tş grev, işveren sendikan Kamu-tş ise lokavt kararları almış
lardır. 

Bilindiği gibi Hükümet toplu iş sözleşmelerinin tarafı değildir. Doğrudan Devlet gücü ta
raf hüviyeti kazanmasın diye de ülkemizde işçi çalıştıran kamu kuruluşları, 196S yılından iti
baren işveren sendikalarına üye olmuşlardır. İktidarımız zamanında bu oluşum hükümetlerce 
desteklenmiş işçi ve işveren kesiminde güçlü sendikaların en adil dengeyi kuracaklan şeklinde 
özetlenecek çağdaş ve gerçekçi bir yaklaşım gösterilmiştir. Çalışma bakanlarımız tarafsız ola
rak çalışma hayatını düzenleyip yönlendiren, taraflar arasındaki problemleri asgariye indirme
nin arayışı içinde olan kısacası sosyal siyaset ilminin ve disiplininin gerektirdiği gayreti göste
ren bir yapı içinde olmuşlardır. 

Devletin halen Türk çalışma hayatında en büyük işveren olduğunu bilen iktidarımız, biz
den önceki pek çok iktidar ödeminde de uygulandığı gibi bir Devlet Bakanını kamu kesimi 
toplu iş sözleşmelerinde taraflar arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde doğacak uyuş
mazlıklarda yardımcı olmak ve yol göstermek üzere ayrıca tefrik etmiştir. 

Çalışma hayatı ile ilgili gelişmeler her iki bakanlığımız kanalıyla yakından takip edilmek
te ve Hükümetimiz zaman kaybı olmaksızın bilgilendirilmektedir. Konuyla görevli Devlet Ba
kanımız, işçi konfederasyonları yöneticileri (Türk-tş ve Hak-tş) ile işveren sendikaları yönetici
leri ile ve her kademedeki sendika yöneticileri ile yoğun temaslar yapmakta, hatta taraflar ara
sındaki müzakerelerde bir arabulucu gibi gayret göstermekte, Hükümetimizin işçi yanında po
litikalarının Türk toplu pazarlık sisteminde yer alması için işçi sendikaları yanında yer alarak, 
taraflar arasındaki pazarlığın sona ermesi için çalışmaktadır. 

Bu yıl müzakerelerin uzaması, yetki almakta işçi sendikalarının farklı tarihlerde hareket 
eunderi ve kendi aralarında anlaşma sağlayarak tek denebilecek bir teklif hazırlayarak işveren 
kesiminin karşısına çıkmakta yaptıkları hazırlık safhasının uzun sürmesinden kaynaklanmış
tır. Türk-tş bünyesinde oluşturulan "Kamu Kesimi Toplu tş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu" 
hazırlığını tamamlayabildiği tarihten itibaren yaklaşık olarak 40 gündür taraflar arasında cid
dî müzakereler yapılmaktadır. Bütün bu görüşmeler devam ederken grev dışında çeşitli isim
lerle tanımlanan eylemlerin yasal olmadığı ve çalışma hayatına müspet katkılar getirmeyeceği 
ise bilinmelidir. 

Kısacası toplu iş sözleşmeleri sürüncemede kalmamıştır. Tabiatı gereği taraflar arasındaki 
görüşmeler devam etmekte ve çalışanlarımızı memnun edecek sonuca varmak üzeredir, tşçi üc
retlerinin enflasyona ezdirilmeyeceği, enflasyonun Üzerinde zamların sağlanacağı ise tarafımızdan 
ve Hükümetin üyesi arkadaşlarım tarafından tekraren ve açıkça ifade edilmiştir. 

Sosyal ve ekonomik boyutları olan ve denge hukukunun kuralları içinde yürüyen toplu 
pazarlığın taraflar arasında sağlanacak uyum ile sonuçlanmasını temin etmek için gerekli gay
ret gösterilmektedir. 
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Tekel için sürdürülen görüşmede isçi ve işveren sendikaları ücrete müteallik üç madde dı
şında tamamen anlaşma sağlamış durumda olup, bu toplu iş sözleşmesi yukarıda ifade ettiğim 
çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki günlerde sonuçlanacaktır. 

Ortalama 902 000 (Dokuzyüzikİbin) TL. çıplak aylık ücreti alan Tekel işçisinin dine diğer 
ödemeler dikkate alındıgrflûa ayda 902 000 (Dokuzyüzikİbin) TL. nin üstünde net maddî im
kân geçmektedir. Bu miktarların 1.3.1991 tarihinde yenisi başlayacak toplu iş sözleşmesi ile 
yukarıda da ifade ettiğim gibi enflasyonun Özerinde artış alacağından şüpheniz olmamalıdır. 

2. "Tekd'i satmada kolaylık olsun diye Tekd çalı#anlanmn ücretlerini kasıtlı olarak dü
şük tutmak" ifadesiyle özetlenen görüşünüze katılmak mümkün değildir. 

Bildiğiniz gibi TekeFde memur ve işçiler bildikte hizmet vermektedir, lekd'de çalışan me
murlar için özel bir rejim bulunmadığına göre bu memurlar ülkenin her kuruluş ve yerinde 
çalışanlarla aynı ücret rejimine tabidir ve son zamlardan aynen yararlanmışlardır. 

İşçi ücretlerine gelince; yukarıda da ifade ettiğim gibi özdükle son iki dönemdir toplu 
iş sözleşmderi Tûrk-tş ile Kamu işveren Sendikaları arasında o dönemin kapsammda bulunan 

, tüm isletmder ve işyerleri içth işkolu ayırımı da yapılmadan topluca ve aym esaslarla tespit 
edilmektedir. Yani lekd'de çalışmakta olan işçiler için metal ve harp sanayiinde çalışan işçiler 
için tespit edilen ücret zammından daha düşük bir zam tespit edilmemiş ve uygulanmamıştır. 

Sadece İzmir'de son İki yılda 11 474 işçinin lekd'den ayrıldığı yolundaki bilgini* doğru 
değildir. 1.1.1989 - 1.6.1991 döneminde Tekd'İn ülke çapında teşkilatından ayrılan işçi sayısı 
4 124 kişidir. Buna karadık 1990 ve 1991 yıllarında 2 268 daimî, 1 446 geçid olmak Üzere 3 
714 kişi de işe alınmıştır. Bu çerçevede olmak kaydı ile işçi sayısında azalma olduğu doğrudur. 

Bu azalma, emeklilik hakkım kazananların ayrılmaları şeklinde tecdli etmekte, emeklilik 
hakkım kazanarak ayrılanlar tüm ayrılanların % 82'sini oluşturmaktadır. İşçi sayısında azal
ma olmakla birlikte üretimde' düşme olmaması ise dikkatle üzerinde durulması gereken bir gös
tergedir. Emekli olup ayrılanlar kıdemleri nedeniyle yüksek ücret dilimlerinde olduklarından 
ücret ortalamasının aldatıcı etkisini de oluşturmaktadır. 

19. — İçd MüktiMkiiM. İstomhan TUay'm, baraj itiş—dan mtbmjlt gtnşıkUftiriltn hımlif-
tvmaiarm bsddkrim iHfkm sorum vt Ba/mAtbk ar İskân Baham Hûsatmttm örSt'unyatm ctvak 
(7/2130) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

' tstemihan Talay 
İçel 

Baraj inşaatları nedeniyle özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılan kamulaştır
maların beddlerinin ödenmesinde büyük sorunların yaşandığı vatandaşlarımızın bize gelen is
tek ve şikâyetlerinden anlaşılmaktadır. Kamulaştırma beddlerinin yetersizliğinin yanı sıra öde-
mderin de zamanında yapılamaması bu sıkıntıları daha da artırmaktadır. 

1. Baraj inşaatlarından kaynaklanan kamulaştırma bedeli olarak vatandaşlara ödenecek 
borcun miktarı ne kadardır? 
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2. ödemelerde nasıl bir sistem uygulanmakta ve ödeme öncelikleri neye göre saptan
maktadır? 

3. ödenmesi gereken fakat ödenemeyen miktara bir faiz uygulaması yapılmakta mıdır? 
4. Kamulaştırma bedelini alamayan vatandaşlarımızın sayısı ne kadardır? 
5. Baraj kamulaştırma bedellerinin bir yatırım harcaması şeklinde değerlendirilmesi ve 

transfer harcamalarından çıkarılması btttçe tekniği ve vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi 
bakımından uygun bulunmakta mıdır? Bu konuda bir çalışma var mıdır ve ne gibi yararlar 
sağlayacağı düşünülmektedir? 

6. DSt aleyhine açılan bedel artış davalarının sayısı ve miktarı ne kadardır? Bedel artış 
davalarının açılmasının ana sebepleri nelerdir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 23.7.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/I964 

Konu : tçel Milletvekili M. tstemihan Hatay'ın yazılı soru) önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tİgi: T.B.M.M. Başkanlığının 1.7.1991 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/2130-7958/34822 sa

yılı yazısı. 
Baraj inşaatlan nedeniyle gerçekleştirilen kamulaştırma bedellerine ilişkin, tçel Milletve

kili M. tstemihan Talay'm Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Soru 1. Baraj inşaatlarından kaynaklanan kamulaştırma bedeli olarak vatandaşlara öde

necek borcun miktarı ne kadardır? 
Cevap 1. Halen inşaatı devam eden baraj projelerinden etkilenen ve bedelleri tahakkuk 

eden taşınmazlara ait toplam 40 865 milyar TL. kamulaştırma borcu bulunmaktadır. 
Soru 2. ödemelerde nasıl bir sistem uygulanmakta ve ödeme öncelikleri neye göre sap

tanmaktadır? 
Cevap 2. Kamulaştırma çalışmaları projelerin özellikleri dikkate alınarak, teknik, malî 

ve idarî şartlar göz önüne alınarak hazırlanan bir program çerçevesinde yürütülmektedir. 
tik aşamada, inşaat programına paralel olarak servis yolları, malzeme ocaktan, aks yeri 

ve teknik açıdan öncelik duyulan taşınmazlar kamulaştırılmaktadır. Daha sonra alt kotlardan 
başlamak üzere üst kotlara doğru sistemli olarak çalışma yapılmaktadır. Dolayısıyla ödemeler 
de buna göre gerçekleştirilmektedir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince taşınmaz be
delleri sahiplerine ödeninceye kadar, maliklerin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğundan 
üretimden men edilerek mağdur edilmeleri sözkonusu değildir. 

Soru 3. ödenmesi gereken fakat ödenemeyen miktara bir faiz uygulaması yapılmakta 
mıdır? 

Cevap 3. Kıymet takdirinden ödeme safhasına gelinceye kadar geçen süre için herhangi 
bir faiz uygulanması yasal açıdan mümkün değildir. 

Ancak, kamulaştırma bedelinin artırılması için dava açılması durumunda, ilgili Kanunun 
15 inci maddesinin 13 üncü fıkrası uyarınca, verilecek karar bir yıl içerisinde hak sahibine 
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tebliğ edilmemiş ise, mahkeme bilirkişilerince taşınmazın bedel tespitinde tebligat tarihi esas 
alınmaktadır. 

Soru 4. Kamulaştırma bedelini alamayan vatandaşlarımızın sayısı ne kadardır? 

Cevap 4. Taşınmazlarla ilgili kamulaştırma işlemleri, kadastro çalışmaları ve buna bağlı 
olarak yürütülen tapu kayıtları esas alınmak suretiyle parsel bazında yapılmaktadır. Taşınmaz-. 
lardan büyük bir kısmının çok sayıda hisseden müteşekkil olması ve bazüanmn da mülkiye
tinde ihtilaf bulunması nedeniyle, bütün projeler için sağlıklı bir rakam verilmesi mümkün ola
mamaktadır. 

Soru 5. Baraj kamulaştırma bedellerinin bir yatırım harcaması şeklinde değerlendiril
mesi ve transfer harcamalarından çıkarılması bütçe tekniği ve vatandaşın mağduriyetinin ön
lenmesi bakımından uygun bulunmakta mıdır? Bu konuda bir çalışma var mıdır ve ne gibi 
yararlar sağlayacağı düşünülmektedir? 

Cevap 5. Baraj kamulaştırma bedellerinin yatırım harcaması şeklinde değerlendirilmesi 
uygun mütalaa edilmektedir. Ancak Bütçe Kanununun 9 uncu maddesine (e bendi) göre ve 
idarenin talebi üzerine, aynı program içerisindeki yatınmlar ile transfer ödeneklerinin % 10'una 
veya 5 milyar TL/ye kadar olan miktann harcama kalemleri arasındaki aktarımına Maliye ve 
Gümrük Bakam yetkili kılınmıştır. 

Ancak, DSt'ye 1991 malî yılında 320 milyar TL. transfer bütçesinden kamulaştırma öde
neği olarak ayrılmıştır. Bütçe Kanununda yer alan bu hüküm istisnaî durumları kapsamakta 
olup, gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak DSt'ye ait kamulaştırma ödeneklerinin tamamı
nın yatırım bütçesinden karşılanması hususunda ise girişimler, sürdürülmektedir. 

Soru 6. DSt aleyhine açılan bedel artış davalarının sayısı ve miktarı ne kadardır? Bedel 
artış davalannın açılmasının ana sebepleri nelerdir? 

Cevap 6. Halen DSt aleyhine 38 000 adet bedel artınm davası açılmıştır. Bunun parasal 
karşılığı da yaklaşık 7S0 milyar TL.'dir. Ayrıca, Yargıtaydan geçerek kesinleşen borç tutan ise 
273 milyar TL.'ye baliğ olmuştur. Bu miktann 76 milyar TL. ödeneği mevcut olup, nakit bek
lenmekte ve geri kalan kısmı için de ödenek teminine çalışılmaktadır. 

Bedel artırım davalarının açılış sebeplerinin başında, özellikle toplu baraj kamulaştırma-
lannda yöresel özellikler ve psikolojik faktörler gelmektedir. Ayrıca, nakit akışında meydana 
gelen Ve elde olmayan bazı gecikmeler taşınmaz sahiplerini etkilediğinden, dava konusu ola
bilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 

Hüsamettin örüç 
Bayındırlık ve tskftn Bakanı 

20. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Irak ve Kuveyt'te is yapan müteahhitlik firmalart-
rmztn Kotfiz savası nedeniyle uğradıkları zarara ilifkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Ekrem Pakden&rli 'nh/ı yazılı cevabı (7/2133) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıt

lanmasını arz ederim. 
Yüksel Çengel 

İstanbul 
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1. Irak ve Kuveyt'te iş yapan müteahhitlik firmalarımızın Körfez savaşı nedeniyle yurda 
dönmeleri sonucu, .makine, araç gereç ve ekipmandan ne kadarı yurda geri getirildi ve ne ka
darı bu ülkelerde kaldı? Bunun bir envanteri var mıdır? Yoksa müteahhitlik firmalarının be
yanlarıyla mı yetinildi? 

2. Bu makine ve ekipmanın ne kadarı yeni, ne kadarı kendini finanse etmiş malzeme
dir? Türkiye'den götürülen var mıdır? Firmalarımıza ait Irak ve Kuveyt'te kalan makine ve 
ekipman kaç ABD doları değerindedir? 

3. Irak ve Kuveyt'te iş yapan firmalarımızın verdikleri nakit ve teminat mektubu miktarı 
nedir? Yfhe firmalarımızın vermiş olduğu banka teminat mektuplarında irad kaydedilen var 
mıdır, varsa kaç ABD dolarıdır? 

4. Firmalarımızın 763 milyon dolar zararları olduğunu açıkladılar. Hükümetiniz firma 
zararlarını saptamış mıdır? 

5. Körfez Savaşının yeni yapılan zamlara etkisi oldu mu? Olmuş ise, vatandaşın zararını 
karşılamayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsa nasıl karşılayacaksınız? 

T.C. 
Başbakanlık 19.8.1991 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

Sayı : BAK-VI-I-593589-026 36103 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Başbakanlığa yönelik 1.7.1991 tarih ve 7/2133-35011 sayılı yazınız. 
ilgide kayıtlı yazınız konusu, istanbul Milletvekili Yüksel Çengd'in Sayın Başbakanımıza 

tevcih ettiği yazılı soru önergesinin yanıtlan ilişikte takdim edilmiştir. 
Bilgilerine arz ederim. 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

1. Irak ve Kuveyt'te taahhüt faaliyetlerinde bulunan firmalarımızın Körfez krizi esna
sında amlan ülkelerde yapımı üstlenilen işlerle ilgili olarak 30.6.1990 tarihi itibariyle Müsteşar
lığımıza verdikleri bilgilere göre : 

a) Irak'taki makine ve ekipman parkının değeri $ 58 181 784.-dir. 
b) Kuveyt'teki makine ekipman parkının değeri hakkında 30.6.1990 tarihi itibariyle fir-

malarımızca Müsteşarlığımıza intikal ettirilmiş bilgi mevcut değildir. 
Kriz sonrasında firmalarımız : 
a) Irak'taki makine, ekipman parkının değerini : $ 68 186 954.-, 
b) Kuveyt'teki makine, ekipman parkının değerini: $ 34 500 000.- olarak bildirilmiştir. 

Firmalarımızın Irak ve Kuveyt'te bulunan makine, ekipman parkında mevcut makine, ekip
man ve teçhizattan ne kadarını yurda getirebildiği hususunda Müsteşarlığımıza intikal etmiş 
herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

2. Yurt dışında taahhüt faaliyetlerinde bulunan firmalar taahhütleriyle ilgili gereksinim 
duyulan makine, ekipman ye teçhizatı geçici ihraç yoluyla Türkiye'den götürdükleri gibi 
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fiçOncO ülkelerden taun alabilmektedirler. Firmalarımızdan Müsteşarlığımızca istenen maki
ne, ekipman parkıma değeri ve nitelikleri hakkındaki veriler globaldir. Bu itibarla firmaları
mızın yurt dip şantiyelerinde mevcut makine ve ekipman parkının ekonomik değeri konusun
da ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. 

3. Firmalarımızın Irak ve Kuveyt'te üstlendikleri işlerle ilgili olarak anılan ülke işveren 
idarelerine karşı düzenledikleri teminat mektuplarının 2.8.1990 tarihi itibariyle toplam tutar
ları: 

a) Irak'taki faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen teminat mektuplaruun tutarı : 
$ 117 373 871.- dir. Bunun $ 6 651 644.- lık kısmı üçüncü ülkeler Özerinden verilmiştir. 

b) Kuveyt'teki faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen teminat mektuplarının tutarı: $ 
11 333 633.- dır. Bunun, $ 67 031.- lık kısmı 3 üncü ülkeler Özerinden düzenlenmiştir. 

4. Firmalarımızın Irak ve Kuveyt'teki taahhüt faaliyetleri ile ilgili .olarak uğradıkları za-

Buna göre: 
a) Irak'a yöndik kayıplar 
— Bonoya bağlı alacaklar 
— tttiWralr alacakları 
— İstihkaktan yapılan kesintiler 
— Makine ekipman değeri 
— Mobilizasyon ve stoklar 
— Bide edilemeyen müteahhitlik kârları 

TOPLAM 

b) Kuveyt'e yönelik kayıplar 
— lştih%ak ılarslrlan 
— Makine ekipman parkının değeri 
— Mobilizasyon ve stoklar 
— Elde edilemeyen müeahhiUik kârları 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

(Milyon $) 
$ 29.0 
$ S3.0 
S 38.0 
$ 6*1 
$ 24.1 
$ 206.3 
% 416.5 

(Milyon $) 
$ 10.7 
$ 34.5 
$ 69.3 

$ 195.4 
$ 611.9 

21. —Kocaeli MHetvekm Alaettm Kurt\n, Türk Hava Ydlarmıgtev nedeniyle uğradığı zarara 
ve bu Kurunda ilgili boa iddialarma diskin sorusu ve Ula/tama Bakam İbrahim ûzrfrmtr'm yazdı 
cevabı (7/2136) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam Sayın İbrahim özdemir tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

1. Grev sonrası THY'dan atılan görevli sayısı nedir? 
2. THY'nin Hollanda'dan 15 milyarlık tabak ithali doğru mudur? 
3. Grev sonrası aylık yolcu taşıma durumu nasıldır? Grev öncesi aylık yolcu taşıma sayı

sına ne zaman ulaşılabilecektir? 
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4. Bir THY yöneticisinin 1,5 milyara villa aldığı doğru mudur? Eğer doğru ite göreve 
geldiği sıradaki mal bildirimi ile izahı kabil midir? 

5. Grev sonrası çalışmayan hat var mıdır? 
6. Grev dolayısıyla THY'nin maddî zararı ne kadardır? 
7. 1 milyar liralık ihalesiz çatal - kaşık alındığı ve parası ödenmediği doğru mudur? 

• ' T.C. . 
Ulaştırma BakanlıŞı 2.8.1991 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : 525-122/749-23741 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 17,7.1991 gün ve Kan. Kar. Md, 7/2136/8004/35155 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türk Hava Yollarının grev nedeniyle uğradığı zara

ra ve bu kurumla ilgili bazı iddialara ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İbrahim özdemir 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Grev sonrası THY'dan atılan görevli sayısı nedir? 
Cevap 1. Grev sonrasi iş Akitleri bildirimli olarak feshedilen personel sayısı 273'tür. 
Soru 2. THY'nin, Hollanda'dan 15 milyarlık tabak ithali doğru mudur? 
Cevap 2. Rekabetin yalandığı uluslararası sivil havacılık sektöründe pazar payının geliş

tirilebilmesi için THY uçaklarındaki Business Class (B/C) ve Ekonomi Sınıfı (Y/C) servisleriy
le alakalı ikram, hizmet ve malzemelerini, yarışılan diğer taşıyıcıların kalite ve seviyesine geti
rilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bu nedenle, THY'nin tek taraflı olarak feshetmek hakkı mahfuz kalmak ve birim bedelle
ri 4 yıl süre ile sabit kalacak şekilde imzalanan sözleşme kapsamı içinde Business Class hiz
metlerinde kullanılacak 10 000 set iyi kalite porselenin maliyet değeri 1 428 543 000 TL. si, 
ekonomi servisi hizmetlerinde kullanılmak üzere, planlanan, 16 muhtelif parçadan oluşan 
100 000 luran ikram setinin maliyeti ise yaklaşık 4 000 000 000 TL. sı olarak hesaplanmıştır. 

Soru 3. Grev sonrası aylık yolcu taşıma durumu nasıldır? Grev öncesi aylık yolcu taşıma 
sayısına ne zaman ulaşılabilecektir? 

Cevap 3. Grev sonrasında taşman yolcu sayısı ve uçakların doluluk oranı bir önceki dö
nemin rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekildedir. 

'• ' * v 1990 1991 
"Vblcu sayısı Doluluk oranı Yolcu sayısı Doluluk oram 

MAYIS 

HAZtRAN 

tçbat 
Dışhat 
Charter 
tçhat 
Dışhat 
Charter 

246 790 
139 853 

17 519 
256 530 
156 266 
27 976 

%76 
9b 62 
%75 
% 78 
%66 
% 76 

109 517 
30 395 
6 537 

165 135 
94 114 
17 827 

% 61 
%45 
%59 
% 56 
%57 
% 60 
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Körfez krizi ile grev öncesindeki yolcu sayısına 1992 yılı sonunda erişilmesi beklenmektedir. 
Soru 4. BirTHY yöneticisinin 1,5 milyara villa aldığı doğru mudur? Eğer doğru ise, gö

reve geldiği sıradaki mal bildirimi ile izahı kabil midir? 
Cevap 4. Yönetici adı açıklanmadığı cihetle, 1,5 milyar değerinde villa alıp almadığı hu

susunda bir bilgi bulunmamaktadır. 
Soru 5. Grev sonrası çalışmayan hat var mıdır? 
Cevap 5. Grev sonrasında, münhasıran grev nedeniyle çalışmayan hat bulunmamaktadır. 
Soru 6. Grev dolayısıyla THY'nın maddî zararı ne kadardır? 
Cevap 6. Grev dolayısıyla uğranılan zararın 1991 yılında şu an için 144 000 000 000 TL. 

sı dolayında olacağı hesaplanmıştır. 
Soru 7. 1 milyar liralık ihalesiz çatal, kaşık alındığı ve parası ödenmediği doğru mudur? 
Cevap 7. Yolcu taşımalarında aynı teknoloji ile üretilen uçakların kullanılması ve bu ne

denle eşit araçların kuUamlması sonucu uluslararası havacüık fumalan arasındaki rekabet, hizmet 
ve ikram kalitesinde yoğunlaşmıştır. 

Bu gerçekten hareketle başlatılan Business Class uygulamalarında kullanılacak malzeme
lerden 20 000'er adet yemek ve tatlı çatalı ile tatlı kaşığı, 40 000 adet bıçak 783 960 000 TL. 
sı bedelle, mevzuat hükümleri dahilinde ihale yoluna gidilmeksizin satın alınmasına karar ve
rilmiştir. 

22. — Ankara Milletvekili Tkvfk Roçak'm, Konya kanalizasyonu ana boru hatttnm Tuz Golünü 
kûiettiği iddiasına üifkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Ali Talip Otdemv'kyazdt cevabı (7/2140) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı

larımla arz ederim. 
3.7.1991 

levfik Koçak 
Ankara 

1. Ülkemizin doğa harikalarından birisi olan TuzgöhVnün giderek kirlenmesine karşın 
hiçbir önlem alınmamasının, nedeni nedir? 

2. Tuzgölü'nü fiziksel,1 kimyasal ve bakteriyolojik yönden<kirleten Konya kanalizasyonu 
ana boru hattının kapatılması düşünülüyor mu? 

3. Konya kanalizasyonu ana tahliye hattının kirlettiği Tuzgölü'nden elde edilen tuzun 
sağlık açıstnan tehlikeli olduğu doğru mudur? 

4. Tuzgölü'nden üretilen tuzun içerisinde zehirli maddeler bulunduğu ve bu nedenle gı
da sanayisinde kullanılmasının yasaklanması gerektiği savlarına karşılık hükümetinizin sus
kun kalmasının nedeni nedir? 

5. Kanal sularının göle boşaltılmasının tekrar gözden geçirilmesi için hükümetiniz her
hangi bir girişimde bulundu mu? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 16.8.1991 
Sayı : 63-7/0892 * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 17.7.1991 tarih ve 7/2140-8008/35191 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önerge

sine verilen cevap ekte takdim edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Talip özdemir 
Devlet Bakanı 

T.C. 
Başbakanlık 29.7.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/106-1300/04869 

Sayın Ali Talip özdemir 
Devlet Bakanı 
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 17.7.1991 tarihli ve 7/2140-8008/35191 

sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önerge

sinin sureti ekli olarak gönderilmiştir. 
Sayın Başbakanımız bu önergeye kendileri adına tarafınızdan cevap verilmesini tensip et

mişlerdir. 
önergenin süresi içinde cevaplandırılarak sonucunun bildirilmesini arz ederim. 

tsmet Alver 
Müsteşar 

Tuz Gölü ile ilgili soru cevapları : 
1. Tuz Gölünün kirlenmesine karşı çeşitli önlemler alınmaktadır. Türkiye genelinde 2872 

sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkarılan yönetmeliklerin uygulanmasıyla çeşitli 
atık ve artıkların atılması ve deşarjının denetim altına alınması, giderek yurt çapında kirliliği 
azaltmaktadır. Ayrıca Tuz Gölü ile ilgili olarak, 1988 yılında başlatılan çalışmalarla göle en 
büyük kirletici etkiyi yapan Konya kanalizasyon atıksu arıtma tesisi projesinde % 30 olan arıt
ma kapasitesi, görülen lüzum üzerine % 90'a çıkarılmıştır, leşisin 2000 yılında ön ve biyolojik 
arıtmaya, 2000 - 2015 yıllan arasındaki periyotta da tam arıtmaya geçmesi planlanmıştır. Ayrı
ca, Çevre Müsteşarlığı 1991 Yıü yatırım bütçesinde yer alan "Konya Kapalı Havzası ve Göller 
Projeleri" kapsamında etüt çalışmalar yapılacaktır. 

2. Yukarıda da belirtildiği gibi, Konya kanalizasyonu atıksu arıtma tesisleri kapasiteleri 
giderek artırıldığı için, bu aşamada ana boru hattının (Konya kanalizasyonu) kapatılması dü
şünülmemektedir. Ancak gelecekte yapılacak havza bazındaki koruma programlarında bu ko
nu düşünülebilir. 
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3. Tuz Gölü ile ilgili olarak 1978 yılından itibaren başlatılan kirlilik tespiti çalışmaları, 
halen luz Gölünde üretilen tuzun, insan sağlığı açısından sakıncalı olmadığını göstermektedir. 

4. luz Gölünde üretilen ham tuzdan, çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan analizlerde, 
ağır metal miktarları (kurşun, çinko, krom, bakır, arsenik, civa) Dünya Sağlık örgütü (WHO), 
EfcO ve Gıda Maddeleri Tüzüğünde tavsiye edilen limitlerin altındadır. 

5. Tuz Gölünün kirlilikten korunması çalışmalarının çok kısa sürede neticelenmesi yöre 
özelliği nedeniyle zor olmaktadır, luz Gölü, Konya kapalı havzasının en düşük kotunda yer 
almaktadır. Havzadaki çeşitli deşarjların göle yönelmesi çözüm çalışmalarını güçleştirmekte
dir. Bu itibarla, havza boyutunda yapılacak çalışma ve planlamalar sonunda, kanalizasyon su
larının göle ulaşmasının önlenmesi düşünülebilir. Ancak, bu çalışmaların sonuçlandırılabil
mesi için önemli miktarda kaynak ve zamana ihtiyaç vardır. 

23. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, Arsuz Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin sorusu ve Baytn-
dtrhk ve İskân Bakam Hüsamettin Ör üç'ün yazüı cevabı (7/2146) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Hüsamettin örüç 

tarafından yanıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Arsuz Ovasının ıslahı çalışmaları hangi safhadadır? 
2. Bu projeyi ne zaman sonuçlandırmayı düşünüyorsunuz? 
3. Bu projenin en önemli bölümünü teşkil eden Gönen Barajının inşaatına ne zaman 

başlayacaksınız? 
4. Bu baraj faaliyete geçene kadar, yöre halkının sulama işlerine kısa sürede nasıl bir 

çözüm getirmeyi düşünüyorsunuz? 

TC. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 8.8.1991 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/2164 

Konu : Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük MUlet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 17.7.1991 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/2146-8017/35266 

sayılı yazısı. 

Arsuz Ovasının ıslah çalışmaları ile Gönen Barajının inşaatına ilişkin, Hatay Milletvekili 
Ali Uyar'ın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru Önergesi incelenmiştir. 

Sözkonusu ovadaki taşkınların önlenmesi amacıyla, "İskenderun - Arsuz Ovası ftndere-
leri Islahı" olarak taşkın koruma raporu düzenlenmiştir. Buna göre, tüm yanderelerde yatak 
ıslahı ve lüzum görülen kurplarda ise istifti anroşman tahkimatı önerilmiştir. Ayrıca, Hatay -
İskenderun - Arsuz Üçgüllük Köyü arazilerinin Deregen Deresi taşkınlarından korunması için 
1991 yılı itibariyle etüt çalışmaları programlanmıştır. 

Geçmiş yıllarda önerilen proje doğrultusunda ve bütçe imkânları ölçüsünde, ıslah çalış
maları yapılmış olup, ovada problem yaratan tüm derelerde, makine olanaklarına göre taşkın 
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önleme ve rüsubat zafarlanndan korunması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Ovadaki 
drenaj yetersizlikleri ise ileriki yıllarda yapılması düşünülen, Arsuz - Gönençay Projesi kapsa
mındaki sulama ile birlikte çözümlenecektir. 

1982 yılında "Arsuz - Gönençay Projesi önincdeme Raporu" hazırlanmış olup, proje kap
samında Zilli Çayı üzerinde, talvegden yüksekliği 77,00 M. olan 22,7 hm' depolama hacimli 
Gönençay Barajı ile 3 157 ha'lık sahanın sulanması öngörülmüş; ancak, baraj S 920 ha sulana
bilir alana yetecek kapasitede bulunmadığından, ovaya akan yan derelerde ilave depolama yer
lerine gerek duyulmuş ve bu amaçla akım gözlem istasyonları oluşturuluştur. 

Veri toplama çalışmalarını müteakip, önümüzdeki yıllar projenin önincelemesi yapılacak 
olup, bu revizyondan sonra teknik ve ekonomik yapılabilirliğinin kesin tespitine yönelik fizibi
lite aşamasındaki çalışmalara geçilecektir. Buna paralel olarak da Arsuz Ovasının sulanabil
mesi için yeraltı suyu etütleri gerçekleştirilmiş ve bugüne kadar 34 adet kuyu açılarak, 1 295 
ha arazinin sulanması sağlanmıştır. Ayrıca, yan derelerin mevcut suları ve çiftçilerin kendi im
kânları ile bir miktar arazi daha sulanmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Hüsamettin örüç 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
24. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eskişehir ve Bursa otogarlartndaki greve ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakam Fahrettin Kurt'un yaztlt cevabı (7/2149) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

1. Eskişehir ve Bursa otogarları bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına bağlı 
olup 9 aydan bu yana toplu sözleşme görüşmeleri devam etmektedir. Grevde olan bu iki işye
rindeki pislik insanların sağlığını tehdit eder boyuttadır, insanların sağlığını tehdit eden bu 
grevin bağıtlanması için girişimde bulunacak mısınız? 

2. Halk arasında otogarlar o kentin belediyelerine ait sanılıyor. Bu işyerlerindeki grevle
rin uzaması, insan sağlığını tehdit eden pislik ve grevde mağdur olan işçilerin yaşam zorlukla
rı, belediyelerin beceriksiz göstergesi imajı ile, iktidar partisi büyüme umudu mu bekliyor? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.8.1991 

Sayı : 03-2/1-02-00239 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 17.7.1991 gün ve 7/2149 8021/35270 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 26.7.1991 gün ve 07/106-1296/04865 sayılı yazısı. 
Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önerge

sinde yer alan soruların cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Fahrettin Kurt 
Devlet Bakanı 
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Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın Başbakan Sayın Mesut Wmaz'a tevcih ettiği Bursa ve 
Eskişehir otogar istemesindeki grevlere ilişkin soru önergesinde yer atan soruların cevapları: 

Bursa Santral Garaj ve Eskişehir otogarlarının mülkiyeti müşterek mülkiyet olarak T.C 
Emekli Sandığına ve Bursa ve Eskişehir belediyelerine ait olup, işletmesi Emek inşaat ve İşlet
me A.Ş. tarafından yapılmaktadır. 

Bursa Belediyesinin Bursa Santral Garajında payı % 20, Eskişehir Belediyesinin Eskişehir 
Otogarında payı ise ft 8'dir, Sandıkla belediyeler arasında yapılmış sözleşmelere göre her yıl 
otogarların gelirlerinden belediyelere hisseleri oranında gelirleri verilmektedir. 

Mülkiyeti, müşterek mülkiyet olarak T.C. Emekli Sandığına ve ilgili belediyeye ait olup, 
Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. tarafından işletilmekte olan Bursa Santral Garaj ve Eskişehir Otogar 
İşletmesinde çalışan işçiler adına TÜMTİS Sendikası ile 1.1.1991'den geçerli olacak işletme dü
zeyindeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 28.11.1990 tarihinden başlanılmıştır. Süregelen gö
rüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine 7.1.1991'e uyuşmazlık tutanağı tutularak akabin
de sendikanın müracaatı üzerine resmî arabulucuya gidilmiş, ancak yine olumlu bir netice alı
namamıştır. Çünkü sendika 474 292 TL. olan brüt çıplak ücretin % 822 artışla 4 375 000 TL. 
çıkarılmasını istemiş, bunun işletmeye maliyeti gelirinin 2 katına varan 10 274 229 TL. ulaş
maktadır. Hâsılattan çok gider yapılamayacağından anlaşma sağlanamamıştır. 

Bunun üzerine sendika 28.2.1991 tarihi itibariyle ilgili işyerlerinde grev kararı alındığım, 
şirkete tebliğ etmiş, 5.4.1991 tarihi itibariyle de grev uygulaması başlamıştır. 

Bu süre zarfında görüşmeler devam etmiştir. 
Eskişehir Valisinin girişimleri sonucu 16.7.1991 günü vilayet makamında taraflar yine bir 

araya gelmişlerdir. Ancak, yapılan görüşmelerde bir sonuca varılamamıştır. 
19.7.1991 günü taraflar tekrar bir araya gelmişler ve yapılan görüşmeler sonucunda mev

cut ücretlerine birinci yıl için % 330, ikinci yıl içinse Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya 
fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi ortalamasına 10 puan ilave edilmek suretiyle bulunacak 
artış kadar zam yapılması uygun görülmüş ve anlaşma sağlanarak 20.7.1991 günü işçiler göre
ve başlayarak grev sona erdirilmiştir. 

Üç ayı aşkın bir süre grevde kalınması TÜMTİS Sendikasının aşırı zam isteğinden kay
naklanmış olup, grev hali, işveren olan Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. nin sözkonusu işyerlerin
den toplu sözleşme süresince elde edilebileceği toplam gelirin daha fazlasının istenmesi nede
niyle uzamıştır. 

Bursa Santral Garajı ve Eskişehir Otogar işletmelerinden 1991 yılında Nisan, Mayıs, Ha
ziran ve Temmuz aylan hariç 4 373 514 726 TL. garaj işletme hflsılau elde edileceği uhmin 
edilmektedir. 

TÜMTİS ile imzalanan toplu sözleşmeye göre bir işçinin aylık toplam maliyeti 4 161 898 
TL. olmaktadır. Her iki işletmede çalışan 91 kişiye 1991 yılına ait 8 aylık dönemde 3 029 861 
744 TL. ücret ödenecektir. Sözkonusu ücrete kasa tazminatı, yıpranma zammı gibi bütün per
soneli ilgilendirmeyen yardımlar dahil edilmemiştir. 

25. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, hububat tabanfyatma ve ürün bedellerinin peşin 
ödenip ödenmeyeceğine üiskm Başbakandan sorusu ve Tarm ve KöyişUri Bakanı İlker Tuncay'ın yazılı 
cevabı (7/2150) • ' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile 

dilerim. 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Akbulut Hükümetinin açıkladığı hububat taban fiyatı ve uygulamaya koyacağı alım poli
tikası tüm çiftçimizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Sizin kurduğunuz ve bugün güve
noyu alan Hükümetinizin bu konudaki görüşleri çiftçimiz tarafından merakla beklenmektedir. 

1. Çok düşük ilan edilen ve tüm dünya piyasalarında 950 - 1 000 lira civarında satılan 
buğdaya fark vermeyi düşünüyor musunuz? 

2. OiıdUcrdeki artışlar yüzde 130 - yüzde 200'ü bulurken geçen seneye göre yüzde 36 
- 40 anamda artırılan taban fiyatı enflasyonun çok altında kalmaktadır. Hükümet programın
da söz ettiğiniz gibi hiçbir mala enflasyonun altında, fiyat vermeyeceğiz sözünüzü buğdaya fark 
—metini ı anlamında yorumlamak mümkün müdür? 

3. T.C. hükümetleri 70 seneden beri çiftçisinden aldığı malın karşılığını en kötü şartlar
da dahi peşin olarak ödemiştir. Sizler hükümetlerinizin güttüğü politikalar neticesi ekonomisi
nin çok güçlendiğini iddia ettiğiniz ülkemiz neden çiftçisine olan borcunu peşin olarak ödeye-

4. Çiftçimize borçlu kaldığınız tutarın karşılığını Ziraat Bankasındaki borçlarından mah
sup edeceğinizi söylediaiz. Köylümüzün tarım kredi kooperatifleri ve Şeker Bankası ve diğer 
teşekküllere olan borçtan için ne düşünüyorsunuz? Bunların da faizleri işletmeyeceği önlemini 
alacak mısınız? 

5. Geçen sene peşin ödeme yapacağınızı ilan ettiniz ama çiftçimizden aldığınız malın kar* 
şüığuu üç ay geciktirerek ödediniz. Bu sene peşinatı ürünü mubayaa ettiğiniz gün ödeyecek 
misiniz? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 13.8.1991 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : KDD-BŞV-1/91-4404 50500 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kan. Kar. Gn. Md. lüğünün 17.7,1991 tarih ve 7/2150-8020/35269 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in Sayın Başbakanımız tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını talep ettiği, soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tlker Tuncay 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin'in yazılı soru önergesinin cevabı : 
ANAP hükümetleri dönemlerinde (1984- 1990 yılları arası) çiftçinin alınterini değerlen

dirmek ve refah seviyesini yükseltmek için ürün alımlarında enflasyonun üzerinde fiyat uygu
lamalarına gidilmiştir. 1990 ve 1991 yıllarında da bu uygulamaya devam edilmiştir. 
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Nitekim 1984 -1990 yıllan arasında yılda ortalama destekleme alım fiyatı % 51,7 artması
na karşılık aynı dönemde toptan eşya fiyatlarında yıllık ortalama artış % 48,7 olmuştur. 

Buğday destekleme alım fiyatları 1983 -1990 yılları arasında (8 yıllık dönemde) 15,9 kat 
artmış iken, aynı dönemde toptan eşya fiyatları 15,5 kat artmıştır. 

1991 yılı buğday destekleme fiyatında 1990 yılından 1991 yılına devredilen buğday stoku, 
dünya buğday fiyatlarının çok düşük olması ve 1991 yılı buğday rekoltesi dikkate alındığında 
hükümetimizin büyük fedakârlık yaptığı görülmektedir. 

Diğer taraftan 1984 -1991 yılları arasında buğdaya verilen fiyatlarda üreticinin enflasyo
na karşı korunması yanında ürünler arası paritenin bozulmamasına ve üretici yanında tüketici
nin de korunmasına önem verilmiştir. Buğdaya verilen fiyatlar geniş bir üretici kesimini mem
nun etmiştir. 

1990 yılında buğdayda iyi-bir üretim yılı yaşanmış ve ortalama 500 TL. /Kg. fiyat verilerek 
çiftçinin alınteri değerlendirilmiştir. Dünya buğday fiyatlarının 80 - 90 dolar olmasına rağmen 
buğdaya ortalama 500 lira fiyat verilerek dünya fiyatlarının % 100 üzerinde bir ödeme yapıl
mıştır. Bu ödemeler ise bazı münferit gecikmeler dışında zamanında yapılmıştır. 

ANAP hükümetleri döneminden önceki hükümetler dönemlerinde bazı yıllar peşin öde
me yapılacağı ilan edilmiş olmakla beraber tatbikatta bu hiçbir zaman tam olarak uygulana
mamıştır. Hükümetimiz, çiftçimizin yüzünü güldürmek ve hayat seviyesini yükseltmek için her 
türlü fedakârlığa katlanarak1 hububata dünya fiyatlarının çok üstünde fiyat vermiş ve mağdur 
olmaması için bütün imkânlarını seferber etmiştir. 

1991 - 1992 dönemi hububat ve bakliyat ürünü destekleme alımı ve satımı hakkındaki 
30.5.1991 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile'ürün alım fiyatları tespit edilmiştir. Destekleme 
temel fiyatı ürünün tesliminden sonra peşin, üretici destekleme piriminin ise 2 ve 4 ay vadeli 
olmak üzere 2 eşit taksitte ödenmesi esası getirilmiştir. Hükümetimizce 30.6.1991 tarihinde ye
ni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile destekleme temel fiyatının tamamı ile üretici destekleme piri
minin % 50'sinin ürünün tesliminden sonra ödenmesi esasa bağlanmış, böylece peşin ödeme 
miktarı % 50*den % 75'e yükseltilmiştir. 

Ayrıca destekleme temel fiyatı 1 Temmuz 1991 tarihinden başlamak üzere 16 Eylül 1991 
tarihine kadar her hafta 4 TL./Kg. verilerek ilave fiyat farkı ödemesi getirilmiştir. 

önergede iddia edildiği gibi çiftçimize devlet borçlu bırakılmamış eldeki bütün imkânlar 
zorlanarak üreticinin emeğinin karşılığı verilmeye çalışılmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

132 NCt BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

23 . 8 . 1991 Cuma 

Saat : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 130 arkadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Ka
nunlarda Değişiklik kapılması ve 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak 
Hükümler Hakkında Kanun Teklifini görüşmek için olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/310) 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
İ 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 




