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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum'un ve Doğu Anadolu Bölgesinin tu

rizm yönünden büykü bir potansiyele sahip olduğuna ve bu potansiyelin değerlendirilmesine 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder, barış ve kardeşliğe ilişkin gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Gündemde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı 
ve 133 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifinin (2/119, 2/541, 2/542) (S. 
Sayısı: 306), İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere Anayasa Ko
misyonuna geri verilmesine ilişkin Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu ve adı ge
çen kanun teklifinin Anayasa Komisyonuna geri verildiği açıklandı. s 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekillerini töhmet 
altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açıklığa kavuşturulması ama
cıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

6.4.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun aynı tarihli birleşiminde 
okunmuş bulunan (11/20) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmında yer almasına ve Anayasanın 100 üncü Maddesine göre gündeme alınıp 
alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 13.4.1993 Salı günkü Birleşiminde ya
pılmasına; gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" 
kısmının 74 üncü sırasında yer alan (8/25) esas numaralı genel görüşme önergesinin öngörüş-
melerinin, Genel Kurulun 13.4.1993 Salı günkü Birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerin ta
mamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 13.4.1993 Salı günkü Birleşimde sözlü 
soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

CHP Grubuna ait olup, açık bulunan Çevre Komisyonu Üyeliğine, Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Doğan, Grubunca aday gösterilerek seçildi. 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere, 
Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin de, Avrasya Projesine, 
İlişkin sorularına (6/463), (6/506) Devlet Bakanı Akın Gönen cevap verdi; soru sahipleri 

de, cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
(6/146), (6/231), (6/232), (6/235), (6/252), (6/268), (6/275), (6/286), (6/299), (6/300), 

(6/302), (6/313), (6/323), (6/328), (6/345), (6/346), (6/347), (6/348), (6/349), (6/352), (6/353), 
(6/355), (6/357), (6/362), (6/364), (6/369), (6/379), (6/381), (6/389), (6/392), (6/400), (6/409), 
(6/524), (6/528), (6/412), (6/530), (6/542), (6/424), (6/425), (6/429), (6/430), (6/431), (6/432), 
(6/433), (6/434), (6/436), (6/438), (6/439), (6/440), (6/441), (6/442), (6/444), (6/447), (6/461), 
(6/462), (6/483), (6/492), (6/502), (6/503), (6/504), (6/505) numaralı sorular, ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/304), (6/305), (6/306), (6/307), (6/308), (6/309), (6/325), (6/329), (6/361), (6/365), 
(6/366), (6/367), (6/368), (6/371), (6/372), (6/373), (6/374), (6/376), (6/377), (6/525), (6/415), 
(6/421), (6/426), (6/443), (6/496), (6/497), (6/507) numaralı sorular, soru sahipleri izinli ol
duklarından; 
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(6/396), (6/404), (6/410), (6/526), (6/416), (6/417), (6/419), (6/420), (6/543), (6/449), 
(6/544), (6/450), (6/451), (6/452), (6/454), (6/459), (6/460), (6/473), (6/475), (6/477), (6/478), 
(6/480), (6/487), (6/488), (6/490), (6/566), (6/491), (6/494), (6/580) numaralı sorular, soru 
sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/422), (6/423), (6/445), (6/446), (6/546), (6/547), (6/453), (6/456), (6/457), (6/458), 
(6/472), (6/476), (6/479), (6/484), (6/486), (6/489), (6/493), (6/495), (6/579), (6/581) numa
ralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından,, bir defaya mahsus ol
mak üzere; 
(6/448), (6/485), (6/498), (6/499), (6/500), (6/501) numaralı sorular, soru sahipleri raporlu 
olduklarından; , 

(6/464), (6/465), (6/466), (6/467), (6/468), (6/469), (6/470), (6/471) numaralı sorular, 
soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulunduğundan, 

Ertelendiler; 
(6/411), (6/414), (6/427), (6/428) numaralı sorular da, soru sahipleri iki cevap gününde 

de hazır bulunmadıklarından, düştüler. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), 
Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da (1/343) (S. Sayısı : 71), 
Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair (1/306) (S. Sayısı : 82), 
İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/376) (S. Sayısı : 139), 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/472) 

(S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek), 
Kanun tasarılarıyla, 
Çorum Milletvekili Gemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (1/324) (S. Sayısı : 134), 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sa
yısı : 58 ve 5 8'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kânununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187'Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, îmar, Ulaştırma, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sa
yısı : 116), 
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ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 
Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı : 180), 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı : 193), 

Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322), 

Komisyonları raporlarının görüşülmesi; Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) görüşmelerinde; Komisyon Raporunun okunup 
okunmaması hususunun oylanması sırasında, istem üzerine yapılan yoklama sonucunda Ge
nel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

8 Nisan 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.40'ta son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Kâtip Üye 

o 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
0 . 4 . 1993 PERŞEMBE 

Teklifler 

1. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz ve 2 Arkadaşının, TBMM İçtüzüğünün Bir Mad
desinin Değiştirilmesi İçin Kanun Teklifi (2/672) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 303.1993) 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Abdürrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının, 8.3.1950 tarih ve 5590 
Sayılı Kanunun Adı İle Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/673) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 303.1993) 

3. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/674) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.3.1993) ' 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 19 Arkadaşının, 18.6.1992 tarih ve 3817 
Sayılı "Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı" Hakkındaki Ka
nuna Bir Madde İlave Edilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi (2/657) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 313.1993) 

5. — Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek ve 38 Arkadaşının, Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/676) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanhga geliş tarihi: 1.4.1993) 

6. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 8.6.1949 tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/677) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1993) 

o 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yaptıracağım. Salon

da hazır bulunmak lütfunda bulunan sayın milletvekillerinin, adları okundukça, yüksek sesle, 
burada olduklarının işaretini vermelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; müzakerelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in, Azerbaycan topraklarının işgaline yönelik 

Ermenistan saldırılarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır; üç sayın arkada

şıma gündem dışı söz vereceğim. * 
Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgali konusunda Sayın Genel Kurulubilgilendirme babında, 

Yozgat Milletvekili Sayın Alparslan Türkeş'e söz veriyorum. 
Sayın Türkeş, buyurun efendim. (Alkışlar) 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son zamanlarda, 
kardeş Azerbaycan, Ermenistan'ın vahşi saldırılarına hedef olmuş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, Azerbaycan, bağımsızlığını kazandığından bu yana, aynı zamanda Birleş
miş Milletler üyesidir. Birleşmiş Milletler üyesi olmasına rağmen ve milletlerarası çeşitli kuru
luşlarda, sınırların, kuvvet kullanarak zorla değiştirilemeyeceği ilkesi kabul edilmiş olmasına 
rağmen, Ermenistan, kuvvet kullanarak Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir. Bugün, azer-
baycan topraklarının yüzde 12'si, Ermenistan askerlerinin işgali altındadır; 300 bin Azeri mül
teci, evsiz kalmış, yollara düşmüş durumdadır; binlerce insan, hayatını kaybetmiştir; çoluk ço
cuk, perişan duruma düşmüştür. 

Kuveyt'de Birleşmiş Milletlerin üyesi bir devlet iken, Irak tarafından saldırıya uğrayıp iş
gal edilince, Birleşmiş Milletler, bu işgali tanımamış ve bu işgali kaldırmak için, Irak'a karşı, 
Birleşmiş Milletler güçleri teşkil edilerek harekete geçilmiştir. 

Aynı hassasiyetin Azerbaycan için de gösterilmesini beklemekteyiz. Azerbaycan da, Bir
leşmiş Milletler üyesi bir devlettir ve kendisi saldırıya uğramıştır. 
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Avrupa Güvenlik ve tşbirliği Konferansının kabul etmiş olduğu ilkelere göre, sınırlar, kuv
vet kullanılarak değiştirilemez. Mevcut sınırlar ve her devletin toprak bütünlüğü garanti altına 
alınmıştır. 

Buna rağmen, Ermenistan, bunu tanımamaktadır; hatta, Ermeniler, yaptıkları son açık
lamalarla, Avrupa Güvenlik ve tşbirliği Konferansının kabul etmiş olduğu bir ilkenin, sadece 
Avrupa devletleri için geçerli olduğunu, Asya için geçerli olmadığını dahi söylemekten çekin
memişlerdir. Bu durum, Türkiye'nin güvenliğini de yakından ilgilendirmektedir. 

Ermenistan'ın yıllardan beri bastırdığı haritalar ve takip ettiği politika Türkiye'nin toprak 
bütünlüğünü de hedef almış bulunmaktadır. 

Azerbaycan'la olan ilgi ve bağlarımız malumdur. Bu durumda, Azerbaycan'ın uğradığı 
bu saldırıların bir an önce durdurulması ve işgalcilerin, Azerbaycan topraklarını boşaltarak 
kendi sınırları gerisine çekilmesinin sağlanması gereklidir. Bunu sağlamak için, Türkiye, üzeri
ne düşen her görevi yapmalıdır; bundan asla çekinilmemelidir. 

Saldırgana karşı savunma, bir haktır, meşru bir haktır. Biz barışçıyız, barış politikası ta
kip ediyoruz; fakat, Ermenistan, bansın önemini kavramamış olan, barışa değer vermeyen, 
barışı hiçe sayan tutumuyla, Kafkaslar'daki barışın bozulmasına neden olmaktadır. 

Barışı korumak için, şeref ve haysiyetimizi korumak için, kardeş Azerbaycan'a gerekli yar
dımı sağlamak için, ileride kendimize karşı yönelecek herhangi saldırgan niyeti şimdiden cay
dırmak için, gerekli her tedbiri almaktan çekinmemeliyiz. Bu tedbirlerin içinde askerî tedbirler 
de vardır ve o da olmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, zamanı ve şümulü (kapsamı) Hükümetçe takdir edil
mek üzere, bir an önce, Cumhuriyet Hükümetine, Türk Silahlı Kuvvetlerini, Türkiye dışında 
da bu saldırganlığa karşı kullanma yetkisini vermelidir, tanımalıdır. (MHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, karşımızdaki durum, hafife alınacak gibi değildir. Ermenistan'ın, 
her ne şekilde olursa olsun, bu saldırganlığından caydırılması gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti, 
bu saldırganlığı caydıracak güce sahiptir. Gerek diplomatik tedbirler alarak gerek dünya ka
muoyunu aydınlatarak, bu haksızlığı anlatmak suretiyle dünya kamuoyunun da desteğini sağ
lamak, Birleşmiş Milletlerde gerekli teşebbüsleri yapmak, diğer beynelmilel kuruluşlar nezdin-
de de gerekli teşebbüsleri yapmak ve bunlarla beraber gereken askerî tedbirleri de almak mut
laka lazımdır. Bu saldırganlığın bir an önce durdurulması ve azerbaycan'ın uğramış olduğu 
haksızlığın önlenmesi gereklidir. 

Bu maksatla söz almış ve huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sevgi ve saygılar sunar, teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, teşekkür ediyorum. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN —* Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen, buyurun. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Er
menistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve Hükümetimizin bu konudaki tutumu hakkın
da bilgi sunmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

27 Mart günü, Ermeni kuvvetlerinin, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesine başlattıkları ge
niş çaplı askerî harekât sonucu, Kelbecer, 4 Nisan gününde ermenilerin eline geçmiştir. 60 bin 
nüfuslu bölge Ermenilerce tamamen sarılmış, bölgenin dış dünyayla ilişkisi kesilmiştir. Sal-
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dırılar sonucunda, Yukarı Karabağ ile Ermenistan arasında kalan ve Azerbaycan Cumhuriyeti
ne ait olan topraklar, Ermenistan'ın kontrolü altına girmiştir. Halen, güneyde, Zengjlan ve Ku-
batlı bölgelerine yönelik saldırılar devam etmektedir. 

Ermenistan'ın amacının, güneyde Fizuli bölgesini de ele geçirip, batı Azerbaycanı toprak
larına katmak olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, Ermenistan Savunma Bakanı Vekilinin, ülke
lerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gereğine ve sınırların kuvvet yoluyla değiştirileme
yeceğine ilişkin uluslararası hukuk ilkelerini hiçe sayan beyanı, Erivan'ın yayılmacı politikası
nın en son1 kanıtıdır. 

Türkiye, kardeş ve dost Azerbaycan'a karşı genişleyen Ermeni saldırılarını şiddetle kına
maktadır. 

Ermenistan, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler ve AGlK ilkelerini çiğneyerek, komşu 
bir ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal etmektedir. Ermenistan'ın halen izlemekte 
olduğu yayılmacı tutum kabul edilemez. 

Ermenistan'ın, Cenevre'de AGÎK ve Minsk süreci çerçevesinde barışçı çözüme yönelik da
nışmaların yapıldığı bir sırada saldırıya geçmiş olması; bu görüşmeleri saldırısını maskelemek, 
vakit kazanmak ve uluslararası toplumu oyalamak için kullandığını ortaya çıkarmaktadır. 

Genişleyen saldırılar, uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Sorun, Azerbaycan 
ile Ermenistan arasında ikili bir ihtilaf olmaktan çıkarak, bölgesel bir nitelik kazanma istida-
dındadır. 

Bu nedenle, uluslararası toplumun çağdaş değerlerini paylaşan bütün üyelerinin ve özel
likle Kafkasya bölgesinin istikrarına önem veren bütün ülkeler, sorumluluklarının bilinci için
de hareket ederek, Ermenistan'ı, işgal ettiği son Azerî topraklarından çıkarmak ve bu saldırı
lar nedeniyle engellenmiş olan barış sürecini yeniden başlatmak hususunda özel bir yükümlü
lük taşımaktadırlar. / 

Türkiye, bu alanda üzerine düşen görevin bilinci içerisinde, gerekli tüm girişimleri kararlı-
.. • • • • • • \ 

lıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvnelik Konseyine de baş
vurmuştur. Ayrıca, Dışişleri Bakanımız, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğu ül
keleri dışişleri bakanlarına 4 Nisan günü birer mektup göndermiştir. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, konuyu görüşmüş ve bir başkanlık açıklaması yap
mıştır. Söz konusu açıklama, beklentilerimizi karşılamaktan uzak kalmıştır. Bununla birlikte, 
içinde bazı olumlu unsurlar da vardır. Konsey, Azerbaycan ve Ermenistan arasında, bölgedeki 
barış ve güvenliği tehdit eden çatışmalara derhal son verilmesini ve askerî birliklerin, işgal edi
len topraklardan çekilmesini talep etmiştir. Konsey, ayrıca, bölgedeki bütün devletlerin ege
menliğini ve toprak bütünlüğünü teyit etmiş ve AGlK barış sürecine desteğini dile getirmiştir. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bölgedeki durumu değerlendiren bir raporu acilen Konse
ye sunmakla görevlendirilmiştir. 

Böylece, bu açıklamalarla, Azerbaycan topraklarının saldırıya uğradığı, tescil; durumun, 
bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiği, teyit ve işgalci güçlerin çekilmesi, talep edilmiş ol
maktadır. Ayrıca, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığı da vurgu
lanmıştır. Ancak, sorunun arz ettiği vahamet nedeniyle, Güvenlik Konseyinin, bu konuyu bir 
açıklamayla geçiştirebilmesi mümkün değildir. 
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Bu bakımdan, biz, açıklamayı, Güvenlik Konseyinin attığı bir ilk adım olarak değerlendi
riyoruz. Bundan sonra atılacak adımda, Güvenlik Konseyinin, Ermenistan'ı, barışı tehdit eden 
işgalci politikası nedeniyle kınayan bir karar almasını temenni ediyoruz. Çabalarımızı, bu amaan 
sağlanması doğrultusunda yoğunlaştırmış bulunuyoruz. 

Güvenlik Konseyinin, her sorunu kendi koşutları içinde değerlendiren bir yol tutmasının 
yanlış olacağını düşünüyoruz. Uluslararası hukukun temel prensiplerini ihlal eden her ülkeye 
karşı aynı tepkinin gösterilmesi, çağdaş normların egemen olmasını dileyen bütün ülkelere dü-

, şen bir sorumluluktur ve kendilerine olan saygının bir gereğidir. 
Yüce Heyetinizin de malumları olduğu üzere, Hükümetimiz, diplomatik alanda gereken 

atılıma paralel olarak gereken önlemleri de almaktadır. 
. Bu çerçevede, Türkiye üzerinden Ermenistan'a herhangi bir insanî yardım malzemesi gön

derilmesi uygulamasına da son verilmiştir. Ayrıca, Ermenistan bağlantılı tarifeli ve tarifesiz bütün 
uçuşların Türk hava sahasından geçişlerine de son verilmiştir. 

Ermenistan'ın, insanî mülahazalara dayanan yaklaşımlarımızı yanlış algıladığını, yanlış 
değerlendirdiğini burada üzüntüyle ifade etmek isterim. Komşumuz Ermenistan'ın, Türkiye'
nin, her durumun gerektirdiği tepkiyi gösterebileceğini bilmesini ve Azerbaycan'da işgal ettiği 
topraklardan çekilmesini temenni ediyorum. 

öte yandan, Ermenistan saldırısının ve işgalinin önlenmesi ve Azerbaycan ile Ermenistan . 
arasındaki ihtilafın barışçı yöntemlerle çözülmesi konusunda, uluslararası toplumun, Bosna'
da içine düştüğü hatayı tekrarlamayacağını ümit ediyoruz. 

Birleşmiş Milletler ve AGİK ilkelerinin tarafsız şekilde uygulanması halinde, uluslararası 
barış ve güvenliğe yönelik Ermeni tehdidinin önlenebileceğine ve ihtilafın barışçı yollardan çö
zümlenebileceğine inanıyoruz. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Hükümet, bu konuda, gündem dışı konuşmaya cevap 

değil de, doyurucu bilgi versin. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündem dışı konuşma yapan her sayın üye, konuş

masının muhtevasını ve hudutlarını tayin ve takdirde ne kadar serbestse, cevap sadedinde veri
len sözlerin muhteva ve sınırında da Sayın Hükümet o kadar muhayyerdir; bunu, biz tayin 
ve tespit edemeyiz ki... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Muhayyerdir; ama bizlerin de tatmin olması la
zım; tatmin olamıyoruz. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — "Hükümet olarak, Ermenilerin işgal ettiği top
raklardan çıkmasını temenni ediyoruz" diyor. Tabire bak!.. 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Bahattin Yücel'in, özel radyo ve televizyonların kapa
tılmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı 

BAŞKAN -r- Sayın milletvekilleri, özel radyo ve televizyonların kapatılmalarıyla ilgili ol
mak üzere, Sayın Bahattin Yücel gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Yücel. 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sekiz 

günlük bir süre içerisinde, toplumumuzu çok yakından ilgilendiren ve alışılagelmiş ölçülerin 
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dışındaki bir tepkiyle karşılanan, özel radyo ve televizyonların kapatılmasına ilişkin söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Gerçekten, Türk toplumu, son yıllarda, dışa açılma, dünyayla bütünleşme ve çokseslilik 
yolunda, birbiri ardına, Türk insanının içerisindeki becerme ve gelişmişlik ölçülerini de olağa
nüstü boyutlarda göstermesine fırsat tanıyan bir gelişmeye tanık oldu. Bu gelişmeyle, Türk top
lumunda gerçek anlamda demokrasinin yerleştiğine ve susma yerine konuşmayı yeğleyen bir 
Türkiye oluşması yolunda düşüncelerinde samimî olanlarla, toplumdaki bu gelişimi bir ölçü
de arkalarına almak için gerçekte inanmadıkları halde öyle görünenler arasında da ciddî bir 
mücadelenin yapıldığına tanık olduk. Ama, çok kısa bir süre içerisinde, toplumdaki her ke
simden, her inanıştan, her düşünceden insanlarımızın ortak tavırları, sonuçta, Türkiye'de ger
çek anlamda hukuk devletiyle yasaklara dayalı kanun devleti arasındaki ayırımın da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bu kutsal çatısı altında ciddî bir anlamda tartışılmasına fırsat sağladı. 

özellikle, Türk halkının bilgi edinme özgürlüğünün kısıtlanmadan kullanılmasına ilişkin 
bu gelişmelerin, toplumumuzun geleceği açısından son derece sevindirici ve saygıdeğer oldu
ğunu kabul etmeliyiz. 

Sanıyoruz, her türlü çelişkiyi ve tutarsızlığı içermesine rağmen kapatma kararından yana 
tavır alanlar, tezlerinin toplum tarafından benimsenmediğine tanık oldular, özellikle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'un girişimleri ve önemli katkılarıy
la, Parlamentoda grubu bulunan bütün partilerimizin değerli temsilcilerinin, bu çağdışı yasa
ğın ve ayıbın kaldırılması konusunda gösterdikleri dayanışmanın, toplumla Parlamento ara
sındaki ilişkileri daha da güçlendirerek, Parlamentonun toplum nezdindeki itibarını da artıra
cağını teslim etmek durumundayız. Ama, Parlamentonun, toplumun bu türden isteklerinin de 
önüne geçeceği, Türkiye'de bir daha kolay kolay yasakların gelmeyeceği, çoksesliliğin süreceği 
ve demokratik hakların sonuna kadar kullanılacağı bir toplum kurulması yönünde öncülüğü
nün sürmesi anlamında da hiçbir kuşku duymuyoruz. 

Bütün dileğimiz ve isteğimiz, toplumda dalga dalga yayılan bu protesto ve kınamaların, 
ileride, çoksesli ve demokratik olma yolundaki gelişmelerin en büyük güvencesi olmasıdır. 

Huzurlarınızda, bu konudaki sözlerimi tamamlamadan önce, 10-12 yaşındaki çocuklar
dan, yetişkin insanlara kadar, Türk halkımızın, elimize gelen tepkilerini de seslendirerek sözle
rime son vermek istiyorum. 

"12 yaşındayım Büyüdüğüm zaman, sizi, müziği susturan insanlar olarak hatırlayacağım. 
500 gün senin olsun, radyomu geri ver! Lütfen radyoları kapatmayın; özgürlüğümüzü, mutlu
luğumuzu, sevgimizi, müziğimizi, sesimizi, ruhumuzu paylaşmayı yasaklamayın" diyor Türk 
halkı. 

İBRAHİM ARISOY (Niğde) — Anayasayı değiştirelim o zaman. 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) — Türk halkının bu sözlerinin, sizin o tavrı

nızı ne şekilde değiştirdiği konusunu da Türk halkına sormak istiyorum. Yaşlı (yorgun) bir... 
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Yücel, son cümlenizi ifade buyurmanız için mikrofonu açıyorum. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Yücel, kapatılmış mikrofona konuşma. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Mikrofon da radyoya döndü! 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) — Türk toplumunun, yaşlı ve yorgun bir Türk

iye istemediği konusundaki tepkileriyle, bu sorularınızın da gerçek anlamda cevaplandığı inan
cıyla saygjlar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Yücel, teşekkür ediyorum. 
Gündem dışı konuşmaya karşı beyanda bulunmak üzere, Ulaştırma Bakanı Sayın Topçu; 

buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Son bir hafta içerisinde, maalesef, tçtüzüğe aykın olarak, üçüncü defadır, bu konu Meclis 

gündemine geliyor, önemli değil, arkadaşlarımız düşüncelerini söylesinler, biz her zaman ce
vabını veririz; her söylenecek sözün mutlaka cevabı vardır. 

Burada, radyoların neden kapatıldığı, ne.olduğu konusuna girmek istemiyorum. Yalnız, 
değerli arkadaşımızın -dün akşam da radyo ve televizyonda müştereken tartıştık, orada da ifa
de ettiler- söylediği sözlerin faturası sonunda kendilerine çıkar, bu kanunun uygulanmasına 
karşı çıktıkları sürece çıkar. Bakın, niye çıkar : 

Arkadaşımız diyor ki, "hukuka dayalı bir rejimde yasakçı kanun devleti..." 
öyle mi?.. Peki. 2813 sayılı Yasa hukuka aykırı ise -ki, hukuka aykırı değil; Almanya'da, 

İngiltere'de, Fransa'da, italya'da, Hollanda'da, bütün uygar ülkelerde vardır, teknolojinin ge
reği gelmiştir- zatı âlinizin mensup bulunduğu siyasî parti bu ülkede sene sene iktidar oldu!.. 
Bu yasanın çıkış tarihi belli, süresi belli... Anayasanın 2 nci maddesi diyor ki, "Türkiye Cum
huriyeti, hukuka bağlı..." Demek ki, yasalar, evvela Anayasaya aykırı olup olmadığı yönün
den, sonra da hukuka aykırı olup olmadığı yönünden Türkiye Büyük Millet Meclisince incele
nerek konulur, değiştirilir veya kaldırılır. , 

Zatı devletlerinin mensup olduğu siyasî partinin 280 milletvekili burada otururken, bu ya
sanın hukuka aykırı olduğu aklınıza gelmedi mi?! Sizin döneminizde, 4.4.1990 tarihinde, o za
manki Sayın İçişleri Bakanı, benim yayımladığım genelgenin aynısını yayımlayıp, uygulamaya 
koyup, İzmit Belediye Başkanı Sayın Safa Sirmen'i yargıç önüne çıkarıp, bütün yansıtıcı ça
nakları kapattırırken, siz neredeydiniz?! 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O zaman başka işleri vardı!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu birincisi. 
İkincisi: Bu memlekette hiç kimse kargaşayı savunamaz. Dün akşam da söyledim, şimdi 

de söylüyorum : Hava sahası kamunundur. Hiç kimse, kamuya ait bir yere gelip, kendi takdi
riyle, "ben, burada bu yayını yapacağım" diyemez. Bunu derse, devlet, yasasıyla -böyle bir 
yasa olmasa bile, Yüce Meclis çıkarmak zorunda kalır- ona der ki, "hava saham işgal edildi; 
kamuya ait, 60 milyon Idşiye ait olan bir sahayı 700 kişi kullanıyor ve birbirinin yayınını engel
leyerek, vatandaşın meşru olarak Telsiz Genel Müdürlüğünden almış olduğu telsizleri kullan
dırmama pahasına... 

Dün akşamki dosyada vardı, uzamasın diye çıkarmadım; Çanakkale acentesi diyor ki, "bu
radan geçen yabancı gemilerin kaptanlarıyla telsiz görüşmesi yapıp ihtiyaçlarını görüyordum. 
Ağustos ayından itibaren burada kurulmuş radyolar sebebiyle telsiz bağlantılarım kesildi. Siz 
bana telsiz ruhsatı verdiniz; şu kadar da ücret ödedim..." 

Şimdi, devlet, ücret alacak, ruhsatı verecek; beyefendi, sanki Anayasanın 133 üncü mad
desinin çıkmayışından yalnız Yaşar Topçu ve mensubu bulunduğu grup sorumluymuş, sanki 
kendileri Anayasanın 133 üncü maddesinin değişmesinden sorumlu değilmiş gibi, sel gibi ge
len tepkiyi görünce, "bırakalım, bu sel, Yaşar Topçu'yu boğsun; ben yakama bir tane siyah 
kurdela takayım, kalabalığın arasına giriveriyim" diyecek! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Böyle açıkgözlülük var mı?! 

MEHMET BAHATTlN YÜCEL (İstanbul) — Siz de takın! 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz de, bu Meclisin üyesi olarak, 
en az benim kadar sorumlusunuz ve hepimiz, 450'miz de, bu yasanın çıkmasından, Anayasa
nın bu maddesinin değişmesinden sorumluyuz. 

Bakınız, bununla ilgili Anayasa değişikliğini komisyonda bir günde çıkardık ve bir sebep 
de söylemiyorum. Kendisi Meclis Başkanı olarak bu işe öncülük etmek istemiştir, teşekkür ede
rim; o ayrı bir konu; ama, Anayasa Komisyonu, Sayın Cindoruk'un teklifini de yani ayın 9'unu 
da beklemeden, gruplar arasında, grup başkanları arasında bir toplantıya da lüzum görmeden 
kendisi toplanmıştır ve kendisi, daha önce 120 nci sırada bekleyen ve geri aldığı -ki, onun için 

( de Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilinin müracaatı vardır- bu teklifin yeniden ele alınması 
için... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — ilk müracaat bizden; böyle.konuşmayın Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, dün, Doğru Yol Partisi 

Grup Başkanvekili Sayın Güneş Müftüoğlu başvurmuştur ve demiştir ki, "biz, bu yasanın tek
rar evveliyatla gündeme alınmasını istiyoruz." Onun üzerine bu görüşmeler yapılmıştır. Meclis 
Başkanı araya girmiştir ve demiştir ki, "bu onbeş gün sonra -şöyle şöyle olsun- ayın 9'unda 
görüşülsün." Bunun üzerine, Komisyon geri almıştır ve bugün, Anayasa Komisyonu, Bunu gör
müştür ve Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili değişiklik teklifleri kabul edilmiştir ve Ko
misyondan geçmiştir... 

MUSTÂFA KALEMLİ (Kütahya) — Üç gün önce ben müracaat ettim; saptırmayın! 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Dua edin bize! 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — ANAP Grubu pazartesi günü müracaat etti. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — ... yarından itibaren de Meclis 

gündemine gelmektedir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hiç ilgisi yok. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Biz olmasaydık, Komisyonda çoğunluğu sağlayamazdınız. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Demek ki, sel geliyor diye yaka

nıza siyah kurdele takıp da, başta Genel Başkanınız olmak üzere, o, 10 yaşındaki çocuklar gi
bi, sanki bundan sorumlu değilmişsiniz gibi, "benim radyomu isterim..." Sizin radyonuzu ben 
mi vereceğim?! Siz burada Yasama Meclisi üyesisiniz; Yasama Meclisi üyesi, radyosunu istiyor
sa, kanunu değiştirir! (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hepinize saygı sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşması sırasında, Genel 

Başkanımızın isminden de bahsederek, "10 yaşındaki çocuklar gibi" ifadesini kullandı. Bu 
bir sataşmadır; cevap hakkını kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, yerinizden buyurun efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır efendim, kürsüden konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — O zaman, zabıtları getirtmem lazım efendim; zabıtları getirteyim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) —- Lütfen getirtin efendim. Hep böyle yapıyorsunuz; 

olay, zamanında çözülmüyor. Lütfen efendim... Sataşmaya meydan vermeyeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... Zabıtları... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Burada açıkça söyledi. Hep böyle yapıyorsunuz; ya

ni, herkes duydu burada, siz duymuyorsunuz! 
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BAŞICAN — Efendim... 
MUSTAE\ KALEMLİ (Kütahya) —• Görüşmeleri siz de takip ediyorsunuz. Bakana so

run efendim, Genel Başkanımıza "10 yaşındaki çocuklar gibi" dedi mi, demedi mi? Genel Baş
kanımızı korumak mecburiyetindeyiz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, Genel Başkanımıza "10 yaşın
daki çocuklar gibi" dedi. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, müsaade edin... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Genel Başkanımızı korumak mecburiyetinde

yiz. Lütfen kendisine sorun, siz kibar adamsınız; dedi mi demedi mi?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, ne dediğinizi anlamadım... 

(Gürültüler) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Genel Başkanımızın 10 yaşındaki çocuk gibi 

kurdela takarak "radyomu isterim" dediğini belirttiniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet. (ANAP ve DYP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, elbette ifadenizin muhtevasını siz tayin buyuracaksınız; ama 

istiyoruz ki, çalışmalarımız tatlılık içerisinde devam etsin. , 
Buyurun... 
İBRAHİM GÜRSÖY (İstanbul) — Sayın Başkan, tesir altında kalmayın. (DYP sıraların

dan "kararınızı nasıl değiştirirsiniz Sayın Başkan!" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, sözleri bendeniz de takip ettim, Divanla da istişare ettim... (DYP 

ve SHP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, ben "10 yaşındaki 

çocuk" demedim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben, Sayın Yılmaz'a, "10 yaşındaki 

çocuk" demedim, "10 yaşındaki çocuklar gibi, elinde 'radyomu isterim' diye bir pankartla..." 
dedim. "Çocuklar gibi" benzetmesi yaptım ve bunu 10 yaşındaki çocuğun mektubundan 
okudum. 

BAŞKAN — "10 yaşındaki çocuk gibi" dediniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bunun neresi sataşma?! 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, herhalde çocuklar gibi olmadığını ifade buyu

racaktır. , 
Müsaade buyurun efendim... (Gürültüler) 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'mm, Ge
nel Başkanlarına sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bir Hükümet üyesi olarak bu kürsüye 

çıkacaksınız, bir gündem dışı konuşmaya cevap verirken, bir siyasî partinin geneî başkanına", 
hem de Anamuhalefet Partisi Liderine, bu Meclisin çatısı altında söylenmemesi gereken bir 
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ifadeyle sataşmada bulunacaksınız, o siyasî partinin grup temsilcisi olarak buna cevap vermek 
için ben söz isteyince, bu konuşmayı yapan Sayın Bakanla beraber, o Grubun mensubu pek 
çok sayın milletvekili de burayı terk edecek!.. 

Biz şimdi, "Mecliste, karşılıklı, kavga etmeden, sataşmadan, güzellikler içerisinde bu ça
lışmalarımızı sürdürelim" diyoruz. Eğer örnek bu ise, yanlış bir örnek, fevkalade yanlış bir 
örnek. Bu sözü söyleyen kişinin, önce sözüne sahip olması lazımdır, burada verilecek cevabı 
dinlemesi lazımdır; bu, bir siyasî nezaket gereğidir. Eğer bu nezaketi göstermiyorsa, ben bir 
cümleyle cevap vereceğim : Benim Sayın Genel Başkanıma o sözlerle sataşan kişinin zekâ ya
şından şüphe ederim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, teşekkür ediyorum. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) —. Sen de aynı zekâ yaşma sahipsin. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Dcvnm) 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
3. — Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan'ın, Gümüşhane İlinin sağlık hizmetleriyle ilgi

li sorunlarına ve çevre illerle olan karayolu bağlantılarının ıslahına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, sağlık sorunlarıyla ilgili olmak üzere Gümüşhane Mil

letvekili Sayın Lütfi Doğan'a gündem dışı söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Doğan. 

LÜTFt DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 25 Mart 1993 
tarihinde Gümüşhane İlimizi ziyaret ettim. Bu İlimizde müşahede ettiğim sağlık ve yolla ilgili 
bazı eksiklikleri dile getirmek üzere yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime baş
lamadan önce, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Efendim, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ı işgal etmesi, binlerce insanın felaketine sebep ol
ması gibi hepimizin yüreklerini dilhun eden bir hadise varken, bu ilimizde karşılaştığımız ihti
yacı dile getirmek elbette biraz düşündürücüdür. Şuna inanıyorum : İnşallah bu büyük millet 
ve Yüksek Heyetiniz, etrafımızda cereyan eden mezalimi durdurma konusunda en hayırlı, en 
basiretli, en ileri derecede olumlu kararlan almaya muvaffak olacaktır. Bundaki başarımızı 
Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum; hem Parlamentomuz için, hem milletimiz için ve hem de Hü
kümet için. 

Efendim, şimdi sizlere arz edeceğim nokta şu : Gümüşhanemizi ziyaret ettim; bahsettiğim 
tarihte, akşam namazından sonra hastanede birkaç hastayı ziyaret etmek İstedim... Ziyaretim 
esnasında ikinci hastayı ziyarete gittiğimde bir de baktım ki, hastanın sahipleri hastayı giydir
mişler, gece vakti hastayı hastaneden çıkarmak üzereler... Sebebini sordum, verdikleri cevap 
şu : "Efendim, hastanenin bu bölümünde hastamızı tedavi edecek uzman doktor mevcut de
ğil. Bu itibarla, hastamızı sabah erkenden Trabzon Devlet Hastanesine kavuşturmak üzere şimdi 
çıkarıyoruz." 

Şimdi, sayın milletvekilleri, sizlerin bir arkadaşınız olarak, devletimiz namına, yönetim 
namına, emin olun büyük bir hicap duydum, hiçbir cevap verme imkânım olmadı. O anda, 
Sağlık Bakanımızı arayıp, kendisini durumdan haberdar etmeyi de düşündüm; fakat buna da 
fırsat doğmadı. Bu itibarla, istirhamım şu olacaktır : Gümüşhanemizin Devlet Hastanesinin 
ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması, uzman hekimlerin bu hastanede ve daha başka hasta
nelerimizde görevlendirilmesinin tedbirlerinin alınmasını yüksek huzurunuzda ilgililerden is
tirham ediyorum. 
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Aynı şekilde, Kelkit Hastanesinde de, maalesef yine uzman doktorlarımız yeterince mev
cut değildir. Bilhassa, kadın doğum bölümü ve kadın hastalıkları bölümü bakımından bu ili
miz büyük bir ihtiyaç içindedir. Bunun da karşılanmasını ayrıca istirham etmekteyim. 

Bir başka husus : Gene Gümüşhanemizin Kürtün İlçesini ziyaret ettiğimde, birkaç dokto
rumuzu gördüm. Bunların, ne çalışacakları bir yer, ne de ikamet edecekleri bir yer bulunmadı
ğından, bu ihtiyaçları dile getirmeyi bir vazife olarak telakki ettim; yüksek huzurunuzda bu 
ihtiyaçların giderilmesini ilgililerden istirham etmekteyim. 

Sevindirici bir durum; Sağlık Bakanlığımızdan bir yetkili, "ihtiyaçlar ne ise, bunu bildir
diğiniz takdirde, Bakanlığımız bu ihtiyaçları giderecektir" müjdesini verdi; onu da bir görev 
olarak sizlere arz etmek istiyorum. 

Efendim, ikinci konu şu : Sizlere bundan takriben bir yıl önce Gümüşhanemizin yol du
rumuyla ilgili bir maruzatta bulunmuştum. Ne hazindir ki, o gündem bugüne bir yıl geçmesi
ne rağmen, ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

İşin özü şu : Hükümetimiz, yetkililer, lütfedip Gümüşhane devlet yolunu, yani Trabzon-
Gümüşhane-Erzincan; Trabzon-Gümüşhane-Bayburt devlet yolunu ve gene Gümüşhane-Torul 
ve Gümüşhane-Tirebolu yolunu lütfedip ıslah etsinler, oradaki halkımız bugüne kadar toz, toprak 
yuttu, bundan sonra yutmasınlar. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. • 
Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kıs

mına geçiyoruz. 
önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden müzakerelere başlayacağız. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına îlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 

* Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (l/202t 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 
ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasında bulunan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
teşkilatlanmasına mütedair kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. . 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı :'71) 
BAŞKAN— Gündemin 52 nci sırasında bulunan, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hü

kümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 
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BAŞKAN — Gündemin 59 uncu sırasında bulunan, Belediye Kanununa Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. ; 
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana

yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
BAŞKAN — Gündemin 18 inci sırasında bulunan, tnsan Hakları Bakanlığının kurulma

sına dair kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. . 
Tasarının müzakereleri ertelenmiştir. , 
5. — Çorum Milletvekili Cema{ Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı •: 134) 
BAŞKAN — Gündemin 19 uncu sırasında bulunan, Sayın Cemal Şahin'e ait, Kanunu Me

deninin değiştirilmesine mütedair kanun teklifinin müzekerelerine kaldığımız yerden başlıyoruz. 
Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Teklifin müzekeresi bir kere daha ertelenmiştir. 
6. —* Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 22Ve 1 inci Ek) 
BAŞKAN — Gündemin 9 uncu sırasında bulunan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka

rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine kaldığımız yer
den başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının müzekeresi ertelenmiştir. . 
7. —Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonuRaporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — Gündemin 10 uncu sırasında bulunan, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkın
ma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine kal
dığımız yerden başlıyoruz. * 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Bundan önceki oturumda, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunun oylan

masında kalmıştık. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alacağım efendim. 
Şimdi, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... \ 
Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. Bu sebeple, 16.40'ta yeniden toplanmak 

üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.15 
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\ İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Haliboğlu 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. ' 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususu
nu oylayacağım ve oylamada karar yetersayısı arayacağım* 

Komisyon Raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayı
mız yoktur. 

Değerli milletvekilleri saat 17.00'de yeniden toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.45 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYFXER : İbrahim Özdiş (Adana), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

© — • ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Devam) (1) 

BAŞKAN — Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunmuş 
ve karar yetersayısı aramıştık. Karar yetersayısı bulunmadığı için, bu kere yeniden oylayacağım 
ve karar yetersayısı arayacağım. 

Değerli milletvekilleri, komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının görüşmesine geçmeden önce, Genel Kurul gündemiyle ilgi
li bir hususun açıklanması zaruretini hissettim. Zabıtlarda da düzeltilmek üzere, matbaada va
ki bir yanlışlığı arz etmek istiyorum. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci sırasındaki 8/25 esas nu
maralı genel görüşme önergesi, bu kısma, bir baskı hatası olarak girmiştir. Esasen, bu önerge
nin, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mında yer alması gerekmektedir. , ' 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gazi 

Barut, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın İsmail Köse, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın İbrahim Tutu, Refah Partisi Grubu adına Sayın Musa Demirci söz istemişlerdir. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gazi Barut; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. GAZİ BARUT (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 283 sıra sayılı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak üzere 
söz almış bulunuyorum. , 

(1) 283 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Görüşülmükte olan bu kanun tasarısı kanunlaşırsa, Doğu Anadolu'da bulunan Sivas, Er
zincan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Ağrı, İğdır, Ardahan, Van, Bitlis, Hakkâri, Bingöl, 
Elazığ, Muş, Tunceli ve Malatya illeri "DAP" dediğimiz Doğu Anadolu Projesi kapsamına 
alınacak. 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, proje kapsamına giren illerin süratle kal
kındırılması ve yatırımların gerçekleştirilmesi; plan, altyapı, konut, sanayi, maden, tarım, hay
vancılık, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kurum 
ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan, katma bütçeyle idare edilen ve Başbakanlığa 
bağlı bir kuruluş olacaktır. 

Doğu Anadolu Bölgesinin kırsal kesiminde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 1 milyon ai
leye rağmen, Hükümetin teklif ettiği metin ile Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metni 
karşılaştırdığımızda, Hükümet, teklifinde hayvancılıktan bahsetmemiştir. 

Yine, Hükümetten gelen tasarının 3 üncü maddesinin (k) fıkrasında DAP'ın görevi "böl
gede kentsel gelişmeyi sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek" olarak tarif edilmiştir. • 

Kısacası, Hükümet, tasarı metninde, Doğu Anadolu için çok mühim olan hayvancılık ve 
kırsal geliştirmeye yer vermemiştir; her iki konu, Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarıya ilave 
edilmiştir. 

Bu tasarıda hayvancılık ve kırsal geliştirmeye yer vermeyen Hükümetin, Doğu Anadolu'-
ı nun problemlerini ne kadar ciddiye aldığı açıkça görülüyor. 

Türkiye çayır ve meralarının yüzde 39'una, sığır varlığının yüzde 22'sine, koyun varlığının 
yüzde 32'sincsahip olan ve DAP kapsamına giren Doğu Anadolu Bölgesinde 6 milyon insan 
yaşıyor. Bir başka deyişle, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u bu bölgede barınıyor. Doğu 
Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezlerinin hayli uzağında olup söz konusu 
merkezlere külfetsizce ulaşabilmek için gerekli İcara, demir ve havayolu şebekesine de sahip de
ğildir. 

Tarımın, Türkiye gayri safi yurt içi hasılası içindeki payı yüzde 16'dır. Bu oran, DAP böl
gesinde yüzde 36'ya fırlamaktadır. Demek ki, bu bölgedeki millî pastanın yüzde 36'sı toprak 
gelirine dayanmaktadır. Bunun diğer bir tarafı da şöyledir : DAP bölgesinde yaşayan insanlar 
toprak gelirine bağlıdır. 

DAP bölgesinin en gelişmiş ili olarak kabul edilen Erzurum'dan her yıl 5 bine yakın aile 
batıya göç ediyor. Türkiye'nin en yüksek doğum oranına sahip olan DAP bölgesinde il nüfus
larının giderek azalması, göçlerin bir diğer göstergesidir. Göç edenlerin evi, tarlası, malı, mül
kü, hayvanı, dükkânı, tezgahı, hepsi var; ama, göç devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesi her 
gün kan kaybediyor; çünkü bu bölgede ekonomik olmayan ve rekabet edemeyen bir üretim 
tarzı uygulanmaktadır. DAP bölgesinde sanayileşme olmadığı için, tarımda, ticarette, hizmet
ler sektöründe öksüz kalmıştır. 

Bugün, sadece tarım hammaddesi üretmekle yetinen ekonomiler, isterlerse birinci sınıf top
raklara sahip olsunlar, varlıklarını devam ettiremezler. 

İhraç ettiğimiz kromun yüzde 32,4'ü, bakırın ise yüzde 20'si DAP bölgesindeki yataklara 
aittir. s 

DAP bölgesinin dış ticaret hacmi ise, utanç vericidir. Üzülerek söylüyorum ki, DAP, bü
tün sektörleriyle negatif sinyaller veren bir vatan parçasının adıdır. Kâğıt üzerinde koordinatör 
DAP'ı kurarak, Doğu Anadolu'nun yoksul ve problemli çehresini güldürmek mümkün değildir. 
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Sağlıkta, eğitimde, sosyal güvenlikte ve turizmde yerinde sayan Doğu Anadolu Bölgesi için 
"DAP" adı altında koordinatör değil, artık ciddî programlar hazırlama zamanı gelmiştir. 

Tasarıda, "hizmetlerin koordinasyonu" deniliyor. Peki, Doğu Anadolu Bölgesi daha ön
ceden DPT'nin görev kapsamında değil miydi? DPT'nin söz konusu hizmetleri yapması için 
hukukî bir engel mi vardı? ~ 

Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş ve görevlerine ilişkin yasa, bu kuruluşa, uzun ve kı
şa vadeli planlar hazırlama görevini vermiş; İktisadî Planlama Dairesini de, gerekli araştırma
ları yaparak uzun ve kısa vadeli bölge plan ve programlarını hazırlamakla görevlendirmiştir. 
Ayrıca, 1971 yılında, DPT bünyesinde bir de Kalkınmada öncelikli Yöreler Dairesi kurulmuş 
ve geri kalmış yörelerin bölgesel kalkındırılmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi görevi bu 
daireye verilmiştir. Bu dairenin kuruluş amacının, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında "Ge
ri kalmış yöreleri millî planlama açısından ele alarak yatırımların düzenlenmesiyle ilgili öneri
lerde bulunmak, gerekli araştırmaları yapmak, plan ve programlarla ilişkisini kurmak, uygu
lamayı izlemek ve değerlendirmek" biçiminde özetlenen görevi eri yerine getirmekle ilgili oldu
ğu açıktır. ' 

Bu durumda, kurulacak olan DAP idaresinin bu kuruluşlardan farkı nedir veya yetkisi 
nedir? Bizce, finansman ve kaynağı olmayan bu teşkilatı kurmakla, birkaç yandaşa makam, 
sekreter, maaş, lüks araba, yazlık dinlenme yeri ve oturacak lojman verilir, Doğu Anadolu hal
kına hiçbir şey verilmez. Bugüne kadar Doğu Anadolu Bölgesinin geri kalmasının sebebi, DAP'ın 
eksikliğinden değildir. 

21 inci asra girerken, ülkemizde 20 bin yerleşim yerinin, yani 3 milyon insanın sağlıklı iç
me ve kullanma suyu yoktur. Bunun büyük bir bölümü doğu illerimizdedir. Söz konusu hiz
meti götürecek bakanlık ye genel müdürlük otuz yıldır var; fakat, halk, hâlâ kurtlu suyu süze
rek içmektedir. Türk köylüsüne, içme ve kullanma suyu gibi kutsal bir hizmeti vermek için 
DAP değil, ek ödenek verilmelidir. 

Doğu Anadolu halkının çoğu sağlıksız konutlarda oturuyor. Bunun sebebi DAP'ın eksik
liği değildir; çünkü, konut yapan Afet işleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü, belediyeler, İmar ve İskân Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi zaten var. Doğu Anadolu'da 
tarım arazilerinin devalopman hizmetleri, sulaması, tesviyesi, drenajı, toplulaştırması yapıl
mamışsa, bunun sebebi DAP değildir; çünkü, bu görevler, DSİ, Köy Hizmetleri ve Tarım Re
formu Genel Müdürlüklerine kanunla verilmiştir. Doğu Anadolu köylerinde, köy konağı, de
ğirmen, hamam, fırın, kanalizasyon, ziraat grup teknisyenliği yoksa, bunun sebebi, yine "DAP" 
adı altında kurulacak olan idarenin yokluğu değildir; çünkü, 3202 sayılı Kanunla bu görevle
rin verildiği katma bütçeli bir genel müdürlük mevcuttur. 

Doğuya turist gitmiyorsa, bunun sebebi, buralarda seyahat emniyeti, konaklama yeri, ça
ğa uygun yol standardı ve turizm merkezlerinin olmayışıdır. 

Doğuda hayvancılığın gelişmemesi, kuruluş eksikliğinden değildir. Mera.Kanununun ha
len çıkmaması, koordinatör eksikliğinden değildir. 

. Görüldüğü gibi, tasarıda belirtilen bütün görevler, kanun, yönetmelik ve tüzüklerle kamu 
kuruluşlarına verilmiştir. Kısacası, kâğıt üzerinde kuruluşlar tamamlanmış; fakat, sağlıklı hiz
met eksik kalmıştır., 

Onun için, Doğu Anadolu'ya yardım etmek ve burayı kalkındırmak istiyorsanız, her tür
lü teşkilatı, aracı, gereci, binayı, bölge ve il teşkilatı olan kuruluşları çalışır hale getiriniz. 

— 582 — 



T.B.M.M. B : 89 8 . 4 . 1993 O : 3 

Yeni kuruluşlar, yeni projeler, yeni masraflar üretme yerine, mevcut kuruluşları fonksiyo
nel hale getiriniz. Bir taraftan, "Bu kanunla doğu bölgemiz süratle kalkındırılacak" deniliyor, 
diğer taraftan, birkaç milyar lira alıp bütçedeki açığı kapatmak için, hayvancılığın korunması 
ve kırsal kesimdeki halkımızın temel gıda ihtiyacının karşılanmasında çok önemli yeri olan gü
neydoğu ve doğudaki süt fabrikaları acilen satışa çıkarılıyor(!).. Halbuki, bu fabrikalar, kal
kındırmayı düşündüğünüz doğu bölgemiz için birer istihdam kapısıdır. Biz "Devlet sütçülük 
yapsın" demiyoruz; fakat, gelişmiş Ülkelerde olduğu gibi, satıştan önce gerekli olan altyapı ha
zırlansın. 

Doğuda, hayvancılık dışında hiçbir geliri ve sosyal garantisi olmayan bu insanları, verim-
üretim-gelir ve neticede refah düzeylerini bu mantıkla yükseltmemiz mümkün değildir. 

Devlet, hububattan endüstri bitkilerine, gülden anasona varıncaya kadar alım yapıyor, ta
ban fiyatı belirliyor; fakat, doğudaki halkın geçim kaynağı olan ete, süte, deriye taban fiyatı 
vermiyor veya bu ürünlerde alım yapmıyor. Bunun için, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkın
ma İdaresi kurmaya gerek yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, Anavatan Partisi olarak, Doğu Anadolu'ya hiz
met verecek olan DAP'ın karşısında değiliz. Değil biz, inanıyoruz ki, hiçbir Türk vatandaşı, 
Doğu Anadolu'nun kalkındırılmasına karşı değildir. Hele benim gibi, Doğu Anadolu'da do
ğan, büyüyen ve o bölgeden milletvekili seçilen birisinin, doğuya gidecek hizmetlerin karşısın
da olması zaten düşünülemez. Biz, kuruluşu kâğıt üzerinde kalacak olan DAP'ın karşısında
yız. Biz, ülke ormanlarının sadece yüzde 5'ine sahip olan; tahıl, sebze, meyve üretimine elve
rişli iklimi ve toprağı olmayan; toprak erozyonu, çevre kirliliği, çölleşmeyle tehdit altında bu
lunan Doğu Anadolu'yu, bu tasarının kanunlaşmasıyla kalkındıracağı iddia edilen DAP'ın kar
şısındayız. Biz, tasarının kanunlaşmasıyla kurulacak olan DAP'ın, bölgenin kalkınmasını hız
landırma yerine yavaşlatacak olan bu koordinatör idarenin karşısındayız. 

Belki şu soru aklınıza gelebilir : GAP kuruldu da yanlış mı oldu? Hayır GAP'ın şartları 
farklıdır; çünkü, GAP'ın, belli bir projesi, programı ve hedefi vardır. GAP, Türkiye'yi Ortado
ğu'ya açan bir kalkınmışlık vitrini olacaktır. GAP'ta, su, güneş ve toprak üçlüsüyle gelecek 
bereketin adı konmuştur. GAP, milletimizin güneydoğu halkına armağandır; oysa DAP, bir 
sosyoekonomik sıkıntının neticesinde, koordinatör olarak kurulmak isteniyor. 

Doğu Anadolu'nun kalkınması için koordinatöre ihtiyaç yoktur; çünkü, devletin bütün 
bakanlıklarının, Doğu Anadolu'yla ilgisi vardır, görevleri de kanunla belirtilmiştir. Söz konu
su kuruluşlar, zaten Devlet Planlama Teşkilatınca koordine ediliyor. İkinci bir koordinatörün 
kurulmasıyla, Doğu Anadolu'ya gidecek hizmetler desteklenmez, ancak kösteklenir. 

Doğu Anadolu Bölgemizin, süratli, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde kalkınması için DAP 
İdaresi Başkanlığı kurma yerine, mevcut fabrikaları çalıştırın; doğudaki politik sorunları çö
zün; doğudan batıya göçü durdurun; doğudaki kapalı okulları açın; doğudaki erozyonu önle
mek için ağaçlandırma yapın; doğu illerine seyahat etmeyi sağlayın; doğuda, tecrübeli, bilgili, 
iyi yetişmiş elemanları çalıştırmayı sağlayın; doğuya verilen teşviklerin, doğuda harcanmasını 
temin edin; doğuda yapımı yarım bırakılan yüzlerce yatırımı tamamlatın; haksız yere görevden 
alındı diye Danıştaydan durdurma kararı alan otuz yıllık orman bölge müdürünü, ormanı ol
mayan doğudaki bir ile tayin etmeyi durdurun. 

DAP bölgesinin batıya en yakın şehri olan Malatya'da 3 316 kişiye iş vereceği devletçe plan
lanan ve bugünkü fiyatlarla 250 milyar liraya altyapısı, sosyal tesisleri ve üretim binası yapıl
dıktan sonra yıkılmaya terk edilen Malatya Vagon Onarım Fabrikasını işletmeye açın. 
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Çeyrek asırdır projesi hükümetlerin gündeminde olan ve bugüne kadar ancak 36 kilomet
resi biten, bitimiyle Adıyaman-Malatya arasındaki mesafeyi 185 kilometreden 110 kilometreye 
indirecek, GAP alanıyla Doğu Anadolu Bölgesini birbirine bağlayacak ve güvenli bir köprü 
oluşturup, yörenin güvenliğine, turizmine ve ekonomik yapısına büyük katkılar sağlayacak olan 
yolu bitirin. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; doğu ve güneydoğu illerimizin en büyük problemle
rinden birisi de kamu personelidir. 

Hepimizin bildiği gibi, genelde yeni göreve başlayan veya mecburî hizmeti olan kamu per
soneli tecrübesizdir; çünkü, kamu kuruluşuna verilen kadrolar, "kalkınmada öncelikli illerde 
kullandırılacaktır" şartı ile verilir. Birinci yılın sonunda asaletleri tasdik olan bu kamu görev
lilerinin bir kısmı askere gider, bir kısmı eş durumundan batıya tayin olur, bir bölümü yılın 
sekiz ayı raporludur, bir bölümü geçici görevli olarak batıdadır, bir bölümü batıdaki belediye
lere parti kanalıyla gider, bir kısmı da tayin yaptırmak için bu binanın etrafında haftalarca 
dolaşır... 

Sayın milletvekilleri, dünyanın en modern sistemini kursanız da, bu sistemi çalıştıracak 
olan insandır. Onun için, tecrübeli elemanları batıya değil, kalkındırmak istediğimiz doğuya 
gönderelim. , ' ' 

Doğuya yapılacak bir yatırım için program hazırlanır, bazen bir işin parasıyla iki iş prog
rama alınır; ödenekler, zamanında serbest bırakılmaz, bırakılsa da kullandırılmaz; talipli çık
madığı için ihale ertelenir, ihale edilmişse de tasdiki beklenir; temel töreni hazırlanır ve yapılır; 
bir miktar nakit gelir, eğer tasarruf tedbirleri genelgesi gelmezse, işe başlanır; bunlar tamam
lanıncaya kadar kar yağar, yatırımlar bir yıl sonraya kalır ve maliyeti iki katına çıkar; bir yıl 
sonra tesis biterse, açılışına il ve bölge müdürleri, hatta ilgili dairenin bütün idarecileri, iktidar 
partisinin politikacıları, yörede okuyan ilkokul çocuklarına kadar herkes işini ve okulunu bı
rakıp törene gelmeye mecbur edilir... Tören günü, bütün kamu kuruluşlarının hizmetleri du
rur; çünkü, yöneticiler törene gitmiştir. Neticede, tören masrafları, tesis masrafından daha fazla 
olur. , 

Bugün Doğu Anadolu'daki eğitim dengesizliğinin ve hatta adaletsizliğinin sebebi, herhal
de, bugüne kadar kurulmayan DAP idaresi değildir; Siirt'te veya Hakkâri'de boş geçen dersle
rin sebebi, bugün kurulması istenilen Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin yok
luğu değildir. 

Doğulu öğrencilerin üniversiteye girme şansının, batıdakilere göre çok düşük oluşunun 
sebebi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin eksikliği değildir. 

Doğudaki ekonomik, sosyal ve eğitim eksikliğinin sebebi, kâğıt üstünde kurulacak olan 
DAP değildir. 

Doğu Anadolu'nun çamurlu yolu, tezek yakıtı, susuz köyü, işsiz genci, kardan kapalı yo
lu, öğretmensiz okulu, doktorsuz hastanesi, ebesiz köyü, işsizliği ve siyasî huzuru kâğıt üzerin
de kurulacak olan DAP'la değil, her türlü yetkiye sahip olan ve finansman dışında her şeyi 
olan benzer kuruluşlarla halledilmelidir. ' , . ' / ' 

Netice olarak, devletin imkân ve kaynakları, mevcut sistem içerisinde, doğunun problem
lerini çözmek için harekete geçirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarıyla Doğu Anadolu halkının batıya göç etme
sini zorlayan ekonomik ve sosyal nedenlere çare bulmak mümkün değildir. Biz, Doğu Ana-
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dolu'nun kalkınmasında ciddî önlemlerin alınması için her türlü yardımı yapmaya hazırız. Bu 
tasarının ise, hizmet veren kuruluşların faaliyetlerini sekteye uğratacağı ve dublikasyonlara yol 
açacağı açıkça görülmektedir. Finansman ve kaynağı olmayan Doğu Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresinin kurulması, siyasî şovdan başka bir şey değildir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Barut, teşekkür ediyorum.. 
Söz sırası Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın İsmail Köse'nin. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu bölgelerimizin ve ülkenin, 12 Eylül 1980 
tarihinden 1991 Milletvekili Genel Seçimleri tarihine kadar ekonomik ve sosyal yönden geldiği 
kötü durumları telafi etmek amacıyla hazırlanan iki teklif ile bir kanun tasarısını Yüce Mecli
simiz birlikte görüşmektedir 

ANAP'ın sözcüsü değerli arkadaşımız Sayın Barut, teşekkür borcunu ifa etmeden kürsü
yü terk etmiştir. 

Ben onun namına, hem Malatyalılar adına hem de kendi bölgemin 17 vilayetindeki vatan
daşlarımız adına Hükümete şükranlarımızı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Müsaade edin de ne diyeceğimizi biz bilelim; ona karışmayın 
bari. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Çünkü, sekiz yıllık iktidarınız boyunca, kendi vilayetim de 
dahil, sayın sözcünün vilayeti de dahil, 17 ilde, binlerce ve milyonlarca insanımızın büyük şe
hirlere göç etmeleri sonucu hangi sıkıntılarda olduklarını beraberce yaşadık. 

O itibarla, önümüze gelen böyle bir tasarıyı, burada bulunan bütün milletvekili arkadaş
larımızla beraber süratle kanunlaştırmah, o bölgenin milletvekilleri olarak bizim başta gelen 
görevimizdir. 

Üzülerek ifade ediyorum, bu tasarının iki hafta önce çıkması gerekirken, iki haftadan bu 
yana, o bölgenin milletvekilleri de dahil, burada yoklamalara katılmamak suretiyle Meclisin 
toplanmasına engel olunmuştur. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — İktidar sıralarında kaç kişi var Sayın Köse? Ne
den bize hitap ediyorsun? 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Verdiğiniz ehemmiyetten belli oluyor. İktidar olan, kanun 
çıkarmasını da bilir... Evvela kanun çıkarın! 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Siz de burada bulunuverseniz zarar mı edersiniz; 
bu söylediğiniz laf mı yani! 

BAŞKAN — Sayın Köse, hakkınız zayi olmasın diye sürenizi durdurdum, öyle anlıyorum 
ki, bu tasarının süratle kanunlaşmasını iştiyakla arzu eden bir sayın üyesiniz; bu hususta gay
retinizi rica ediyorum. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
O anlayışla Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kanun Teklifini ve

ren milletvekillerinden birisiyim. Sayın Müftüoğlu'yla beraber vermiş olduğumuz kanun tekli
fimiz, Bütçe Komisyonunda Hükümetin tasarısıyla birleştirilmek suretiyle, bugün Yüce Mecli
sin huzuruna gelmiştir. 
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Realiteyi inkâr etmek mümkün değildir. Doğru Yol Partisi Seçim Beyannamesinin 196 ncı 
sayfasında, Doğu Anadolu Bölgesinin, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz gibi, özel kalkınma pro
jeleri ve programlan yapılmadığı müddetçe, kalkınmasının mümkün olamayacağı belirtilmiştir. 

Seçim beyannamisine koymuş olduğumuz bu taahhüdümüz nedeniyle, Hükümet olduk
tan sonra, Hükümet ortağı Sosyaldemokrat Halkçı Partinin de aynı bakış açısı içinde olduğu 
düşüncesinden hareketle, önümüze bugünkü kanun tasarısı gelmiştir. 

tşte bugün, Doğru Yol Partisinin, bölgedeki ve ülkedeki vatandaşlarımıza olan taahhütle
rinden birisini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 yılında, kalkınan iller arasına giren doğudaki birçok 
vilayetimizin, 1991 yılında, teslim aldığımız o sürede, geri kalmış illerin arasına itilmemesi, en 
büyük arzumuzdu. Ancak, Doğu Anadolu Bölgesinde 17 il kalkınmadığı için, bu bölgedeki 
binlerce insanın, ekmek kapısı aramak için, ocağını terk ettiğine bugün beraberce şahit oluyoruz. 

Bir sıkıntının cevabını arıyoruz ve oradaki vatandaşımızın, kendi toprağında karnını do
yurabileceği tedbirlerin alınmasının gerektiğine inandığımız içindir ki, bu kanun tasarısını Mec
lisin huzuruna getirmiş bulunuyoruz. 

Bir taraftan, "büyük şehirlerde altyapı problemleri, asayiş problemleri var" diyoruz, di
ğer taraftan da, o bölgelerden böyük şehirlerimize gelen ve o problemleri yarattığını ifade etti
ğimiz insanlarımızın, kendi yerlerinde kalmasının tedbirlerini alamıyoruz! 

Onun için, bu tasarımız kanunlaştığı takdirde, Doğu Anadolu Bölgemizdeki 17 vilayeti
mizde yaşayan vatandaşlarımız, artık göç etme durumundan vazgeçeceklerdir; çünkü, kendi 
kapılarında rızklarını temin etme imkânı getirilecektir. 

Nasıl olacaktır bu iş? Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki vatandaşlarımızın iş
tigal ettiği konuların başında hayvancılık gelmektedir. 

Hükümetimiz, o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın uğraşları çerçevesinde, yetiştirmiş 
oldukları hayvanlara ve millî potansiyelimizi teşkil eden bu önemli meseleye el atmış; 1 trilyon 
liraya yakın, faizsiz kredi verilmesi öngörülmüştür. 

Hükümetin almış olduğu bu karar, bugünlerde de uygulanmaya başlanmıştır. 
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çık

tıktan sonra da, buna paralel olarak, turizm, ulaşım ve oradaki potansiyeli harekete geçirecek, 
doğal kaynakları ortaya çıkaracak fabrikalar ve sanayi tesisleri yapılacaktır. 

Sayın sözcü, bu kanun tasarısıyla herhangi bir şeyin yapılmasının mümkün olamayacağı
nı, kâğıt üzerinde kalacağını ifade ettiler. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Doğru. , 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli milletvekilleri, sekiz yıl o bölgede kendi teşebbüsle

ri sonucunda birçok hizmetlerin yapılması gayreti içerisinde olan, sanayi teşebbüslerinde bulu
nan dürüst vatandaşlarımız vardı... 

Bunların dışında bir de, yıllarca, sanayicilik yapmış gibi devleti dolandırıp kandırmak su
retiyle, korumaya matuf trilyonları götürecek oralarda sanayi tesisi yaptığını iddia edenler var
dır... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize giden arkadaşlarımız oralarda, dört tarafı 
briketle'çevrilmiş ve içerisinde herhangi bir araç ve gerecin olmadığı yapılan; devletin kasasın
dan trilyonları alıp, maalesef hiç faaliyete geçirmedikleri tesisleri görmektedirler. 
' Değerli arkadaşımız, "orada fabrikalar ve yatırımlar yapılmalıdır" diyor. 
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tşte, bu tasarı kanunlaştığı takdirde, yarım kalmış olan fabrikalar ya da şu anda özel te
şebbüsün eline, çeşitli yollardan, yalan yanlış işlemlerden dolayı geçmiş olan milletin malı, orada 
oturan vatandaşlarımıza mal edilecek ve o bacalar tüttürülecektir; bu kanunların çıkmasıyla, 
o bölgelerde yarım kalmış ve şu anda faaliyete geçme durumunda olan bu fabrikaların bacası 
tütecektir. Her söylediğimizin -günü geldiğinde- gerçekleştiğine şahit olduğumuz gibi, bunlara 
da beraberce şahit olacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kendi vilayetimiz Erzurum'da olduğu gibi bu 17 vila
yet, göç olayına Türkiye'de en fazla maruz kalan vilayetlerdir. Bu insanlarımızın, arkalarında 
kalanlar, yine, kendisinin kazanıp getireceği ekmeğe muhtaçtır. Kaldı ki, kendisi de, gittiği yer
de karnını doyuracaktır ve bu insanlara bir ekmek kapısı açmadığımız müddetçe, kendi kaldığı 
yerde bu imkânı vermediğimiz takdirde, hem büyük şehirlerdeki problemlerimiz devam edecek 
hem de oradaki vatandaşlarımızın göç etmesine sebep olacağız. 

Doğu Anadolu Bölgemizdeki 17 vilayet Türkiye'nin yüzde 10 nüfusuna sahiptir. Bu 17 
ilimizdeki insanlarımızın, devlet eli girmediği müddetçe, kendi imkânlarıyla orada herhangi 
bir yatırımı ve imkânı ortaya çıkarması mümkün değildir. Öyleyse, devletin elinin orada olma
sı gerekiyor. 

Yanlış yapılan o idi; yani, Anavatan Partisi hükümetleri zamanında yanlış yapılan o idi... 
"Orada, özel teşebbüs bu işi yapmalıdır" diyerek ve İstanbul'daki, Kocaeli'ndeki, İzmir'deki 
şartları aynen uygulayarak veya çok az miktarda vergi muafiyeti ve benzer muafiyetler getire
rek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde fabrikalar özel sektör eliyle yapılır" şeklin
de düşünerek, Batı Anadolu Bölgesindeki İmkânların aynısını kullandılar. 

O itibarla muvaffak olunamamıştır, başarıya ulaşılamamıştır. 
Şimdi yine aynı gözlükle baktığımız takdirde görürüz ki, özel teşebbüs eliyle, Doğu Ana

dolu Bölgesinin kalkınması mümkün, değildir. 
Onun içindir ki, devlet "hayır, bu 17 ilde özel kalkınma programları, projeleri yapacağız" 

diyor. Bu işte devletin eli olacaktır. Devlet, bu 17 vilayeti, batı standartlarına getirinceye kadar, 
batıdaki müteşebbisleri ortaya çıkaran şartları doğuruncaya kadar, Doğu Anadolu Bölgesinin 
kalkınmasına elini uzatacaktır ve yardımı devam edecektir. 

tşte, bu kanun tasarısındaki önem buradadır. Arkadaşımızın menfi düşüncelirini kabul 
etmiyorum. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, çok büyük imkânların geleceğine inanıyorum. 

1980 yılında, Erzurum -Devlet Planlama Teşkilatımızın verdiği rakamlara göre- kalkınma
da, Türkiye genelinde 35 inci sırada iken, 56 ncı sıraya düşmüştür. 

1980 yılında Erzurum'un Nüfusu 850 bin iken, 199,0 yılında 824 bindir. Aradaki on yıllık 
süre içerisinde, vatandaşlar Erzurum'da kalmamış, başka yerlere gitmiştir. Yani, böyle korkunç 
bir olayla karşı karşıyayız. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, en azından, o vilayetlerdeki vatandaşlarımız yerlerinde 
kalacaklardır. 

Büyük şehirlerde altyapıya yapmış olduğumuz harcamaları, asayiş yönüyle yapmış oldu
ğumuz harcamaları ya da büyük şehirlerimizin kenarlarında meydana gelen gecekondulara, 
yeni meydana gelen yerleşim birimlerinde kurmuş olduğumuz ilçelere ya da beldelere, devletin 
-akçalı dediğimiz parasal olarak- yapmış olduğu harcamaları topladığımızda çıkan miktarlar
dan daha azını Doğu Anadoludaki 17 vilayetimize on yıl içerisinde harcamış olsaydık, o illeri
mizi kalkındırmış olacaktık. 
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İşte, yanlış politikalarınızı bunun için söylüyoruz. Vatandaşları, yerlerinden yurtlarından 
harekete geçirdiniz; yanlış uygulamalar yaptınız... Teşvik uygulamalarınız yanlıştı... Çünkü, 
Doğu Anadolu Bölgesindeki vatandaşımız, batıdaki teşvik ve diğer özendirici tedbirler alın
madan, "cebinden parasını koyacak, orada fabrika yapacak" diye diğer taraftakiler gibi düşü
nülmüştür. 

Zaten, Doğu Anadolu Bölgesinde, parasal yönden, bu şekilde imkânlara sahip olan in
sanların sayısı azdır. Bu imkânlara sahip olanlar da -hürriyeti vardır vatandaşımızın- istediği 
vilayette, istediği yerde bu teşebbüsü yapma imkânına sahip olduğu içindir ki, avantajını ara
yacaktır; çünkü, ticarî bir olaydır; ticarî menfaati neredeyse, yatırımını oraya yapacaktır. 

Doğu Anadolu Bölgesinin insanı, iklim şartları, coğrafî şartlar ve ithalat ihracat şartları 
müsait olmadığından dolayı yatırımlarını daha münasip yerlere götürmüştür. 

Zamanı, aleyhimize çalışmıştır. Bunun için yeni tedbirlere ihtiyaç vardır. ' 
DAP Kanun Tasarısı kanunlaştığı takdirde, bu tasarıda satırbaşlarıyla yazılı olanlar, el

bette ki, yönetmeliklere dökülecektir ve uygulanmaya geçecektir. . ' 

önümüzde bir örnek vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türkiye Cumhuriyeti hükü
metlerinin, 20 yıl içerisinde, özel proje uygulamak suretiyle, bir bölgeyi, Batı standartlarının 
çok daha üstüne çıkaran, şartlara sahip GAP Projesi vardır; yani, Güneydoğu Anadolu Kal
kınma Projesi vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, yapmış ve uygulamaya koymuş olduğu 
Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi, fevkalade başarılı olmuştur, sonuçlarını da mutluluk
la, gururla hepimiz seyrediyoruz, öyle ise, böyle bir örnek elimizde olduğuna göre... Kaldıki, 
Batılı devletler dediğimiz demokrasiyle yönetilen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizdeki va
tandaşlarımızın, etnik, dinsel veya coğrafî yapısı itibariyle farklı olmasına rağmen, ekonomik 
ve sosyal yönüyle benzerliği olan Amerika'da -Tenesse Vadisi dedikleri yerde- İtalya'da, Fran
sa'da, hatta Hollanda, Belçika gibi devletlerde, aynı şekilde geri kalmış bölgelerin kalkınması 
için, bu şekilde özel programlar, projeler, hatta kanunlar uygulamaya konulmuştur; o çerçeve
de de geri kalmış bölgelerini kalkındırmalardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, bunun en güzel ve başarılı bir örneğini vermiştir. Güney
doğu Anadolu Kalkınma Projesiyle, bugün, o bölgede yaşayan insanlarımızı mutlu kılacak, 
ekonomik yönden de Batı standartlarından daha üstün ekonomik imkânları getirecektir ki, 
şu anda birçok vilayetimiz de o imkâna kavuşmuştur. 

Hükümetin işbaşına geldiğinden bu yana, yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamaya koya
cağı yatırımlar dolayısıyla -ki, beş yılda o bölgeye 200 trilyon yatırım yapılacaktır- bu gerçek
leştiği takdirde, Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Projesinin ne kadar başarılı olduğunu hep 
beraberce görmüş olacağız. , „ 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Bu 200 trilyon nereden çıkıyor? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — O örnek alınarak, önümüze, bugün, iki ayrı tasarı daha gel

miştir. Tabiî Güneydoğu Anadolu Projesinden bahsetmiyorum; çünkü o zaten uygulamadadır. 
Bugü.n bu kanunlaşacaktır; ancak, biri Konya Ovast'yla ilgili olan Orta Anadolu Projesi, diğe
ri de Doğu Anadolu Projesi, belki bir müddet sonra da Karadeniz Kalkınma Projesi getirilecektir. 

Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi örnek alınarak, hazırlanan bu proje, 17 ilimizin 
insanına çoka büyük imkânlar getirecektir. Yöreye bir defa müteşebbis girecektir, devlet gire
cektir. Devletin orada mevcut olan varlığı, potansiyeli ortaya çıkarılacaktır. 
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Hayvancılıkla meşgul olan ve bugün Türkiye'deki hayvan sayısının yüzde 60'ını bünyesin
de bulunduran o bölgede süt fabrikaları kapanmıştır. Nasıl Kapanmıştır?.. Süt fabrikaları özel 
sektöre devredilmiştir, özel sektör de süt fabrikasını çeşitli bahanelerle almıştır. Oradaki, in
sanlarımızın, vatandaşlarımızın ürününü değerlendirmek maksadıyla değil; yine başka yerler
deki imkânlardan istifade etmek maksadıyla göstermelik olarak o fabrikayı almış; fakat ora
dan elde ettiği imkânları başka yerlerde kullanarak, orada vatandaşlarımızın hakkına tecavüz 
etmiş, istismar etmiş ve süt fabrikaları kapanmıştır. 

Şimdi, bu tasarı kanunlaştığı takdirde bir kere buradaki potansiyel harekete geçecektir. 
Mevcut imkânları devreye sokacağız. Süt fabrikalarımız faaliyete geçecek, kapalı fabrikalar fa
aliyete geçecektir. Yalnız Erzurum'da 4 tane kapalı fabrika vardır. Bunların makineleri konula
rak, faaliyete geçecekleri bir anda, "özelleştirelim..." kapsamı altında, aynen ülkemizin batı
sındaki vilayetlerin şartları göz önünde bulundurularak, Erzurum'daki fabrikaları alanlara ser
mayeleri olmadan, teminat almadan devlet kendi binalarına ipotek koyarak, milyarları vermiş
tir, "Al kardeşim, ben yapamadım bu işi, ben 15 milyara 4 fabrikanın bacasını tüttürme imkâ
nına sahipken, bunu sana veriyorum" demiş, yalnız bir fabrikasını maalesef 15 milyar kredi 
vermek suretiyle bir sahtekâra vermiş, o da gitmiş Antalya'da otel yapmıştır. 

Şimdi, bütün bunlar derlenecek, toparlanacaktır. Siirt'teki, Erzurum'daki, Kars'taki ya
rım kalmış bütün fabrikalar devletin imkânlarıyla, devletin eliyle ve orada bacaları tüttükten 
sonra, oradaki vatandaşların olacak şekilde satışları yapılacak, bunlardan devlet elini çekecek
tir. Yoksa, "Müteşebbis olarak, vatandaş olarak başından gidin, paranızı köyün, orada fabri
kalar yapın." dediğiniz takdirde hepimiz yanılırız ve de oralar yine yıllarca geri kalmışlığına 
devam eder. tşte tasarının önemi buradadır. Tasarıyla ne yapılıyor, -ihalelerde, alım-satımlarda 
konulan çeşitli barikatlar kaldırılıyor. Yani, rahat hareket etme imkânını getiriyoruz. Kurula
cak müstakil hükmî şahsiyete ait bir müessese getiriyoruz. O müessesenin orada yapacağı her 
türlü işlerinde rahat hareket edebilmesi için, diğer müesseselerin yapmış olduğu, normal şart
larda yapılan işlemlerde uygulanan hükümler ortadan kaldırıyor; yani Sayıştay, Muhasebei Umu
miye Kanunu hükümlerini kaldırmak suretiyle, tüzelkişiliğe sahip, hükmî şahsiyeti haiz bu mü
essesenin rahatlıkla hareket etmesi sağlanacaktır. Bu da zamandan tasarrufu sağlayacaktır. Çün
kü, Projelerin muayyen müesseselerde tasdiki ve inşaatlar aynı iklim şartlarında yapılıyormuş 
gibi, Bitlis'te de, Erzurum'da da, izmir'de de ihaleler aynı zamanda yapılır ödenekler aynı ta
rihte çıkar. Bu mantığa aykırı husus da kanun tasarısında giderilmiştir. Tüzelkişiliğe sahip bu 
müessese, rahat hareket etmek suretiyle, zamandan kazanarak, gecikmiş olan kalkınmayı sü
ratlendirecektir. Doğu Anadolu Bölgesindeki 17 ildeki vatandaşlarımıza, ANAP Hükümetleri 
zamanında yapılan yanlışlıklar nedeniyle devletten alamadıkları bu hakları iade etmek için bu 
yanlışlıkları bir an önce düzeltilerek oradaki vatandaşlarımız kısa sürede ekonomik ve sosyal 
yönden refaha kavuşturulacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce konuşan değerli sözcü arkadaşımız dedi
ler ki, "Okullar kapalı, sağlık kuruluşlarında gerekli personel yok ve eğitim yapacak okulu
muz yok." Ben değerli arkadaşımıza saygı duyuyorum; ancak, birimiz var, birimiz yok dersek, 
tabiî, bunun da bir manası yok bir de gerçekleri görmemiz lazım. Doğu ve Güneydoğu Anado
lu bölgelerimize 27 bin öğretmen tayin edilmiştir. Bunlar birbuçuk yıl içerisinde tayin edilmiş
lerdir; hiçbir okulda öğretmen açığı yoktur. Varsa; bunlar, eş durumundan, sağlık durumun
dan, nakil isteği yüzündendir ve ona da tavassut eden milletvekilleridir. Milletvekilleri olarak 
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Doğu Anadolu Bölgesinde sağlık ya da eğitim personelinin kalmasını istiyorsak, orada nakil
lere mani olacağız; ki, ne kadar direnirsek direnelim, üzülerek ifade ediyorum, milletvekili olarak 
bu nakillere mani olmamız da mümkün değildir. Onlar da çeşitli özürlerini ortaya koymak su
retiyle nakillerini yaptırmak mecburiyetindedirler. 

Demek istediğim şudur; sağlık yönünden... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Köse bir dakikanızı rica edeyim. 
Lütfen toparlayınız, son iki dakika... 
ÎSMAÎL KÖSE (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlık konusunda, önümüzde bir tasarımız vardır, bu 

tasarımız önümüzdeki hafta Yüce Meclisin huzuruna gelecektir; katkılarınızla, değil Doğu Ana
dolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'deki bütün vatandaşımızın, 60 milyon va
tandaşımızın sağlık meselesini halledecek bir tasarı, Sağlık Bakanlığımızın Türkiye Cumhuri
yeti tarihindeki sağlık reformu tasarısı geliyor. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Vaat, vaat... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet, 70 yıllık sağlık hizmetlerinde reform yapacak tasarı 

geliyor. Yine, Hükümetimizin gönderdiği, Millî Eğitim Bakanlığımızın 12 adet kanun tasarısı 
geliyor. - -

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Vaat, vaat bunlar. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Yeni arpalıklar geliyor. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sosyal şemsiyeden mahrum olan insanlarımızla alakalı Bağ-

Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu kanun tasarıları geliyor, 
Onun için, muhalefet olmak, yalnız her şeye "hayır" demek değildir; memleketimizin, 

milletimizin menfaatına olan şeylerde katkıda bulunmak mecburiyetiniz vardır. Bu tasarılara 
ne kadar süratle müspet manada katkınız olursa, oradaki sağlık ve eğitim hizmetlerinden mah
rum olan insanlarımız bu hizmetlere kavuşacaktır. Mani olduğunuz takdirde -ki, iki günlük 
yapmış olduğunuz engellemeyi- vilayetlerinize ve vilayetlerimize bildireceğiz; neden engel ol
duğunuzu, o bölgede, bu geri kalmışlıktan dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımıza duyuracağız; 
Meclis çalışmalarına engel olmak suretiyle neden olduğunuz bu 15 günlük zaman kaybımızın 
da şikâyetini yapacağız, unutmayınız. (DYP sıralarından alkışlar; ANAP ve RP sıralarından 
gürültüler) 

ÂLİ OĞUZ (İstanbul) — Kimi kime şikâyet ediyorsunuz? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkanım, son cümlemi söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Köse son cümlesini ifade buyuracakmış, müsaa

de buyurun lütfen... 
Sayın Köse, söz yarıştırmayı bırakın, lütfen son cümlenizi ifade buyurun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Çok teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; başta bu tasarıyı gönderen Hükümetimize ve bu ka

nun teklifini veren değerli kardeşimiz Müftüoğlu ve arkadaşlarına teşekkürlerimi, şükranları
mı sunuyorum; aynı mahiyetteki kanun teklifini yeren bir milletvekili olarak mutlu bir anı ya
şıyorum; inşallah, vilayetimle beraber 17 ildeki insanımıza çare getirecektir. 

Hükümetimiz, partizanlık, yolsuzluk, suiistimal yapmayan hiçbir devlet memurunu tayin 
etmemiştir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Köse, teşekkür ediyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın İbrahim Tutu, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini belirt
mek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi en içten saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarıya konu olan Doğu Anadolu Bölge
miz, maalesef yıllardır terk edilmişliğin, unutulmuşluğun simgesi haline gelmiş bir bölgemiz-
dir. özellikle, 1980Tİ yıllarda bu durum daha da belirginleşmiştir. Bölgeye ait ekonomik ve 
sosyal göstergeler, 1980'li yıllarda bölgenin nasıl yoksun bırakıldığını açık bir şekilde göster
mektedir. 

Sizlere birkaç çarpıcı gösterge sunmak istiyorum. Bölgenin millî gelirden aldığı pay 1980'de 
yüzde 4,6 iken 1986'da 3,8'e düşmüştür. Yani, bölge millî gelir pastasından hem küçük bir di
lim almış, hem de bu dilim giderek daha da küçülmüştür. Keza, aynı şekilde, imalat sanayiinin 
bölge geliri içindeki payı, anılan dönemde, gerilemiştir. Bu pay 1980'de yüzde 7,7 iken 1986'da 
yüzde l'e düşmüştür. Yani, imalat sanayii, bölge ekonomik faaliyetleri içerisindeki önemini yi
tirmiş ve kendi haline bırakılmıştır. 

1990 itibariyle bölgedeki teşvikli yatırımlar, Türkiye genelinin yüzde 10,9'u düzeyindedir. 
Bu düşük bir düzeydir. Keza, aynı şekilde, bankaların kullandırdığı kredilerden bölgenin 1990 
itibariyle aldığı pay son derece düşüktür. Bölgenin kredi pastasından aldığı pay binde 74'tür. 

Sayın milletvekilleri, bunlar bölgenin ekonomik göstergelerinden sadece birkaçı. Geliniz 
çarpıcı birkaç sosyal göstergeye de bakalım : 

Türkiye'de ortalama 1 270 kişiye bir hekim düşerken bölgede bu rakam 3 750 kişiye ulaş
maktadır. Ayrıca, bölgede hasta-yatağı başına düşen nüfus Türkiye ortalamasının iki katı dü
zeyindedir. 

1990 yılında üniversiteye giren 161 804 öğrenciden bölgeye düşen öğrenci sayısı 500'dür. 
Göstergelere ilişkin örnekler çoğaltılabilir. 

Değerli milletvekilleri, tüm bu göstergeler, gelişmişlik farkının bölge aleyhine giderek art
tığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu tablonun doğal bir sonucu olarak, bölge halkı, doğup 
büyüdüğü topraklarını terke zorlanmıştır. Nitekim 1990 nüfus sayımı sonuçları, bölgede, özel
likle Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Kars ve Tunceli'nin göç veren iller ko
numuna geldiğini açıkça göstermektedir. Ayrıca, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan 
bir nüfus projeksiyonu araştırmasında, 20 yıl içeresinde bölge nüfusunda önemli bir azalma 
olacağı saptanmaktadır. Yani, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, bölgedeki göç sorunu gi
derek ağırlaşacaktır. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş toplumlarda sosyal devletin temefiamacı bölgelerin dengeli 
bir şekilde gelişmesini sağlamak ve bölgelerarası gelişme farklarını mümkün olduğu kadar azalt
maktır. Doğaldır ki, bu tür bir çağdaş devlet anlayışına sahip Koalisyon Hükümetimiz, Doğu 
Anadolu Bölgemizin, bu fakirleşme sürecine seyirci kalamazdı. Görüşmekte olduğumuz tasa
rı, gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, bu duyarlı ve sorumlu tavrın bir ürünüdür. 

Değerli milletvekilleri, Doğu Anadolu Projesi, tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, 
tarım, hayvancılık, sanayi, madencilik, enerji, ulaştırma, iletişim, turizm, inşaat ve altyapı alan
larında yatırımları içeren çok yönlü bir gelişme projesidir. Proje, bu çok yönlü etkileri ne-
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deniyle hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim, 
önemi dolayısıyla, bu proje Hükümetin öncelikleri arasında yer almıştır. Söz konusu projenin 
oluşturulacağı hem Hükümet protokolünde hem 'de Hükümet programında ifade edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gelişmiş ülke deneyimlerinden de görüleceği üzere, bu tür bölgesel 
projeler, bölgesel kalkınma planlarıyla eşgüdümlü olarak yürütülmektedir. Ülkemizde, maale
sef, bu tür pratik geliştirilememiştir, örneğin, bölgesel bir kalkınma planının olmayışı nede
niyle GAP, çevredeki illerin, özellikle de Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınması çalışmalarını 
gölgelemiştir. Doğu ve güneydoğuyu kapsayan özel bir bölgesel kalkınma planı en kısa sürede 
hazırlanmalıdır. Partimiz tarafından seçimler öncesi hazırlanan güneydoğu raporunda da, bu 
noktaya dikkat çekilmektedir. Keza, Hükümet protokolünde ve programında bölgesel kalkın
ma planlarına büyük önem verilmektedir. Ancakbölgesel kalkınma planları hazırlanırken, ül
kenin stratejik plan hedefleri mutlaka dikkate alınmalı ve uygulamada bu makro plana uyum 
sağlanmalıdır. Tasarı, bu tür bir bölgesel kalkınma planının ülkemiz pratiğine getirilmesinin 
yolunu açmaktadır. Ancak, bu konuda, zorlayıcı olunulmamaktadır. Bu, doğru bir yaklaşım 
olmasa gerek diye düşünüyorum. Bölgesel bir proje, mutlaka bölgesel bir kalkınma planıyla 
irtibatlandırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, gelişmiş ülkelerde, bölge projeleri, oluşturulan gelişmişlik düzeyi 
birbirine yakın yaklaşım merkezleri kapsanarak, bölge sınırları daha dar ve gerçekçi olarak 
belirlenir. Bunlara Batıda "havza projelen" denilmektedir. Gelişmişlik düzeylerinin çok farklı 
olduğu yerleşim birimlerinin aynı proje içinde ele alınması, projenin çok farklı olduğu yerle
şim birimlerinin aynı proje içinde ele alınması, projenin gerçekleşmesini geciktirebilmektedir. 
Maalesef DAP, bu anlamda Batıda örnekleri görülen havza projelerinden biraz farklılaşmak
tadır. örneğin, Hakküri ve Malatya gelişmişlikle çok farklı iki il olmalarına rağmen, aynı pro
je kapsamına alınmaktadır. Dolayısıyla bölgenin sınırlarının biraz geniş tutulması, projenin 
gerçekleştirilmesinde gecikmelere neden olabilir. 

Değerli milletvekilleri, proje yönetimi için ayrı bir idare kurulması, ilk bakışta, Türkiye'
nin idarî yapısına ve bakanlıkların görev alanlarına müdahale yapıldığı izlenimini vermekte
dir. Ancak, bu yanıltıcı bir izlenimdir; çünkü idare, tasarıda öngörüldüğü üzere, sadece koor
dinasyonla yetkili kılınmıştır. İdarenin bakanlıkların görev alanlarına müdahale etmeden ça
lıştırılıyor olması, yerinde bir tespittir ve projenin uygulanma şansını artıracak olumlu bir yak
laşımdır. 

Ayrıca idarenin, GAP'tan farklı olarak, katma bütçeli bir idare olarak düzenlenmesi de 
yerinde bir yaklaşımdır. İdare, böylece, kamu disiplini içinde çalışacak ve parlamento deneti
mine açık olacaktır. Bu tür bir düzenleme, olumlu bir yaklaşımdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı bitirmeden önce bir noktaya daha de
ğinmek istiyorum. 

Daha önce de vurguladığım gibi, bu tür idarelerin görevi koordinasyonu sağlamaktır. Uy
gulamada idarenin, koordinasyon sağlanacak kuruluşların görev alanlarına müdahale olasılığı 
söz konusu olabilir. Bu durumda düplikasyonlar kaçınılmaz olur ve proje sekteye uğrayabilir. 
Dolayısıyla uygulama titizlikle takip edilmelidir. Ayrıca, bilindiği üzere, önümüzdeki günlerde 
yeni idarelerin kurulmasına ilişkin yasa tasarıları sırasıyla gündeme gelecektir. Doğaldır ki, bu 
durumda, idarelerin birbirleriyle ve Devlet Planlama Teşkilatıyla uyum sorunları olabilecektir. 
Keza, aynı şekilde, bu noktada da uygulama titizlikle takip edilmeli ve gereken özen gösteril
melidir. • " ^ . 
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Bu tasarıyla Doğu Anadolu Bölgemizin sorunlarının çözüme ulaşacağına ve bölgenin ge
ri kalmışlığının bir kader olmadığının da görüleceğine inanıyoruz. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, başta bu kanun tasarısını getiren Koalisyon Hü
kümetimize ve kanun teklifini veren değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyor, özel
likle bölgenin son yıllarda içine düştüğü olağanüstü durumdan çıkması açısından bu projenin 
Önemli bir fonksiyonu yerine getireceğine inanıyor, bu duygularla tümünüzü saygılarla selam
lıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Tutu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Musa Demirci, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Gru
bum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Doğu Anadolu'nun kalkınmasını tartışma ve gündeme getirmek aslında geç kalmış bir 
konu olmasına rağmen, yine de gündeme getiren arkadaşlarımıza, Doğu Anadolu'da doğmuş, 
yaşamış ve tahsilini tamamlamış bir kişi olarak teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1990 nüfus sayımı sonuçlarına göre, bölgede Sivas, Erzurum, Erzin
can, Bayburt, Gümüşhane, Kars ve Tunceli İllerinin en fazla göç veren iller olduğu ortaya ko
nulmuştur. Devlet İstatistik Enstitüsünün tespitlerine göre, önümüzdeki yirmi yıl içerisinde bölge 
nüfusunda önemli azalmalar olacağı da kaçınılmaz gözükmekte ve bu tehlike, yine bir resmî 
kuruluşumuz tarafından açıklanmaktadır. Daha geç kalınması halinde, bozulan dengeler daha 
karmaşık duruma gelecek ve bozulan kültür yapımızda önemli dejenerasyonlar kendini göste
recektir. 

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Anadolu'da yaşayan aşağı yukarı altı milyon insanı
mızı, bir başka deyişle, 17 vilayette yaşayan ve bu 17 vilayetin kasabalarında, ilçelerinde, en 
uç köylerinde, mezrasında ve -mahallî tabirle- komunda yaşayan insanları ilgilendirmektedir. 
Bu bakımdan, gerçekten iddialı bir proje. Görüşmekte olduğumuz, aslında bir kalkınma pro- ı 
jesi değil, bir teşkilat kanunu tasarısıdır. Tasarının genel gerekçesinde şu ifadeler yer almakta
dır : "Ülkemizde özellikle son yıllarda bölgelerarası gelişmişlik farkları artmıştır. ...bölgelera-
rası toplumsal ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak amacıyla, üretimi artıracak, bölge halkı
na yeni iş ve geçim imkânları yaratacak tedbirler alınması gerekmektedir." Ayrıca, "sulamayla 
tarım, enerji üretimiyle de sanayi geliştirilecektir" denmektedir. Oysaki, tarım, yalnız sulamayla 
kalkınacak bir durumda değildir. Tarım, bütün dengeleriyle bozulmuştur. Enerji üretimiyle de 
sanayii kalkındırmak mümkünse, GAP'ın enerjisini oraya çevirirsiniz bu iş olur biter... Yani, 
genel gerekçede açıklandığı gibi, Doğu Anadolu'nun kalkındırılması, böyle bir iki ifadeyle müm
kün değildir. 

Aslında burada iddia şudur : Köy ve kasaba kalkınması. Güzel bir iddiadır; ama, gerekçe
leri gerçek dayanaktan yoksundur ve dayanakları getirilmemiştir. 

Yine gerekçede, bütün bu hedeflere ulaşılabilmesi için, "... kurum ve kuruluşlar arasında
ki koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlığa bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz olarak, Doğu 
Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi Teşkilatının kurulması zorunlu görülmüştür" deniyor. Bu
rada yapılan iş, Doğu Anadolu'da, Başbakanlığa bağlı bir teştilat kurmaktır. Kanun tasarı-
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sının amacı "kurum ve kuruluşlar arasındaki koondinasyonu sağlamak üzere" şeklinde açık
lanıyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şudur : DAP'ın hazırlık safhasında, kal
kınma için, bugüne kadar bilinenlerin dışında yeni bir istinat noktası getirilmemiştir; bu ka
nun tasarısı, yeni bir istinat noktasından yoksundur. Eski, bilinen yöntemlerden belki biraz 
daha ciddî biraz daha entegre bir programla, yeni bir koordinasyona ümit bağlanmıştır. Üste
lik, devlet, şu anda illerde mevcut olan il teşkilatlarına "siz şöyle kenarda bekleyin" demek 
suretiyle, bu işi mini bakanlar kuruluna vermektedir veya bölgede kurulacak DAP Bölge İda
resine bu işi yaptırmak istemektedir. 

Hükümet neden bu yolu seçiyor? tllerimizde'il koordinasyon teşkilatları vardır. Yeni ku
rulan il meclisleri de olmasına rağmen birinci sebep şu : .Valilerin koordinasyon görevi, bugün 
Türkiye'mizde kalkmıştır ve politikacılar, valilerin koordinasyon görevlerini ellerinden almış
lardır. İşte, Şırnak'taki vali olayı bunun bir örneğidir. Diğer valilere dokunulsa, tahmin ediyo
rum, Şırnak Valisinden daha yüksek sesler duyuracaklardır. 

İkinci sebebi de şudur : Bölgeler arasında -açıklanıyor orada- feryatlar giderek büyümüş
tür ve demek ki, bugüne kadar hakikaten tedbir alınmamıştır. Bunun neticesinde ne olmuş
tur? Mecliste, her birinizin odalarının kapışına, tahmin ediyorum, günde ortalama, iş arayan 
20 insanımız gelip koridorları aşındırmaktadır. Netice şudur : Anadolu'da 9 milyon işsiz ve 
bugün ekonomik yönden 100 trilyon iç borç faizi ve 150 trilyon da dış borç faizi vardır. Doğu 
Anadolu Bölgesinden batı bölgelerine her gün göç devam etmektedir ve bunun neticesi olarak 
da Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerimizde sosyal patlamalar meydana gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bölgenin özelliği, yani bu 17 ilin özelliği, hâlâ tarıma dayalı bir yapı 
arz etmektedir. Ama, tarım kesiminin problemleri bugüne kadar layıkıyla çözülememiş olup, 
problemler yığınlarla doludur. Bölgedeki gelirin aşağı yukarı yüzde 36'sı hâlâ tarıma dayalıdır. 

Doğu Anadolu Bölgesinde araziler hâlâ parçalıdır, meralar yerimden düşmüştür, hayvan 
ırkları ıslah edilmemiş olup, et ve süt verimi fevkalade düşüktür, tarımda sosyal, idarî ve hu
kukî yapılanmaya gidilmemiştir. Yine, veraset yoluyla parçalanan arazilerin parçalanmaması 
bakımından, önüne herhangi bir kanunî engel çıkarılmamıştır. Tarımdaki altyapının -tasarının 
gerekçesinde söylendiği gibi- sulama ile halledilmesi mümkün değildir. 

Bugün Doğu Anadolu Bölgesinin hiçbir ilinde toplulaştırma yapılmamıştır ve sulama im
kânları fevkalade eksiktir. 

Doğu Anadolu'da önemli olan ve hakikaten üzerinde durmamız gereken göç olayı vardır 
ve hâlâ devam etmektedir. İç göç, Anadolu'nun batı illerine; dış göç de Avrupa ülkelerine, Ame
rika'ya hatta Uzakdoğu ülkelerine varıncaya kadar devam etmektedir. Bu göçün durdurulması 
lazım. İyi niyetlerle getirilmiş bu teşkilat tasarısıyla göçü durdurmak mümkün değil. Başka 
başka şeyleri, tahmin ediyorum arayıp buraya getirmek lazım. 

Şimdi burada şunu sormak istiyorum : İhmal mi göçü doğurdu, yoksa göç mü ihmali ge
tirdi? Hepimizin ittifak etmesi lazım gelen şey şudur : İhmal, göçü doğurmuştur ve ihmalin 
neticesi bu manzaralardır. 

Biraz ötıce, Sayın Köse, "Müteşebbislik hali müteşebbis olmayan -çok özür dilerim- sah
tekarlık yapan başka insanların eline geçmiştir" dediler. Tabiî, asıl o bölgede yaşayan in-
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sanlar, yaşayan müteşebbisler bölgeden göç etmişlerdir, sermaye göç etmiştir, kalifiye eleman 
kalmamıştır, kısacası, işadamıyla, doktoruyla, mühendisiyle tamamı batı illerine veya bir baş
ka yerlere göç etmişlerdir. Geriye kim kalmış? Dağda, güvencesi olmayan çoban ve köyde, ara
zisini işleyemeyen köylü vatandaşlarımız kalmıştır. 

Doğu Anadolu Bölgesinin iklimi hakikaten serttir; burada yaşayan insanlarımız için bir 
meşakkattir. Buraların yaşanır duruma getirilmesi gerçekten lazımdır; ama, biz, politikaları
mızla ne yaptık? Doğu Anadolu Bölgemizin veya ülkemizin imkânlarını daha çok, sahillere, 
daha çok, başka yerlere kaydırdık. 

Doğu Anadolu Bölgesinden daha yüksek, Doğu Anadolu bölgesi arazi yapısından daha -
engebeli başka ülkeler vardır. O ülkeleri tetkik ettiğimizde, bir bakıyoruz ki, o ülkeler gerçek
ten tarım merkezidir, ticaret merkezidir ve turizm merkezidir. Sayın Turizm Bakanımız bura
dalar; bugüne kadar, o bölgenin turizminin ihmal edildiği açıktır ve geçen gün, bazı projeler
den bahsettiler, öyleyse, bu insanlarımızı daha fazla üzmeden, daha muhtaç duruma getirme
den, mutlaka yeni projelerle bu bölgeye gidilmesi lazım. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz, sizlere Doğu Anadolu Bölgesinin bazı illerinden 
bazı manzaralar arz etmek istiyorum : Şu anda Sivas'taki süt fabrikası kapanma noktasına 
gelmiştir. Erzurum'daki Tarım Alet ve Makineleri Fabrikası kapanmıştır. Yine Erzurum Pasin
ler'deki Sigara ve Elektronik Fabrikası, Tortum'daki Şayak Fabrikası kapatılmıştır. Dumlu'da-
ki Yapağı ve Yün tplik Fabrikası, İspir'deki Kundura Fabrikası kapanmıştır. Oysaki, tspir, Er
zurum'un en fazla göç veren ilçelerinden bir tanesidir. Kars Süt Fabrikası geçtiğimiz yıllarda 
birilerine kiraya verilmiş veya birilerine satılma noktasına gelmiştir. Bugün artık, Ardahan Et 
Entegre Tesislerinin; İğdır'da îplik Tesisinin; Van'da akü, tuğla, kiremit ve ekmek fabrikaları
nın Mazıdağındaki süt, peynir ve gübre fabrikalarının isminden söz etmek dahi mümkün de
ğildir; çünkü bunlar kapanmış durumdadır. 

Bütün bu manzaraların sonunda ülkemizde ne olmuştur? Et ve süt mamullerini, Avrupa 
ülkelerinden; meyveleri, maalesef, hemen şu yanı başımızdaki iran'dan veya başka ülkelerden; 
hatta, kışın ıspanağı dahi dışarıdan getirme noktasına gelmişizdir. Ülkemizdeki manzaralar 
budur... 

Bakın, yine Devlet İstatistik Enstitüsünün yayınlamış olduğu bir veride, illerin gayri safı 
yurt içi millî gelirden aldıkları paylar şöyledir : Sivas, 1975 yılında 0,99 iken 0,64'e; Hakkâri, 
0,13'teri 0,06'ya; Erzurum, 1,05'ten 0,68'e; Erzincan, 0,45'ten 0,30'a düşmüş. Yalnız, bu iller 
arasında Elazığ, 0,73'ten 0,93'e; Malatya, 0,88'den 0,98'e yükselmiştir. Bunun haricinde kalan 
diğer 15 vilayette fevkalade düşüşler meydana gelmiştir. "Çağ atladık" derken, biz, gemiyi, 
götürdük, otellerle motellerle dolu olan sahildeki kumsala sapladık, bıraktık. Doğu Anadolu 
Bölgesindeki insanımızın ayağındaki çarık, o bölgedeki çamur yollarda kaldı. Dolayısıyla, ger
çekten, geç kalınmadan, bu insanların elinden tjılulup, kurtarılması lazım. 

Bakınız, cumhuriyetimizin ilk 15 yılında, 1937'de kurulan Sivas'taki Devlet Demiryolları 
Fabrikasının yıllık kapasitesi 15 bin vagondur. Bugün üretimi 1 800'e düşmüştür. Kulağımıza 
kötü şeyler gelmektedir; üretimi daha düşürmek suretiyle, bu fabrika, özelleştirme adıyla, biri
lerine peşkeş çekilecektir. Yapılan budur... Burada 5-6 bin.kişiyi çalıştırmak mümkün; yeter 
ki, bu kapasiteyi yeniden yükseltelim. 
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Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan insanlardan birisi olarak şunu söylüyorum ki, bu gibi 
şeylerin derhal üzerine gidilmesi ve bu yanlışlıkların düzeltilmesi lazımdır. 

Bakın, yine cumhuriyetin ilk yıllarında, Ankara'dan ta Erzurum'a kadar, kazma ve kü
rekle demiryolunu yapmışız. Bugün ne oldu? Çift katlı otobüsleri, Edirne'den Kars'a gönderi
yoruz; ama, yolların durumu nasıldır? Yolların genişliği 4 metredir, bu yollardan bir iki defa 
gidip gelen otobüs elden çıkmaktadır. Biz,' mevcut demiryolunun hemen yanı başına, ikinci 
bir demiryolunu 70 senede yapamamışız ve şimdi bu duruma gelmişiz. 

Çözüm nedir? Çözüm fevkalade kolaydjr. Sayın Başbakanın Japonya seyahatine ben de 
katılmıştım, orada gazetecilere şunu söylüyor : "Beni sıkıştırın, bu hızlı treni ülkemize getirelim" 
şimdi bakıyoruz ki, hızlı tren,- gene, Ankara ile İstanbul arasına yapılmaktadır. Japonların ifa
deleriyle, bu hat, bu demiryolu/Japonya'nın atardamarıdır. Böyle bir atardamarı, neden Do
ğu Anadolu Bölgesine, Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlamıyorsunuz da, hâlâ tstanbul-
Ankara arasında ısrar ediyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değildir. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakın, Sivas'ta, 1975 yılında, Millî Selamet Partisinin Hükümette olduğu zamanda teme
li atılan, kurulan bir Demirçelik Fabrikası var. Bugün hadde fabrikası durumuna getirilmiş. 
Fabrika, Amerika'dan, yani 8 bin kilometre uzaktan getirilecek hurda demirle çalıştırılması 
şekliyle dizayn edilmiştir. Oysaki, bu fabrikanın kurulduğu noktayla Divriği Demir-Çelik İş
letmelerinin arasındaki mesafe 60 kilometredir. Fabrika, bugün kör topal çalışmaya başlamış
tır. Bulgaristan'la aramız iyi olduğundan, hurda demir Bulgaristan'dan getirilmeye çalışıl
maktadır. 

Bir yerlerde yanlışlık yapıyoruz veya bir yerlerde bize yanlışlık yaptırıyorlar; ama, gerçek
ten, bu durumu çözmek ve buna bir mana vermek fevkalade zor. 

Sayın milletvekilleri, Doğu Anadolu Bölgesi, ekonomik yönden gittikçe küçülen, manevî 
yönden gittikçe bozulan bir yapı arz etmektedir ve sosyal dengeler bozulmuştur. Manevî yapı 
diyorum; çünkü, gerçekten, bugün, Azerbaycan'ın ve diğer Türk ülkelerin, INT Televizyonun
dan şikâyet ettikleri gibi, Doğu Anadolu insanımız, Anadolu insanımızda bundan fevkalade 
mustariptir, öyleyse, manevî yönden de buralar gittikçe bozulan bir yapı arz etmekte ve sosyal 
dengeler bozulmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesindeki insanı, hatta köydeki insanı yitirirsek, 
köydeki insanın yapısını yitirirsek, korkarım ki, o yapıyı tekrar elde etmemiz fevkalade zor 
olacak; millet olarak da bunun bu eksikliğini telafi etmemiz mümkün olmayacaktır. 

Bakın, yine DAP illerinden Erzurum, Malatya ve Van tilerimize uçak seferleri düzenli olarak 
^yapılıyor; ama bunun yanı sıra Elazığ, Kars ve Erzincan'a haftada bir veya iki defa uçak seferi 
yapılmakta, bunların dışında kalan illerin -havaalanları da olmasına rağmen- hiçbirisine uçak 
seferleri yapılmamaktadır. Bu bakımdan, Hükümetin, bu konuya-ağırlık vermek suretiyle, orada 
yaşayan insanlarımızın, acil hastalarımızın mutlaka bir yerlere yetiştirilmesi bakımından 7-8 
kişilik küçük uçaklarla, buralara haftalık uçak seferleri koyması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, tartışılan konu, biraz önce söylemiştim, teşkilat kanunu. Oysaki, bu 
teşkilat kanununun yerine bir çerçeve kalkınma kanununun burada bugün tartışılması lazım
dı. Buna rağmen, teşkilat kanununa bakıyoruz; teşkilat kanununda, mahallî idarelere yer ve
rilmemiştir. Yine tasarıda, Doğu Anadolu Bölgesi için uzun süreli devam edebilecek vergi mu
afiyeti yoktur. Düşük faizli kredilerden bahsedilmemektedir. Yalnızca bir "hibe" sözcüğü var
dırmama bunun da esasları belli değildir. İl sayısı fazla tutulmuştur; aşağı yukarı 17 il. 
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Bakın, en uçtaki il Sivas; doğuda en uçtaki ili Ağrı olarak kabul ederseniz, yaklaşık 850-900 
kilometre mesafe vardır arada. Oysaki, DAP Bölge İdaresi Başkanlığı bu illerden birine kuru
lacaktır ve dolayısıyla bu illerde oturan bir DAP Bölge İdare başkanının, diğer illere yetişmesi 
fevkalade zordur. Tahmin ediyorum, devlet, bu teşkilatla beraber kadroyu biraz daha şişirmiş, 
merkez ve taşra teşkilatıyla beraber, aşağı yukarı 200 yeni kadro ihdas edilmiştir. Korkarım 
ki, bu 200 kadro layıkıyla kullanılmayacak ve yine korkarım ki, -iyi niyetlerle olmasına rağ
men, yetişmiş eleman burada istihdam edilecek kanaati bizde olmasına rağmen, bu kanaatimi
zi yarın göreceğiz- tahmin ediyorum, partizanca, yeteneksiz insanlar buralara doldurulacaktır. 

Yine, en önemli konulardan bir tanesi, burada, Devlet Planlama Teşkilatının bünyesinde, 
Kalkınmada öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı vardır ve DAP'ın göreceği görevi bunun yük
lenmesi mümkündür; zaten o görev için kurulmuştur; ama buna rağmen DAP için herhangi 
bir görev verilmemiştir. Oysaki, burada yaptırılacak fizibilite raporları, burası için ayrılacak 
kaynakların büyük bir kısmını götürecektir, öyleyse, Devlet Planlama Teşkilatının bünyesin
deki, Kalkınmada öncelikli Yöreler Daire Başkanlığına burada yeni görevlerin verilmesi lazımdır. 

Yine, küçük sanayi organizasyonu için KOSGEB diye bir kuruluş olmasına rağmen, bu
nun da, bu tasarı içerisinde herhangi bir görevine rastlamak mümkün değildir. Bu Hükümet, 
kurulur kurulmaz, il meclislerini bütün illerde kurdurdu; ama, il meclislerinin de bu tasarı içe
risinde bir görevine rastlamamız mümkün değildir. 

Bakın, 1982 yılında Erzurum'da, Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi uygulanmıştır, Dünya 
Bankasından 40, ülke kaynaklarından 20 milyon dolar alınmasına rağmen, bu proje başarılı 
olamamıştır. Niye? Çünkü, bu projeye rağmen oradaki nüfus yine azalmıştır. Demek ki, bura
da önemli olan kanun çıkarmak değil, insana önem vermek suretiyle bu kanunları yürütecek 
insanlarımızı yetiştirmemiz lazımdır. 

Yine, DAP'ın en önemli eksikliklerinden bir tanesi, parasal kaynağı yoktur. Bakın, bütçe
nin üçüncü ayına girdiğimiz şu günlerde bütçe 22 trilyon lira açık vermiştir. Peki, daha üçüncü 
ayında 22 trilyon lira açık veren bir bütçeyle, acaba, biz, bu DAP'la öngörülen kalkınmayı na
sıl gerçekleştireceğiz? 

Biraz önce Sayın Köse burada konulurken, muhalefetin bu tasarıyı engellediğini söyledi
ler. Muhalefetin bu tasarıyı engellemesi mümkün değildir. Az evvel buradan kendi sıralanna 
bakıyordu, şimdi sırtı dönük; lütfen şöyle bir geri dönüp, şu sıralarda oturan insanlarla, İkti
dar tarafında oturan insanların sayısını mukayese ederlerse, kimin engellediğini ve kimlerin 
burada bulunmadığını göreceklerdir. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biz, Refah Partisi olarak, hayra motor, şerre fren olduğumuzu açık
lıyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirci, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hacaloğlu; buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan Yasa Tasarısı, birbiriyle bağlantılı dört öneriden oluşmaktadır. Bu dört 
öneriye, bir çerçeve, bir bütünlük içinde bakmadan, tartışmakta olduğumuz mevcut tasarının 
amacını, eksikliklerini, zaafiyetini yeterince değerlendirmek mümkün değildir. Bunlar nedir? 
Bunlar, Koalisyon Hükümetinin, geçen 500 günlük süre içinde, halkımıza vermiş olduğu 
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vaatler, yaratmış olduğu umutlar karşılığında uğranılan hüsran ve gelinen zaafiyet noktasında, 
milletvekillerimizin kendilerini seçmenlere karşı koruyabilmek için, bölgelerinde "Bakınız, yıl
lardır geri kalmış bu bölgelerimizde herhangi bir şey yapılmıyor, bölgelerimizin kaderi değiş
miyor; ama, işte biz, teklifi verdik, yeni teşkilatlar kuruyoruz; bunlarla yıllardır çözümlenme
miş çok temel, çok yapısal sorunları aşacağız." diyecekler. 

Değerli arkadaşlarım, bu dört önerinin dördü de safsatadır, bu dört önerinin tümü de 
halkımızı uyutmadır; bu dört önerinin dördü de sayın milletvekillerinin biraz evvel belirttiği gibi... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)— Olmadı Algan Bey... 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) — Maalesef öyle Sayın Karakaş. Biraz sonra ayrıntı

larına gireceğim. 
Dördü de, gerçekten, Hükümetin kendisini destekleyen milletvekilleriyle siyasî paslaşmasıdır. 
Koalisyon Hükümetinin kuruluşundan bugüne kadar geçen 500 gün içinde ekonomide dört 

temel sorun varlığını sürdürmektedir. Nedir bunlar?.. Birincisi, büyük iddialarla gelerek, hani 
ANAP'ın açmış olduğu şu 500 gün kampanyasının çıkış noktasını oluşturan, enflasyonu 500 
günde yüzde 20'lere, belki yüzde 10'lara indirmeye yönelik Sayın Başbakanın kamuoyunda vermiş 
olduğu söz. 

SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Yüzde 10 dedi. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Başbakan mı demiş? 
NEVŞAT ÖZER (Muğla).— O, öyle söylemez; o güzel söyler! 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, ülkenin bu

gün en ciddî sorunu olan, kamuoyu yoklamalarında insanlarımızın yüzde 69'unun birinci so
run olarak belirlediği enflasyon sorununda, mart ayı toptan eşya ve tüketici eşya endekslerin
de de ortaya konduğu gibi -maalesef diyorum- maalesef, enflasyonda artış trendine girilmiştir 
ve buradan iddia ediyorum, önümüzdeki dört ay içinde göreceğiz, rakamlar yüzde 60'lara tır
manacak. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Mayısta geliyor, mayısta... 
ALGAN HACALOöLU (Devamla) -—Tabiatıyla, enflasyonda bu sonuçsuzluğun, enflas

yonun belinin kırılamamasının bedelini, öncelikle bu kâğıt üstündeki teşkilatlarla, bir hizmet 
götürmeyi amaçladığınız, bu geri kalmış yörelerimizdeki insanlarımız çekiyor. Aşılamayan enf-> 
lasyon, öncelikle onları, dar gelirlileri etkiliyor. -

Enflasyonun yarattığı makro dengelerdeki istikrar aşılmadan bunu hiç hayal etmeyin. İs
tediğiniz kadar teşkilatlar kurun, hangi kaynakları, hangi rasyonalite ve anlayış içinde kime, 
nasıl dağıtacaksınız?.. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomide gündemin ikinci temel maddesi işsizlik; istikrarsızlık
tan sonra en önemli ikinci sorun işsizliktir. Bu konuda da Hükümet iddialı geldi. Uzun vadeli, 
orta vadeli bir süreçte aşılabilecek olan .işsizliği -doğaldır- kalıcı yatırımlarla, sanayide geliş
meyle aşılabilecek olan işsizliği, geçici istihdam projeleriyle, en azından belirli bir şekilde, be
lirli yörelerde yumuşatmayı halkımıza vaat etti. Neresi için?.. İşte, bu tasarıyla bir şeyler ver
mek istediğiniz Doğu Anadolu'daki insanlarımız için, Güneydoğu Anadolu'daki insanlarımız 
için. Nerede projeler?.. Hani geçici istihdam projeleri?.. 500 gün geçti, hangisini hazırladınız 
ve uygulamaya koydunuz?.. Lütfen, bunları içtenlikle, kendi vicdanınızda yanıtlamadan, yeni 
bürokrasiler yaratacak, yönetimde yeni kamburlar yaratacak, yeni karmaşalar ve kargaşalar 
yaratacak önerilerle buraya gelnıeyiniz. 
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Ekonomide istikrarsızlık ve işsizlikten sonra üçüncü temel sorun, verimsizliktir. Verimsiz
lik, bugün, ekonominin her bölümünde, ayrıca, idarede, idarenin her yapısında ve her kade
mesinde ülkemizin en temel hastalığıdır. Üzülerek belirtmek istiyorum, 500 gündür, idarî re
formla devlet yönetimini rasyonelleştirmeyi hedef alan Koalisyon Hükümetinin, maalesef, en 
azından şimdilik, bu konudaki karne notu kırıktır. Bu konuda önümüze somut projelerle gel
meden, Türkiye'de, üretim yapısını, sanayi dokusunu yeniden yapılandırma vaatleriyle yola çı
kıp, teknolojik yapılanma adı altında iddialı sözleri Koalisyon Protokolüne koyup, bugüne ka
dar. Sanayi Bakanlığı bünyesinde "teknoloji" kelimesini ağzına almadan politika yürüten Ko
alisyon Hükümetinin geldiği nokta, halkımız için, ülkemiz için, maalesef, hiç de iç açıcı değil. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, verimlilik için en temel projelerden biri TÖYÖK'tü; en temel proje
lerden biri, kamu iktisadî teşekküllerinden, politikanın, siyasetçinin elini ayağını çekmek; bu 
kuruluştan özerkleştirerek yönetimde etkin yapıya kavuşturmaktı. Hani nerede, ne oldu? Ne
rede TÖYÖK \asası? Her gün bir yenisini getirdiğiniz ve burada, Danışma Kurulunda tartış
madan, muhalefet partilerine emrivaki yaparak, her gün gündemi değiştirerek önümüze getir
diğiniz ve her getirişte tıkandığınız birçok yasa tasarısı gibi, TÖYÖK de... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Her işi yarım bırakarak... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Evet, her işi yarım bırakarak, hiçbirini tamamla

mayarak, o Koalisyon Protokolünde yaptığınız vaatler gibi, ele aldığınız hiçbir yasa tasarısını 
tamamlamadığınız gibi, TÖYÖK'ü de rafa kaldırdınız. Niye?.. Verimlilik, ilk önce bakanların 
kendi arasında uyuntuyla sağlanır. Sizin Kabineniz de, maalesef, bakanlarınızın önemli bir bö
lümü kendi sınır kavgasında, kendi etkinlik kavgasında; kendi işlerini yapmak yerine, "Acaba 
diğer bakanın işini nasıl engellerim?" arayışı içinde... 

MEHMET KEÇtClLER (Konya) — Kan uyuşmazlığı var, kan uyuşmazlığı... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — 500 gün geçti, hâlâ 4 devlet bakanlığı kurulacak 

da bundan sonra görev yapacaklar!.. 
tşte bir yasa tasarısı görüşüyoruz. Merak ediyorum, bu yasa tasarısının birinci derecede 

ilgilendirdiği Devlet Planlama Teşkilatından sorumlu Bakan hani, nerede?.. 
İRFAN DEMlRALP (Samsun) — Orada Bakan var. Bakanı mı beğenmiyorsunuz? 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Yani, burada olmayabilir, burada olması açısından 

demiyorum... 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Böyle bir usul yok. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Bakan burada. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Hükümet burada, o anlamda demiyorum; ama, 

Doğru Yol Partili çok saygın milletvekili arkadaşlarım, biliyorsunuz, gündemin 1 inci ve 2 nci 
maddelerinde, ellemeye cesaret edemediğiniz yasa tasarıları vardır. Niye cesaret edemiyorsu
nuz, niye getiremiyorsunuz?.. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Cesaretle alakası yok; tercihimize bağlı o. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Niye 1 inci maddeye koydunuz?.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Bize müdahale edemezsiniz. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Müdahale epniyorum. Bizi, burada, Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığı Yasası ile bir ay oyaladınız; niye tamamlamıyorsunuz? Niye, ardından, ger
çekten, hep beraber, Koalisyon Protokolünde yazılı olduğu gibi, ulusal, stratejik Planlama 
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Teşkilatı çerçeve yasasını getirmiyorsunuz? Niye, burada, uzlaşmayla, çağdaş bir planlama an
layışını öncelikle tartışıp, yerine oturtup, ondan sonra bölge planlaması kavramını onun altına 
oturtmuyorsunuz? 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Öncelikli büyük tasanlar var. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Öncelikti değil... Öncelikle, Planlama Teşkilatı ile 

Hazine ve Dış Ticaret Teşkilatları arasındaki kadro kavgaları, yetki kavgaları nedeniyle getire-
miyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, son temel sorun da -birçok sorun var- eşitsizliktir, istikrarsızlık, iş
sizlik, verimsizlik ye eşitsizlik... Bugün, burada, sağ olsun, Koalisyona mensup parti temsilcisi 
arkadaşlarımız bize, muhalefet partisi mensuplarına birçok gerçeği hatırlattılar. Sanki hiç pay-

4' 

lan yokmuşçasına, güneydoğu insanının, doğu insanının çilesini anlattılar; bu yörelerin geri 
kalmışlığının gerçeklerini vurguladılar. Haklılar. O yörelerde doğan, büyüyen, yaşayan, oku
yan insanlarımız, o çileyi hepimizden çok çekmişlerdir. O sıkıntıları buraya taşımaları çok doğ
rudur ve bu yörelerin sorunlarının çözümlenmesi, eşitsizlik sorununun, gerek bireyler arası eşit
sizlik sorununun, gerekse bölgelerarası eşitsizlik sorununun çözümlenmesi, demokrasimizin 
en temel sorunudur. Bu asılmazsa -buradan ifade ediyorum- Türkiye demokrasisi tıkanmaya 
gidecektir. Biz bu tekneyi götüremeyiz değerli arkadaşlarım, buna artık duyarsız kalamayız. 
Kâğıt üstünde, işlemeyecek, çağdaş olmayan, sizin savunduğunuz ilkelerle dahi uyumlu olma
yan; ama seçmene mesaj anlamını taşıyan tasarılarla bunu aşamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu tartışmalarda ben, aynı zamanda üç şeyi gördüm. Uygulamada, 
planlamayı hiçe sayan, Sayın Başbakanın dahi, onun dışında, en azından, şu anda hemen ha
tırladığım üç bakanının dahi, çok önemli görevler üstlendiği eski planlamacı kimlikleriyle, plan
lama kültür ve anlayışına geçmişte çok ciddî katkılarda bulunmuş, kadrolarında bu inancı ta
şımış partilerin planlama anlayışını yaşama geçirmede ne kadar güdük kalındığını saptadığı
mız bir 500 günlük süreç sonunda, buraya, önümüze, belirli şekillerde yozlaşmış bir bölge plan
lama kavramını dahi gündeme getirmelerini saygıyla karşılıyorum. Tabiî, planlamayı, uygun 
bir platformda sonda tartışacağız. Stratejik makro planlamanın, bugün, sadece bazı projele
rin izlenmesiyle sınırlı hale getirilmiş bulunan planlamayla hiçbir ilgisi olmadığını, zamanı ge-

' linçe burada tekrar vurgulayacağız. 
Bir başka şeyden memnunluk duydum; Koalisyon Hükümeti, en azından, uyandı; güney

doğu, doğu, tçanadolu ve Karadeniz'in çile çeken insanlarına karşı duyarlılık göstermeye baş
ladı; en azından, tasarılarla... Bundan da memnunluk duyduk. 

Bir de, buraya çıkan temsilciler : "Efendim, şimdiye kadar olmadı, kalkınrriadı, devlet 
gidecek" diyorlar. Tabiî, özel girişimciliğin de bu süreçte katkısı olacağına değiniyorlar; ama, 
fabrikalar kapatılmış, fabrikalar işletilmiyormuş... Değerli arkadaşlarım, siz değil misiniz, Ko
alisyon Hükümetini oluşturan partiler olarak, onun sayın bakanları olarak, her gün, özelleş
tirme için, birbiriyle çelişkili, birbiriyle tutarlı olmayan beyanları veren? KİT'ler özelleştiril
meli; bunu savunuyoruz biz de; ama KİT'lerin savunulması gereken üç temel görev alanı var. 
Bunlardan biri, ülkemizde teknolojik gelişmeye, yapılanmaya katkı sağlamaları; yeni alanlar
da, "güneşi doğan sanayiler" dediğimiz alanlarda; biri bu. İkincisi; bazi çok temel kamusal 
hizmet alanlarını sürdürmeleri. Üçüncüsü ise; işte, sizin ihmal ettiğiniz, sattığınız, sahip çık
madığınız, doğudaki, güneydoğudaki kamu fabrikalarını hayata geçirecek, o yörelere yönelik 
KİT'lere yeni işlevler, yeni görevler vermek. Bunun inancını taşımayan Koalisyon Hükümetini 
oluşturan partilerin getirdiği yasa tasarılarına hangi inançla güven duyalım da destek verelim? 
Değerli arkadaşlarım, siz inanıyor musunuz?.. 
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Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısı -diğer arkadaşlarım belirttiler- Anayasal çerçevede 
DPT'ye verilmiş bulunan planlama sürecine doğal olarak çelişkilidir. Yani, o konularda, Hü
kümet, bir çok konuda olduğu gibi, yasa dinlemez tavrı içinde aynen özel radyo ve televizyon
lara karşı son 15 gündür izlemekte olduğu yasadışı tavrı gibi, burada da, "Anayasa ne demiş, 
yasa ne demiş; bunları biz umursamayız" tavrı içinde, Anayasanın ortaya koyduğu görevlen
dirme alanını dikkate alınmayıp, yeni görevlendirmeler gündeme getirebiliyor. 

İkinci husus, tabiatıyla, bence, bugüne kadar gereğince görevini yapmamış olan ve hatta 
/ burada altını çiziyorum, belirli dönemlerde, belirli etkin çevreler için bilgi derleme işlevini ye
rine getirmiş olan TÖYÖK, yani, Kalkınmada öncelikli Yöreler Dairesi mevcut olduğu sürece, 
onun o kadroları mevcut olduğu sürece, o yetkileri mevcut olduğu sürece; sizin, o görevleri 
ikame edecek yeni teşkilatlar kurma arayışınız da, bir idarî anlayışta vurdumduymazlık olarak 
adlandırıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bölge kalkınma planları, havza kavramıyla geliştirilir. Arkadaşla
rım burada sık sık GAP projelerinden bahsediyorlar. GAP'ın önemliliği belirli bir bölgede be
lirli projeleri harekete geçirmek üzere çok somut bir havza oluşturmuş olmasıdır. Yoksa, 
Türkiye'nin, bundan yıllarca evvel, Devlet Karayolları ve Devlet Su tşleri gibi bazı temel kuru
luşlarının, coğrafî anlamda, Türkiye'de bölgesel teşkilatlarını esas alıp, 17 tane il Doğu'da, 12 
tane il Güneydoğuda, 18 il Karadeniz'de, şu kadarı Orta Anadolu'da diye bunları alt alta sa
yıp, "ben, bunların çerçevesinde, bölgesel, kalkınma projeleri geliştiriyorum" demek, bu işi 
bilmemektir, bu işi anlamamaktır. Lütfen, gidiniz, birçok teknisyen ve uzmanlarınıza danışı
nız, sonra bir daha geliniz. İçinizde benden daha iyi bilen bakanlarımız var, onun için, eski 
bir planlamacı olmama rağmen ayrıntılarına giremeyeceğim; çünkü, zamanım da kalmadı. Lüt
fen, Hikmet Beye sorunuz, Ekrem Beye sorunuz, onlar size gerçekleri anlatırlar. 

Buna böyle yaklaşarak, aynı zamanda, İğdır'daki insanlarımıza, kendi başına çok verimli 
etkin bir alt proje olarak geliştirilecek olan Kelkit Vadisindeki insanlarımıza, Hakkâri yöresin
de kendi başına Zap Suyu çevresinde oluşturabilecek bir başka vadi projesinin gerçekleştiril
mesine koyacağınız engeller nedeniyle, o yörenin kalkınmasını dolaylı olarak köstekleyeceğiniz 
için, o yöre insanına iyilik değil, kötülük yapıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, ne olmalı iki cümleyle de bir dakikada onu söylemek isterim. Ön
celikle KİT plotikasını biraz önce söylediğim çerçeveye koymanız lazım. İkinci olarak, yerel 
yönetimlerde yeni bir yapılanmayı hedef almanız lazım; Çoğulcu yerel demokrasiyi devreye sok
manız lazım ki, bölgesel kalkınmada yerel etkinlik devreye girsin. Toplumun talepleri günde
me gelsin. Kaynak dağılımında daha rasyonel kararlar alınabilsin. 

Üçüncü olarak, lütfen, Ziraat Bankasını ve Halk Bankasını tasalluttan kurtarın, Ziraat 
Bankasını, küçük üreticilerin, çiftçinin, hayvan üreticilerinin, Halk Bankasının da, küçük es
naf ve sanatkârın hizmetine sokmanız lazım. Lütfen, özellikle Doğu Anadolu'da besi projeci-

• ligini, o yöre insanına yönelik modeller içinde hayata geçirin. Besi projesini, lütfen, 1580'e gö
re kurulan kuruluşlarla ilişkili olarak verdiğiniz besi projesini, Doğu Anadolu'nun bugünkü 
yapısına özgü koşullar içerisinde, yıllardır boş duran ahırları, pratikte uygulamaya koyabile
cek ve sonra meraları, mera besiciliğini etkin olarak devreye sokacak bir anlayışla yeniden ele 
alınız. Küçük üreticiler için ele alınız. Hayvancılık ölmüştür, doğuda, güneydoğuda ekonomi
nin şalteri inmiştir. Lütfen gerçekçi politikalara yöneliniz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, kişisel söz talebinde bulunan değerli arkadaşlarım vardır. Sayın Ko

misyon ve zannediyorum, Sayın Hükümet de söz talep edeceklerdir; ancak çalışma süremiz 
dolmak üzeredir. 

Grup yöneticilerinin bana intikal eden temayüllerini de dikkate alarak, 11/20 esas numa
ralı gensoru önergesi ile 8/25 esas numaralı genel görüşme önergesini görüşmek için, 13 NÎsan 
1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.48 ' 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet Ba

kam Şerif Ercan'ın yazılı cevabı (7/940) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. 
Işın Çelebi 
. tzmir 

Sorular : • 
1. Hükümete geldiğiniz günden bugüne kadar, adınıza kaç kişiye, Kurum ve kuruluşlara 

çiçek veya çelenk gönderilmiştir? 
2. Kaç defa yerli veya yabancı konuklara yemek vb. ikramlarda bulunulmuştur? 
3. Çiçek-çelenk paralan ile yemek vb. ağırlama giderlerinin tutarları ne kadardır? Han

gi Kurumun bütçesinden karşılanmıştır? 

T C . 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.014(35)-132 6.4.1993 
Konu : Yazılı soru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 4.3.1993 tarih ve 940-3935/17925 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi tarafından verilen yazılı soru önergesinde yer alan hu

susla ilgili olarak : 
Hükümete geldiğimiz günden bu yana tarafımdan yerli ve yabancı konuklara hiçbir ye

mek ikramında bulunulmadığını; 
Şahsım için gönderilen çiçek masraflarının da tarafımdan karşılandığım; 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

< Şerif Ercan 
Devlet Bakanı 
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2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Cavit Çağlar'in yazılı cevabı (7/948) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
Sorular : 
1. Hükümete geldiğiniz günden bugüne kadar, adınıza kaç kişiye, Kurum ve kuruluşlara 

çiçek veya çelenk gönderilmiştir? 
2. Kaç defa yerli veya yabancı konuklara yemek vb. ikramlarda bulunulmuştur? 
3. Çiçek-çelenk paraları ile yemek vb. ağırlama giderlerinin tutarları ne kadardır? Han

gi Kurumun bütçesinden karşılanmıştır? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : B.02.0.002-2.03/04452 7.4.1993 

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

ilgi : 4.3.1993 tarihli ve A. 01. 0. GNS. 0. 10.00.02-7/948-3943/17933 sayılı yazınız. 
Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'nin ağırlama giderlerine ilişkin olarak verdi

ği yazılı soru önergesi hakkındaki görüşlerim aşağıdadır. 
Hükümete geldiğimiz günden bu yana adıma uygun gördüğüm kişi ve kuruluşlara çiçek 

veya çelenk gönderdim. Bunların adedinin kaç olduğu hususunda istatistikî bilgi de tutmuyo
rum. Aynı şekilde yemek ve benzeri ikramlarda da ihtiyaç gördüğümde bulunmaktayım. 

Ancak Sayın Pakdemirli'nin bu konularla neden ilgilendiğini de anlamak mümkün değil
dir. Herhalde kendi Bakanlık dönemlerinde benzer konularda Devlet veya diğer kamu kuru
luşlarının bütçelerini kullanmış olacaklar ki, aynı uygulamayı benim de uyguladığımı düşünü
yorlar. 

Şu hususu açıklamak isterim ki, Bakanlık görevini aldığım günden bu yana çiçek, çelenk, 
yemek ve benzeri konularda ne Başbakanlık ve ne de hiçbir kamu kuruluşu bütçesinden öde
mede bulunulmamıştır. Bu ödemelerin tümü tarafımdan karşılanmıştır, önergede belirtilen tür
deki ağırlama giderlerini de, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bizzat karşılayaca
ğımı bilgilerinize sunarım. 

Gerçeği için bilgilerinize arz ederim. 
Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hurda ithalatında verilen nak
liye fonu ile demir çelik ihracatında verilen teşvik fonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tan
su Çiller'in yazılı cevabı (7/1013) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından Sorumlu Devlet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. ı 
Selçuk Maruflu 

. tstanbul 
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Hurda ithalatında verilen nakliye fonu ile demir çelik ihracatında verilen ihracat teşVik 
fonunun süistimali konusunda endişelerimiz vardır. 

1. tthal edilen hurdanın miktarının gümrük giriş beyannamelerince tahrif edilme tehli
kesine karşı ne gibi tedbirler alıyorsunuz? örneğin; Amerikadan 5 bin ton olarak çıkan hurda
nın Türkiye'de 10 bin ton olarak beyan edilip edilmediğini nasıl kontrol ediyorsunuz? Bu şekil
de hayalî ithalat yapılarak hazinenin zarara sokulmasını nasıl önlüyor sunuz? 

2. Yine aynı şekilde demir-çelik ihracatında ihraç edilen malın ağırlığının gerçek değeri
nin üstünde beyan edilmesini nasıl önlüyorsunuz? îhraç edilen malın giriş gümrüğündeki be
yannamesini ihracat teşvik primi öderken talep ediyor musunuz? 

3. Şimdiye kadar yapılmış hurda ithalatlarıyla, demir çelik ihracatlarını incelemeye aldı
nız mı? Bü konuda ithalatın ve ihracatın yapıldığı ülke gümrüklerindeki çıkış ve giriş beyanna
melerini talep ettiniz mi? 

4. Talep etmediyseniz niçin talep etmediniz? Bu kadar yüksek nakliye primlerinin suisti-
male yol açabileceğine dair endişeleriniz yok mu? 

T, G. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.003/002/00967 7.4.1993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16.3.1993 tarih ve 1013-4044/18120 sayılı yazıları. 
Ülkemiz blum-kütük ve uzuri hadde ürünlerine yönelik sıvı çelik üretim kapasitesi 9,5 milyon 

Ton'dur. Yıllık üretimimiz ise 7 milyon ton civarında olup, demir-çelik uzun ürünler sektörü, 
yıllık 3,5 milyon ton seviyesindeki iç piyasa fazlası üretimi nedeniyle ihracata bağımlı sektörle
rimizin başında gelmekte ve her yıl sözkonusu miktarın ihraç edilmesi gerekmektedir. 

Sektörün yukarıda belirtilen yapısı ve ülkemiz üretiminin ihracata bağımlılığı, demir-çelik 
uzun ürünler sektörüne özel teşvikler uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Son yıllarda dünya piyasalarında demir-çelik mamulleri talebinde ve fiyatlarında gözle
nen gerilemenin, dağılan doğu bloku ülkelerinin düşük fiyatlarla piyasala girmeleri neticesin
de daha da hızlanması nedeniyle, demir-çelik mamulleri maliyetimiz dünya fiyatlarının çok 
üzerinde kalmış ve hiracatımız olumsuz yönde etkilenmiştir. 

öte yandan, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükle
rimiz nedeniyle sözkonusu ürünlerin ihracatına sağlanan doğrudan teşviklerin 29 Şubat 1992 
tarihinde sona ermiş olmasıyla rekabet gücü zayıflayan demir-çelik ürünlerimizin, büyük ça
balarla elde edilen, ihraç pazarlarını kaybetmemesini temin etmek üzere, çok ivedi olarak do
laylı teşviklerin devreye sokulması gerekmiştir. 

Sözkonusu teşviklerin uygulanması hakkında İstanbul Milletvekili Sayın Ziyaeddin Sel
çuk Maruflu tarafından verilen yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevapları aynı sıra 
ile hazırlanarak ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur., 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 

— 604 — 



T.B.M.M. B : 89 8 . 4 . 1993 O : 3 

1. İthal edilen hurdanın miktarının gümrük giriş beyannamelerince tahrif edilme tehli
kesine karşı ne gibi tedbirler alıyorsunuz? örneğin; Amerikadan 5 bin ton olarak çıkan hurda
nın Türkiye'de 10 bin ton olarak beyan edilip edilmediğini nasıl kontrol ediyorsunuz? Bu şekil
de hayalî ithalat yapılarak hazinenin zarara sokulmasını nasıl önlüyorsunuz? 

2. Yine aynı şekilde demir-çelik ihracatında ihraç edilen malın ağırlığının gerçek değe
rin üstünde beyan edilmesini nasıl önlüyorsunuz? thraç edilen malın giriş gümrüğündeki be
yannamesini ihracat teşvik primini öderken talep ediyor musunuz? 

1 ve 2 no.'Iu soruların cevabı aşağıda yeralmaktadır. 
Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 92/16 sayılı Kararı kapsamında yapılan ödeme

lerde aşağıdaki belgeler talep edilmektedir. 
a) ithalatta : 
-r- İhracatı Teşvik Belgesi, * 
— Bu belgeye istinaden yapılan hurda demir-çelik ithalatında fiili ithalatın 15.7.1992 (da

hil) tarihinden itibaren yapıldığını gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi, 
— İthal hurda demir-çelik yüklemesine ilişkin konşimentonun, 
— Blum-kütük ve uzun hadde mamullerinin ihracatına ilişkin Gümrük Çıkış Beyanna

mesinin, 
— Blum-kütük ve uzun hadde mamullerinin ihracatına ilişkin giriş manifestosu veya giriş 

manifestosu yerine geçen belgenin (miktarın belirtilmiş olması gerekir), 
— Blum-kütük ve uzun hadde mamullerinin ihracatına ilişkin Menşe Şehadetnamesinin, 

ibrazını müteakip T.C. Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılmaktadır. • 
b) İhracatta 
— Gümrük Çıkış Beyannamesi, 

— Çıkış Manifestosu, 
— Döviz Alım Belgesi, 
— Menşe Şehadetnamesi, 
— Giriş Manifestosu veya giriş manifestosu yerine geçen belge (miktarın belirtilmesi gerekir), 

aranmaktadır. 
öte yandan, Varış ülkelerinden sağlanacak giriş manifestosunun ibraz edilemediği durum

larda, ihracatçıların taşımanın hangi araçla (gemi. TIR, uçak, tren,- vb.) yapıldığı belirtilmek 
suretiyle varış ülkesine vardığını ve gümrük çıkış beyannamesinde belirtilen malların o ülkeye 
girişinin yapıldığını gösterir, varış ülkesinin resmî makamlarınca (gümrük, liman idaresi, vb.) 
onaylanmış herhangi bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerdeki imza ve/veya 
mühürlerin; 

— Ülkemizin o ülkedeki yurt dışı temsilciliklerince, 
— Ülkemiz ile karşılıklı olarak Büyükelçilik, Konsolosluk, veya diplomatik temsilcilik bu

lunmayan ülkelere yapılan taşımalarda, aramızda temsilcilik ilişkisinin bulunmadığının T.C. 
Dışişleri Bakanlığından alınacak bir belge ile tevsiki gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların 
sözkonusu belge ve uygulama usul/esaslarında belirtilen ibrazı zorunlu belgelerle birlikte bağlı 
bulundukları İhracatçı Birliklerine başvurmalarını müteakiben İhracatçı Birlikleri belgeleri in
celedikten sonra tamamına (GÇB hariç) "bu belge .../...19... tarih ve '. sayılı Gümrük 
Çıkış Beyannamesi kapsamında 'ya ihraç edilen mallara aittir" kaydını düşmek
tedir. Başvuruda bulunan firmaya onaylanan belgeler resmî bir yazı ekinde elden verilmekte 
ve diğer bir yazıyla da keyfiyet ödemenin yapılacağı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
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Şubelerine bildirilmektedir, ihracatçı Birliklerinin anılan bankaya muhatap yazıları mezkur ban
kanın şubelerine intikal etmeden ödeme yapılmamaktadır. Kararların kapsamına göre birlik
lerce onaylanan belgeler aracı bankalar kanalıyla ya da doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına intikal ettirilmektedir. , 

Yabancı devlet kuruluşlarına yapılan ihracata navlun primi ödemelerinde ise ithalatçı fir
ma tarafından verilen belgeler, o ülkede bulunan veya o ülke ile ilgili Türk resmî makamlarınca 
yahut o ülkenin Türkiye'deki resmî makamlarınca onaylanması kaydıyla gümrük giriş mani
festosu yerine kabul edilmektedir. 

3. Şimdiye kadar yapılmış hurda ithalatlarıyla, demir-çelik ihracatlarını incelemeye al
dınız mı? Bu konuda ithalatın ve ihracatın yapıldığı ülke gümrüklerindeki çıkış ve giriş beyan
namelerini talep ettiniz mi? 

4. Talep etmediyseniz niçin talep etmediniz? Bu kadar yüksek nakliye primlerinin suisti-
male yol açabileceğine dair endişeleriniz yok mu? 

3 ve 4 no.'lu soruların cevabı aşağıda yeralmaktadır. 
14 Şubat 1992 tarih ve 21142 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 92/2644 sayılı İhracatın 

Düzenlenmesi ve Desteklenmesine ilişkin Karar'ın 4 ve 5 inci maddeleri kapsamında işlem ya
pılmaktadır. 

öte yandan, tüm taşıma yardımlarına ilişkin ihracat aylık dönemler itibariyle izlenmekte 
ve kararların amacına uygun olarak işleyip işlemediği yakından takip edilmektedir. 

4. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergiider'in, Muğla*Dalaman Kapalı Spor tesisleri
nin ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mehmet Ali Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/1033) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve teklif ederim. 
Orhan Ergüder 

istanbul 
Soru : 
1. Muğla'nın Dalaman İlçesinde yapılmasına karar verilen Kapalı Spor Tesisleri ihalesi

nin Valilikten alınarak Ankara Merkezden yapılmasının sebepleri nedir? 
2. Söz konusu ihalenin bir Doğruyol Milletvekilinin sahibi olduğu şirkete verildiğine da

ir basın organlarında yer alan haber konusunda ne düşünüyorsunuz? 
3. ihaleyi alan firmaya inşaat başlamadan bir milyar liralık avans verildiğine ilişkin ha

ber doğru müdür? • 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : B.02.0.012-08/0412 7.4.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 18.3.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1033-4079/18223 sayılı yazınız. 
ilgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'e 

ait soru önergesine verilen cevaplar ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

, „ . : Mehmet Ali Yılmaz 
Devlet Bakanı 
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Sayın Halil Orhan Ergüder'in Yazılı Soru önergesine Verilen Cevaplar 
Soru 1. Muğla'nın Dalaman İlçesinde yapılmasına karar verilen Kapalı Spor Tesisleri iha

lesinin Valilikten alınarak Ankara Merkezden yapılmasının sebepleri nedir? 
Cevap 1. Muğla'nın Dalaman İlçesinde yapılmasına karar verilen spor salonunun ihale

sinin Valilikten alınarak Ankara'da Merkez'den yapılması gerçekleri yansıtmamaktadır. 
Dalaman'da inşaatı devam etmekte olan spor salonu 1 500 kişi seyirci kapasiteli olup, iha

le bedeli 1992 yılı birim fiyatlarına göre, 12 000 000 000 TL.'dır. Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğünce bu tip salon ihalesinin de Muğla'dan yapılması hiç bir zaman düşünülmemiştir. 

Esasen de illerde yapılan ihaleler, yasa gereği emaneten yapılan işler olup, böylesine bü
yük bir keşif bedelli ihaleleri de kapsamamaktadır. 

Soru 2. Söz konusu ihalenin bir Doğruyol Milletvekilinin sahibi olduğu şirkete verildiği
ne dair basın organlarında yer alan haber konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Cevap 2. Söz konusu ihalenin bir Doğruyol Milletvekilinin sahibi olduğu şirkete verildi
ği yolundaki basın haberleri yanlıştır. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğün
de yapılan tüm ihalelerde olduğu gibi, bu ihalede de söz konusu inşaatı yapabilecek müteah
hitler, tespit edilmiş ve bu müteahhitler arasında yapılan ihale yarışmasında, en çok kırım ya
pan İkiz tnşaat Firması ihaleyi kazanmıştır. Ayrıca dosya üzerinden yapılan incelemede, ihale
yi alan İkiz tnşaat Firmasının bir Doğruyol Milletvekili ile ilişkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

İkiz tnşaat Ticaret Ltd. Şti. tanıtım dosyası 1992 senesinden önce Genel Müdürlüğümüz
de bulunmakta olup, karnesi, malî durumu, makine parkı ve iş bitirme belgesi almış olduğu, 
işin keşif bedelinin çok üstündeki ihalelere iştirakine yeterlidir. Adı geçen firma kapalı teklif 
alma usulü ile yapılan bu ihaleye de iştirak etmiş olup, iştirakçi firmalar arasında en yüksek 
tenzilatı olan % 11.10 tenzilat ile söz konusu işi almıştır. 

Soru 3. thaleyi alan firmaya inşaat başlamadan bir milyar liralık avans verildiğine iliş
kin haber doğru mudur? 

Cevap 3. İhalelerde müteahhidin, işe başlayabilmesi, şantiye kurması, işle ilgili ihzarat-
ların yapılması, iş makinelerinin inşaat mahalline götürülmesi gibi nedenlerle, sözleşme hü
kümleri çerçevesinde yer alan avans miktarı kadar, teminat alınması kaydıyla, avans verilmesi 
yasal bir uygulama olup, münhasıran Dalaman 1 500 kişilik spor salonu müteahhidi için yapı
lan bir uygulama değildir. 

5. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı zorunlu harcamaların hangi kuruluş ta
rafından ödendiğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun yazılı cevabı (7/1054) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sıraladığım sorularımın Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Bilindiği gibi devlet bakanlıklarımızın ayrı bir bütçesi bulunmamaktadır. Buna mukabil 
devlet bakanlarımızın devlet ve hükümet görevlerinin ifasında tabiî ve zururî harcamalar, bir 
deyişle görevin gereğidir. 
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1. Sıfatınız ve mevzuatımız gereği ikametinize ayrılmış tahsisli konut var ise, olması ge
rekli ve zarurî tefriş giderleri, bakanlığınıza bağlı hangi kuruluş tarafından ödenmiştir? Mik
tarı nedir? Değilse hukukî dayanağı nedir? 

2. Göreviniz gereği bu güne kadar yapılmış bulunan devlet hizmetlerine ilişkin seyahat, 
otel, yemek, kutlama, temsil vb. giderleri, hangi kurum veya turuluş tarafından ödenmiştir, 
miktar ve adet içeren bir döküm verilebilir mi? 

• • T . C . 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : B.02.0.009/2.01-1579 7.4.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 Nisan 1993 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/1054-4141/19462 sayı-

Ir yazınız. 
Aydın Milletvekili Sayın Yüksel "V&lova tarafından, "Bazı zorunlu harcamaların hangi ku

ruluş tarafından ödendiğine ilişkin" yazılı soru önergesine cevabımız aşağıdadır. 
1. İkametime ayrılmış herhangi bir tahsisli konut mevcut değildir. Oturmakta olduğum 

konut kendime ait olup, tefriş ve sair tüm giderleri tarafımdan karşılanmaktadır. 
2. Devlet Bakanı olarak görevlendirildiğim günden bugüne kadar, Devlet veya Kamu Ku

rum ve Kuruluşu bütçesinden karşılanmak suretiyle hiçkimseye çiçek, çelenk gönderilmemiş 
ve yerli veya yabancı konuğa yemek ve benzeri ikramda bulunulmamıştır. 

Görevim dolayısı ile yapmış olduğum devlet hizmetlerine ilişkin otel, yemek gibi giderle
rin tümü tarafımdan karşılanmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Orhan Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
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T. B. M. M. - -' ' (S. Sayısı: 283) 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum 
MiUetveldli Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) 

T.a , 
Başbakanlık 18.12.1992 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü. 
Sayı : B.02.0.KKG/101-461/08379 

<• ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.11.1992 tarihinde kararlaştırılan "Doğu Ana
dolu Projesi Bölge Kollanma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Ülkemizde özellikle son yıllarda bölgelerarası gelişmişlik farkları artmıştır. Hükümet Prog

ramında da belirtildiği üzere, bölgeler arasındaki dengesizliği gidermek, bölgelerarası toplum
sal ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak amacıyla, üretimi artıracak, bölge halkına yeni iş ve 
geçim olanakları yaratacak tedbirler alınması gerekmektedir. 

Özellikle, sulama imkânlarının genişlemesiyle tarım sektöründe, enerji üretiminin artma
sıyla da sanayi sektöründe sağlanacak büyük gelişme sonucunda, Doğu Anadolu Bölgesi kap
samında bulunan şehir, kasaba ve köylerimiz kısa zamanda Türkiye'nin tarım, sanayi ve tica
ret sektörleri bakımından gelişmiş bölgeleri arasına girecektir. 

Tespit edilen bu hedeflere ulaşmada gerekli süratin sağlanması için, Kanun kapsamına gi
ren yörelerde plan, altyapı, konut, sanayi, maden, tarım, enerji ve ulaştırma gibi alanlar hiz
metlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesi gerekli görülmüştür. 

Söz konusu hizmetleri yapmak veya yaptırmak, bu konularla ilgili gerekli tedbirleri al
mak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, Başba-, 
kanlığa bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz olarak, Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi Teşkila
tının kurulması zorunlu görülmüştür. 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu maddede, Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi Teşkilatının kuruluş 

amacı belirtilmektedir. 
Madde 2. — DAP'ın kapsamına giren iller tadad edilmektedir. 
Madde 3. — Teşkilatının görevleri belirtilmektedir. 
Madde 4. — Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi Teşkilatının, Doğu Anadolu Bölge

si Kalkınma Yüksek Kurulu ile Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma tdaresi Başkanlığı (DAP 1da-
resi)'nden oluşacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde S. — Bu maddede, Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Yüksek Kurulunun teşekkü
lü ile görevleri belirtilmektedir. 

Madde 6. — DAP tdaresi Başkanlığının, bir başkan, iki başkan yardımcısı ile yeteri kadar 
personelden oluşacağı belirtilmekte ve hizmetin önemi ve özelliği dikkate alınarak başkan ve 
başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnai memuriyetlerle 
ilgili 59 uncu maddesi hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7. — DAP İdaresinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların da görev
lendirilmesi kolaylığı getirilmektedir. 

Madde 8. — DAP İdaresine sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma imkânı sağlan
maktadır. 

Madde 9. — DAP İdaresinin ihtiyacı olan kadrolar ihdas edilmektedir. 
Madde 10. — DAP İdaresi Başkanlığının gelirleri belirtilmektedir. 
'Madde 11. — DAP tdaresi Başkanlığının her türlü araç, gereç, bina ve ihtiyacının uygun 

görülmesi halinde Başbakanlıkça sağlanması öngörülmüştür. 
Madde 12. —- Yürürlük maddesidir. 
Madde 13. — Yürütme maddesidir. 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Doğu Anadolu Projesi Kalkınma tdaresi Teşkilatı Kuruluşu kurulması hakkında hazırla

mış olduğum kanun teklifi, genel gerekçesiyle birlikte ektedir. 
Gereğini saygılarımla arz ederiz. '„ 2.12.1991 

Oktay öztürk 
Erzurum 

S. Osman Sevimli 
Karaman 

Musa Erarıcı 
Konya 

Yaşar Erbay 
Yozgat 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

Rıza Müftiloğlu 
Erzurum 

Timcay Şekercioğlu 
Elazığ 

Servet Turgut 
Konya 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Dr. Seyfi Şahin 
Kayseri 

Koray Aydın 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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GEREKÇE 

Devletin amaçlarından birisi de, bölgelerarası sosyo-ekonomik gelişme farklarını müm
kün olduğu kadar azaltarak, bölgelerin dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak, dolayısıyla 
vatandaşları arasında, refah seviyesi bakımından büyük uçurumlar oluşmasını önlemektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasında bölgeler arasında
ki farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde 1971 yılında 
bir Kalkınmada öncelikli Yöreler Dairesi kurmuştur. Daha sonra bu kurum bünyesinde, Gü
neydoğu Anadolu Bölgesiyle ilgili bir takım düzenlemeler yapmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi, kısa adıyla GAP, önce Devlet Su İşleri tarafından planla
nan 13 büyük projenin toplamı olarak ortaya çıkmıştır. Sulama ve elektrik enerjisi projelerine, 
sanayi, ulaşım ve sosyal sektörler daha sonra dahil edilmiştir. Dünyada bugüne kadar denen
miş en iddialı bölge kalkınma projelerinden birisi olan GAP, daha sonra uygulanacak bölge 
kalkınma projeleri için de iyi bir örnek niteliği taşımaktadır. 

Sadece ana projenin planlanması ve uygulanması yeterli olmamakta, buna bağlı olarak 
diğer sektörlerin ve projelerin de koordine edilmesi gerekmektedir. Herşeyden önce çok iyi ve 
ayrıntılı bir master plan çalışması yapılması zaruridir. 

GAP, bölge için büyük yararlar getirmekle birlikte, çevredeki illerin, özellikle de Doğu 
Anadolu Bölgesinin kalkınması çalışmalarını gölgelemiştir. Her ne kadar Doğu Anadolu Böl
gesindeki hemen bütün iller "birinci derecede kalkınmada öncelikli iller" kapsamında iseler 
de, global bir kalkınma planı çerçevesi olmadan, bu uygulamanın bölgeye ciddî faydalar getir
diği söylenemez. v 

Doğu Anadolu Bölgesine ait ekonomik ve sosyal göstergeler, bölgenin sektörel gelişmiş
lik, yatırımlar ve kişi başına düşen gelir açılarından Türkiye ortalamasının çok altında kaldığı
nı göstermektedir. Bölgenin en gelişmiş ili sayılan Erzurum'la ilgili bazı ekonomik ve sosyal 
göstergeler şu şekildedir*: 

Erzurum'un 1985'te 856 175 olan nüfusu, 1990 yılında 824 201'e düşmüştür. Sadece 1985 
- 1990 yılları arasında Erzurum dışına göç eden nüfusun toplamı 78 156'dır. Genç nüfusun 
büyük çoğunluğu da Erzurum dışında mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. Köylerdeki hane 
sayıları artmadığı gibi, çoğu yerde Vo 50'ye varan oranlarda azalmıştır. Hatta bazı köyler ta-

* mamen boşalmıştır. İspir ilçesi bu konuda en tipik örnektir. Erzurum dışına göç eden nüfusun 
büyük çoğunluğunun vasıflı işgücü olması da dikkat çekmektedir. 

Erzurum'da nüfusun azalmasına ters orantılı olarak işsizlerin sayısı artmaktadır. İlin Türkiye 
Millî Gelirine yaptığı katkı bakımından sıralamadaki yeri 1979'da 24 iken, 1990'da 35'e düş
müştür. Kişi başına düşen millî gelir açısından da 56 ncı sıraya gerilemiştir. Erzurum'un ziraî 
gelir sıralamasmdaki yeri de 49'dur. îklim şartları ve teknolojik gerilik yüzünden ildeki tarım 
alanlarının ciddî bir kısmı değerlendirilmemekte, boş bırakılmaktadır. 

Bölgenin ve Erzurum'un en önemli gelir kaynağı hayvancılık olarak bilinmektedir. Oysa 
bölgede yapılan hayvancılığın verimi çok düşük olduğu gibi bir çok da problemi vardır. Hay
vancılık gelirleri açısından Türkiye ortalaması 100 kabul edilirse, Erzurum'un yeri 66'dır. 

Erzurum'daki kurulu sanayi işletmelerinin Türkiye sanayi üretimine katkısı binde 4'tür. 
Küçük ölçekli sanayi gelişmemiştir. Büyük sanayi yatırımları ise hiç yoktur. 
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Bölgedeki diğer illerin durumu Erzurum'dan da kötüdür. Ekteki tabloda (Ek - Tablo I), 
bölgenin sosyo - ekonomik durumu konusunda bir fikir vermesi bakımından; Erzurum, Ağrı, 
Erzincan, Kars, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Bingöl, Elazığ ve Tunceli illerinin cari alıcı fiyat
ları itibariyle Türkiye gayri safi yurt içi hâsılası içerisindeki oranı ve sırası gösterilmektedir. 
1986 yılı itibariyle bü 10 ilin 5'inin sırası 60'ın, 2'si 50'nin üzerindedir. Bu 10 ilin ancak bir 
tanesi 35 inci, bir tanesi de 25 inci sıradadır. ' 

Bütün bu değerler, Doğu Anadolu Bölgesinde bir bölge kalkınma planı uygulanması mec
buriyetini ortaya çıkarmaktadır. Bu kalkınmayı Doğu Anadolu Projesi sağlayacaktır. 

Doğu Anadolu Projesinin amaçlan şunlardır : . 
— Doğu Anadolu Bölgesinin süratle kalkındırılmasını sağlamak. Bölgenin gelişmişlik düzeyi 

Türkiye ortalamasının çok gerisinde bulunmaktadır. Kalkınma hem ekonomik, hem sosyal amaçlı 
olacaktır. Bunun için tarım, hayvancılık, sanayi, madencilik, enerji, ulaştırma, iletişim, turizm, 
inşaat, altyapı alanlarında yatırımlar yapılacaktır. 

— Nüfusun dengeli dağılımının temin edilmesi. Bu, bölgenin en önemli meselelerinden 
birisidir. Nüfus yoğunluğu bazı bölgelerde oldukça yüksekken, bazı bölgelerde çok azdır. Bu, 
büyük bir dengesizlik sebebidir. Kırsal kesimdeki büyük göç hareketleri, dengesizliği daha da 
artırmaktadır. Bölge kalkınmasının sağlanmasındaki en önemli unsurlardan birisi, nüfusun den
geli dağılımını sağlamaktır. 

— Ekonomik hayatın canlandırılması. Bir zamanlar ülkenin en hareketli ticaret merkezle
rinden birisi Doğu Anadolu Bölgemizdi. Fakat son çeyrek yüzyılda ekonomik hayat adeta kö-
relmiş, ticarî saha daralmıştır, özellikle dışa dönük bir ekonomik faaliyet yok denecek kadar 
azdır. Bölgedeki ekonomik hayatın canlandırılması, ülke ekonomisi için de çok önemlidir. Sov
yetler Birliği'ndeki Cumhuriyetlerle giderek sıklaşan ilişkilerimiz, bu bölgenin önemini daha 
da artırmaktadır. > 

— Sanayi ve tarımın canlandırılması. Bölgede daha önceden yapılmış az sayıdaki sanayi 
tesisinin dışında, yakın zamanda gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilecek olan ciddî bir sanayi 
yatırımı yoktur. Daha önceden başlanmış, ancak yarım kalmış birkaç fabrika bulunmaktadır. 
Küçük ve orta ölçekli sanayi, kurulan çok sayı'daki organize sanayi bölgesine rağmen, ciddî 
bir atılım yapamamıştır. Tarım ise potansiyelinin büyüklüğüne aykırı olarak her bakımdan çok 
geridir. Her iki sektörün de, bilhassa Sovyetler Birliği'ndeki Cumhuriyetlere yönelik olarak atılım. 
yapması gerekmektedir. 

— Altyapı eksikliğinin giderilmesi. Bölgedeki yerleşim yerlerinin bir kısmı çok eskidir. 
Planlı şehirleşmenin örneklerine rastlanmakla birlikte, bölgede ciddî bir altyapı eksiği bulun
maktadır. Bu eksik kendisini en çok kırsal kesimde hissetirmektedir. Altyapı eksikliğinin gide
rilmesi, nüfusun dengeli dağılımının sağlanması açısından da önemlidir. 

— Diğer bölgelerle olan gelişmişlik farkının giderilmesi. Avrupa Topluluğu standartların
da bölgelerarası gelişmişlik seviyesindeki maksimum oran 1,5 olarak kabul edilmektedir. Bir 
bölgenin diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik oranı 1,5'u geçtiğinde o bölge için özel tedbir
ler uygulanır. Türkiye'nin en gelişmiş ili Kocaeli olarak kabul edilmektedir. Kocaeli ile, Doğu 
Anadolu'nun en gelişmiş illeri arasındaki farklar şu şekildedir: Kocaeli, Elazığ'ın 4 katı, Erzu
rum'un 7 katı, Erzincan'ın ise 6 katı gelişmişlik düzeyindedir. GÂP bölgesindeki illerin yatı
rım oranı ise Türkiye ortalamasının 2 - 3 katı olduğu halde, doğu illeri, bu ortalamanın çok 
altlarında kalmaktadır. Bu farkın giderilmesi gerekmektedir. 
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— Türkiye ekonomisine entegrasyonun sağlanması. Doğu Anadolu Bölgesi ekonomik ba
kımdan ülke ekonomisinden kopuk durumdadır. Bunda ulaşım, altyapı vb. problemlerin ya
nında, bölgeyle ilgili planların hedeflerinin çok gerisinde kalması da etkili olmuştur. Bölge eko
nomisini tek başına kalkındırmak yetmemekte, ülke ekonomisiyle entegrasyon sağlanması da 
gerekmektedir. ı 

— Bölge halkının hayat standartlarının yükseltilmesi. Ekteki tabloda (Ek - Tablo I) yer 
alan rakamlar, bölgedeki insanların hayat standartları konusunda da fikir verecek düzeydedir. 
Bölge insanının hayat standartları sadece ekonomik açıdan değil, sosyo-kültürel açıdan da çok 
geridir. Bölgeden göç eden nüfusun büyük çoğunluğunun vasıflı ve yüksek öğrenim görmüş 
insanlardan oluşması bunu ispatlamaktadır. Diğer projelerin yanında uygulanacak ek tedbir
lerle bölge halkının hayat standarttan mutlaka yükseltilmelidir. 

Bütün bu amaçları gerçekleştirecek, uygulama ve koordine görevleri yapacak bir kuruluşa 
ihtiyaç vardır. Bunun için Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı adıyla bir 
kuruluş kurulmuştur. 

Bu kuruluş önce Doğu Anadolu Projesi Master Planını hazırlatacaktır. Bu planın ışığın
da proje kapsamına giren illerde gerekli çalışmalara başlanacaktır. Projenin uygulanması ve 
koordinesinde bölge merkezi Erzurum olacaktır. Erzurum, hem coğrafî konumu, hem de di
ğer bir çok özellikleri bakımından, proje kapsamına giren 10 il içerisinde buna en uygun ildir. 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kuruluşu gerçekleştikten son
ra proje kapsamına giren illerin; ticaret odaları, sanayi odaları, ziraat odaları, diğer ilgili mes
lek odaları ve üniversiteleri, ilgili gönüllü kuruluşları (vakıf, dernek vb.) ile istişarî nitelikli bir 
toplantı yapacak ve bu toplantıda ortaya çıkan görüşleri Yüksek Kurula bir rapor halinde su
nacaktır. Böylece, bölge halkının bu projeden beklentileri öğrenilmiş olacak, diğer çalışmalar
da bu beklentiler de göz önünde bulundurulacaktır. 

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı, kanunda sayılan görevleri doğrultusunda, ilgili bütün 
kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ortak çalışmalara girişebilir. Teşkilat 
yapısını da, görevlerinin gerektirdiği ölçüde organize edebilir ve genişletebilir. DAP Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının görev alanının genişliği ve projenin hızlı bir şekilde gerçekleştirile
bilmesi, 7 nci maddede belirtilen çalışmaların Devlet İhale Kanunu hükümleri dışında tutul
masını gerektirmektedir. 
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EK : TABLO I (CARİ ALICI FİYATLARI İTİBARİYLE) 

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINA GİRE 
GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILASI - TÜRKİYE G.S.Y.İ. HA 

Erzurum 

Ağn 

Erzincan 

Kars 

Bayburt 

Gümüşhane • 

Muş 

Bingöl 

Elazığ 

Tunceli 

1975 

% ! S. 

1.05 j 24 

0.31 i 63 

0.45 \ 53 

0.84 | 37 

i -

0.31 i 62 

0.34 | 59 

0.19 | 66 

0.73 I 44 

0.23 | 65 

1979 

% İ s. 

0.98 | 24. 

0.33 i 61 

0.40 i 54 

. 0.70 İ 40 

! -

0.26 İ 63 

0.32 i 62 

0.181 65 

0.87 İ 31 

0.161 66 

1980 

% is. 

0.84 İ 32 

0.23 i 63 

0.38 I 54 

0.49 i 51 

! -

0.24 j 62 

0.25! 61 

0.16 j 65 

0.94! 27 

0.14 i 66 

1981 

% I S. -

0.82 I 33 

0.24J 63 

0.38 İ 55 

0.53 j 49 

• - • ı -

0.25 İ 61 

0İ24 ] 62 . 

0.16 İ 65 

0.89 i 29 

.0.13 i 66 

1982 

% i S. 

0.82! 30 

0.23! 63 

0/36 I 54 

0.49; 48 

- -i -

0.25! 61 

0.23 i 62 

0.17 j 64 

1.02! 22 

0.12! 66 

1983 

% ! S. 

0.72 I 34 

0.24 \ 61 

0.35 ! 55 

• 0.50 İ 46 

! -

-0.22 ! 62 

0.22 !*-63 

0.15 ; 65 

0.82 ! 29 

0.11 66 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ RIZA MÜFTÜOĞLU VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında 
Kanun Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç ve Görevler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Doğu Anadolu Bölgesinin süratle kalkındırılmasını, 
nüfusun dengeli dağılımını, ekonomik hayatın, sanayi ve tarımın canlandırılmasını, altyapı ek
sikliğinin giderilmesini, diğer bölgelerle olan gelişmişlik farkının ortadan kaldırılmasını, Türk 
ekonomisine entegrasyonun sağlanmasını ve bölge halkının hayat standartlarının yükseltilme
sini sağlayacak planlan, tedbirleri hazırlayacak, uygulayacak ve koordine edecek, projenin ta
mamlanması süresince görev yapacak, hükmî şahsiyeti haiz, Başbakanlığa bağlı, Doğu Ana
dolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzen
lemektir. 

Görevler 

MADDE 2 . — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının görevleri şun
lardır : 

a) Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Bingöl, Elazığ ve Tunce
li illerini içine alan Doğu Anadolu Bölgesi için gerekli araştırma ve uygulama projelerini hazır
lamak ve hatırlatmak, . 

b) Bölgedeki projelerin uygulanmasını sağlamak, bunun için gerekli düzenlemeleri yap
mak, faaliyetleri yönlendirmek ve takip etmek, 

c) Bölgeyle ilgili uzun vadeli planlar ve yıllık programlar çerçevesinde hızla kalkınmayı 
sağlayabilmek amacıyla gerekli tarım, hayvancılık, küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi, ma
dencilik, enerji, ulaştırma, iletişim, turizm, inşaat, altyapı gibi kamu hizmetleri ile sosyal, kül
türel, teknolojik, ilmî çalışmalarda bulunmak, çalışmaları yönlendirmek, koordine etmek ve 
uygulanmasını sağlamak, 

d) Sektörlerarası entegrasyonu sağlayacak planları hazırlamak ve uygulamak, 

e) Bölgedeki bankacılık faaliyetlerini, kredileri, vergi düzenlemelerini, muafiyet ve istis
naları, finansman dengesini, sübvansiyonları, dış ekonomik ilişkileri planlamak ve koordine 
etmek, 

f) İmar planlarını ve revizyonlarını yapmak, 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarla ve alanlarla ilgili koordinasyonu gerçek
leştirmek, 

h) Bayındırlık ve İskân, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Millî Eğitim, Kültür ve Devlet Ba
kanlıkları ve diğer ilgili bakanlıklarla yapılacak ortak çalışmaları belirlemek, Başbakanlık eliyle 
uygulanmasını sağlamak, 

ı) Başbakanlıkça bu konuda verilecek diğer görevleri yapmaktır.. 
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ÎKİNCt KISIM 
Kuruluş 

MADDE 3. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı; Doğu Anadolu 
Projesi Yüksek Kurulu ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdaresi Başkanlığından mey
dana gelir. 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdaresi Başkanlığı, 2 rici Maddede belirtilen hiz-
V metleri yürütmekle görevli ve yetkilidir. 

Başkanlığın Genel Merkezi Ankara, Bölge Merkezi Erzurum'dur. 
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdaresi Başkanlığı görev alanına giren konularda 

1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı tmar Kanunu ile diğer kanunların ilgili idarelere ver
dikleri imar ve altyapıya dair hak ve yetkiler bu idareye devredilmiş sayılır. 

Doğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu, 
MADDE 4. — Doğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu, Başbakan veya görevlendireceği 

bir Devlet Bakanının başkanlığında, projeyle ilgili Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı
nın bağlı olduğu Devlet Bakanı, Bayındırlık ve tskân Bakanından oluşur. ' 

Kurula, gerektiğinde konularla ilgili diğer bakanlar da katılır. 
Kurulun sekreterya hizmetleri Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdaresi Başkanlı

ğınca yürütülür. " 
Doğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu, Bölge Kalkınma tdaresi Başkanlığınca hazırlana

cak her türlü plan, proje ve programları inceleyerek, karara bağlar. 
Kurulun çalışma usul ve esaslarıyla ilgili hususlar Başbakan onayı ile yürürlüğe konula

cak yönetmelikle belirlenir. 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdaresi Başkanlığı 
MADDE 5. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdaresi Başkanlığı; bir başkan, 2 

başkan yardımcısı ve yeteri kadar personelden oluşur. 
Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 un

cu maddesi hükümleri uygulanır ve bunlar Başbakan tarafından atanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Personel 
MADDE 6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdaresi Başkanına bakanlık müs

teşarları, başkan yardımcılarına genel müdürler için öngörülen ek göstergeler uygulanır ve bun
lara verilen zamlarla tazminatlar ödenir. 

Başkan ve başkan yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümleri
ne bağh olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. . -

Özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleş
meli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı eleman
lar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. 
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Bu usulle çalıştırılacakların sözleşme şart ve esaslarıyla ücret miktarı ve diğer ödemeler 
Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel, istekleri ha
linde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları 
ile bunlara bağlı kuruluş ve müesseselerde çalışanlar, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığında'sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu konudaki talepler, ilgili ku
rum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. 

Bu personel ilgili kurumundan ücretsiz izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri 
ile ilgili özlük hakları devam eder, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri, 
süresinde yapılır. • , 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma 
MADDE 7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, gerekli planla

rın yapılması, tatbikatı ve koordinasyonuyla ilgili araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi işleri, 
üniversite üye ve yardımcıları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile. yaptırabilir. 

Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Diğer Hımışlar 
MADDE 8. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütün gider

leri, Başbakanlıkça uygun görülen fonlardan karşılanır, ödenek miktarları Bakanlar Kurulun
ca belirlenir. 

Bütçe, Başbakan veya görevlendireceği bakanın onayı ile yürürlüğe girer. İta amiri idare 
Başkant veya bu yetkisini devrettiği yardımcısıdır. 

Araç, Gereç ve Bina 
MADDE 9. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının her türlü 

araç, gereç, bina ve tesisleri, idarenin talebi ve Başbakanlığın uygun görüşü üzerine, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşlarca sağlanır. 

ALTINCI KISIM 
- Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlere 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanmaz. 

YEDİNCİ KISIM 
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin Denetimi 
MADDE 11. — Bu idarenin denetimi 20.10.1963 tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek 

Denetleme Kurulu hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 
MADDE 12. — Bu Kanuna göre ihdas edilecek kadrolar proje bitiminde hiçbir işleme, 

gerek kalmaksızın iptal edilir. Durumlarına uygun kadrolar bulunana kadar eski kadrolarına 
ait hakları almaya devam ederler. 

MADDE 13. —; Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
• • . v 

MADDE 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
» İsmail Köse 

Erzurum • 

GENEL GEREKÇE 
Anayasamızın 166 ncı maddesine göre Ekonomik, Sosyal ve Kültürel kalkınmayı, özeİIik-

le sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini sağlayacak 
tedbirleri alarak gerekli teşkilatın Devlet tarafından kurulmasının, Devletin görevi olduğu be
lirtilmiştir. • ~. 

Devlet, bu ülke doğrultusunda ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını dengeli 
hale getirmek amacıyla 1971 yılında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Kalkınmada önce
likli Yöreler Dairesi kurmuştur. Daha sonra bu kurum bünyesinde Güneydoğu Anadolu Böl
gesiyle ilgili birtakım düzenlemeler yapmıştır. GAP olarak bilinen bu projenin bölge için taşı
dığı hayatî önem tartışılmaz olmakla birlikte çevre iller ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesi için 
düşünüldüğünde, söz konusu bölgenin kalkınmasını gölgelediği söylenebilir. Her ne kadar Doğu 
Anadolu bölgesindeki bütün İller "birinci derecede kalkınmada öncelikli iller" kapsamında 
iseler de, global bir kalkınma planı çerçevesi olmadan, bu uygulamanın bölgeye ciddî faydalar 
getirdiği söylenemez. 

Bu nedenlerle Doğu Anadolu Bölgesinin hızlı ve etkin kaynak kullanma suretiyle kalkın-
dırılabilmesi için gerekli planlama, programlama, projelendirme, uygulama ve koordinasyonu 
sağlamak üzere yeni bir yapılaşmaya ve kadrolaşmaya gidilmesi yolu uygun bulunmuş ve bu 
amaçla bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının kuruluş amacı 

belirtilmiştir. 
Madde 2. -—Projenin kapsadığı illerin Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Bayburt, Gümüş

hane, Muş, Bingöl, Elazığ, İğdır, Ardahan ve Tunceli'den oluştuğu; bugünkü sınırlar içinde 
yeni iller kurulduğu takdirde bu illerin proje kapsamına dahil edileceği belirtilmiştir. 

Madde 3. — DAP İdaresi Teşkilatının görevleri sayılmaktadır. 
Madde 4. — DAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının DAP Yüksek Kurulu ve DAP İda

resinden oluştuğu hükme bağlanmaktadır. 
Madde 5. — DAP Yüksek Kurulunun kimlerden oluşacağı hükme bağlanmaktadır. 
Madde .6. — Yüksek Kurulun görevleri sayılmaktadır. 
Madde 7. — DAP İdaresinin Merkez ve Taşra Teşkilatından oluşacağı belirtilmektedir. 
Madde 8. — DAP İdaresi Başkan ve Başkan Yardımcıları ile bunların görev ve yetkileri 

açıklanmaktadır. 
Madde 9. — DAP İdaresindeki ve hizmet birimleri sayılmaktadır. 
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Madde 10 İktisadî Planlama ve Uygulama Dairesi Başkanlığının görevleri açıklanmaktadır. 
Madde 11. — Sosyal Planlama ve Uygulama Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. 
Madde 12. — Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Dairesi "Başkanlığının görevleri be

lirtilmektedir. 
Madde 13. — Altyapı ve İnşaat Dairesi Başkanlığının görevleri açıklanmıştır. 
Madde 14. — İmar Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 15. — Ekonomik Kalkınma Dairesi Başkanlığının görevleri açıklanmıştır. 
Madde 16. — DAP İdaresi bünyesindeki danışma ve denetim birimleri sayılmaktadır. 
Madde 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri belirtilmiştir. 
Madde 18. — Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri açıklanmıştır. 
Madde 19. — Yardımcı Birimler sayılmaktadır. 
Madde 20. — Bilgi-lşlem ve Enformasyon Dairesi Başkanlığının görevleri açıklanmıştır. 
Madde 21. — İdarî ve Malî.İşler Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 22. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri açıklanmıştır. 
Madde 23. — Savunma Uzmanlığının özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yerine getireceği belirtilmiştir. 
Madde 24. — DAP Koordinasyon Kurulu ve görevleri açıklanmıştır. 
Madde 25. — Plan ve programların hazırlanmasında bilgi toplamayla ilgili esaslar ve usul

ler belirtilmiştir. 
Madde 26. — Bölge planının nasıl ve kimler tarafından hazırlanacağı belirtilmiştir. 
Madde 27. — Yıllık programların hazırlanması, usul ve esasları belirtilmiştir. 
Madde 28. — Yöneticilerin sorumluluk ve yetkileri açıklanmıştır. 
Madde 29. — Atama usul ve esasları hükme bağlanmıştır. 
Madde 30. — İstihdama ilişkin esas ve usuller belirtilmiştir. 
Madde 31. — Uzman yardımcılığına atanma usul ve esasları hükme bağlanmıştır. 
Madde 32. — Uzmanlığa atanma usul ve esasları açıklanmıştır. 
Madde 33. — Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma esas ve usulleri dercedilmiştir. 
Madde 34. — İdarenin gelirlerinin hangi kaynaktan sağlandığı belirtilmiştir. 
Madde 35. — İdarenin ita amirinin başkan olduğu, başkanın bu yetkisinin yardımcıla

rına devredebileceği hükme bağlanmıştır. 
Madde 36. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanununun, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm
lerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 37. — Yurt içi geçici görevlendirmelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu, yurt dışı 
geçici görevlendirmelerde ise mevcut mevzuata göre Bakanlar Kurulunca tespit edilen esasların 
uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 38. — DAP İdaresinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetleneceği 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 39. — İhdas edilen kadrolar belirlenmektedir. 
Geçici Madde 1. — Kanunun öngördüğü yönetmeliklerin altı ay içinde hazırlanması ön

görülmektedir. 
Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği yıl için ek bütçe yapılabileceği belirtil

mektedir. 
Madde 40. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 41. — Yürütme maddesidir. 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ İSMAİL KÖSE'NÎN TEKLİFİ 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında 
Kanun Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamına giren böl

gelerin süratle kalkındırılması ve yatırımlar gerçekleştirilmesi için plan, altyapı.konut, sanayi, 
maden, tarım, hayvancılık, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, ted
birleri almak veya aldırmak, her türlü planlama, programlama, projelendirme ve uygulama 
faaliyetlerinde bulunmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, Baş
bakanlığa bağlı hükmî şahsiyeti haiz, projenin tamamlanması süresince görev yapacak Doğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının (DAP) kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları 
düzenlemektir. 

Başbakan bu Teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet 
Bakanı vasıtasıyla yürütebilir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Doğu Anadolu Projesi Bölgesi, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Bayburt, 

Gümüşhane, Muş, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Ardahan ve İğdır illerini kapsar. Bugünkü sınırlar 
içinde yeni iller kurulması halinde bu iller de proje kapsamına dahil edilir. 

Görev - -
MADDE 3. — 
a) Hükümetçe kabul edilen kalkınma hedefleri ve ülke kalkınma planları çerçevesinde, 

sektörlerarası entegrasyonu sağlayacak şekilde kalkınma planları ve yıllık programlar hazırlamak, 
b) Bölge içindeki faaliyetleri yönlendirmek, uygulamasını değerlendirmek ve takip etmek, 
c) Plan ve yıllık programlara uygun olarak uygulama projelerini yapmak, 
d) Hazırlanan DAP bölgesi yıllık yatırım programlarının Devlet yatırım programınajn-

tikalini sağlamak, 
e) Bölgede özel sektör faaliyetlerini, plan ve programların hedef ve amaçlarına uygun 

bir şekilde yönlendirecek, teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit ve teklif etmek, iş ve yatırım 
ortamını geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

f) Bölgede düzenli sanayileşmeyi sağlamak amacıyla ilgili kamu ve özel kuruluşlarla iş
birliği içinde sınaî arsa stoğu yapmak, emlakla ilgili faaliyetlerde bulunmak, organize sanayi 
bölgeleri, küçük sanayi siteleri, iş merkezi ve parkları tesis etmek ve bunları yatırımcılara sat
mak veya kiralamak, 

g) Bölgedeki müteşebbislere yatırım alanların tespiti, yatırım projelerinin hazırlanması 
ve uygulanması, işletmelerin yönetimi, teknoloji, finansman, pazar imkânlarının geliştirilme
si, işgücü eğitimi gibi konularda hizmet vermek ve bu hizmetlerin temini için hibe veya borç 
şeklinde yardımda bulunmak, 
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H) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü bina ve tesislerin yapılmasında koordi
nasyonu sağlamak, 

i) Yol,su, elektrik, kanalizasyon altyapısının gerçekleştirilmesini sağlamak ve altyapı, ko
nut, sanayi ve ulaştırma ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

j) Millî Eğitim Bakanhğıjarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve ku
ruluşları ile koordine ederek halkın, tarımsal alan dahil, her konuda eğitim düzeyinin yüksel
tilmesini ve her derecedeki eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak, 

k) Başbakanlıkça bu konularda verilecek diğer görevleri yapmak, 

Teşkilat 

MADDE 4. — DAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Teş
kilatı Yüksek Kurulu (DAP Yüksek Kurulu) ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 
(DAP İdaresinden) oluşur. 

DAP İdaresinin görev alanına giren konularda, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı 
İmar Kanunu ile diğer kanunların ilgili idarelere verdikleri imar planlama ve altyapıya dair 
hak ve yetkiler bu idareye devredilmiş sayılır. 

İKİNCİ KISIM 

Dap Yüksek Kurulu 

DAP Yüksek Kurulu 

MADDE 5. — DAP Yüksek Kurulu.Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet Bakan
lığının başkanlığında DAP ile görevli Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı oldukları Devlet Bakanlıkları, Bayındırlık ve İskân Bakanı 
ile Tarım ve Köyişleri Bakanından oluşur. 

Kurulun sekreterya hizmetleri DAP İdaresince yürütülür. 
Yüksek Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Başbakan onayı ile yürürlüğe 

konulacak yönetmelikle belirlenir. 
Gerektiğinde Kurula konuları ile ilgili olarak diğer Bakanlar ile kamu görevlileri de davet 

edilebilir. 

Yüksek Kurulun Görevleri 

MADDE 6. — DAP Yüksek Kurulunun Görevleri şunlardır : 

a) Bölgenin iktisadî, sosyal ve kültürel hayatı ile ilgili hedef ve politikaları tespit etmek, 

b) Ülke Kalkınma Planı ve Bölge Kalkınma stratejisine uygun olarak, DAP İdaresi tara
fından hazırlanacak her türlü plan, program ve projeler ile bunların değişiklikleri ile uygula
malarını incelemek ve karara bağlamak, 

ÜÇÜNCÜ JCISIM 

DAP İdaresi Başkanlığı 

MADDE 7. — DAP İdaresi, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından oluşur. Teşkilat şema
sı Ek - l'de gösterilmiştir. 

MADDE 8. — DAP İdaresinin en üst amiri olan Başkanın üç yardımcısı bulunur ve bu 
Kanunla yerilen görevleri yürütür. 
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Başkan idarenin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olup, 
Başbakana karşı sorumludur. 

Âna Hizmet Birimleri 
MADDE 9. — DAP İdaresinin ana hizmet birimleri şunlardır : 
a) iktisadî Planlama ve Uygulama Dairesi Başkanlığı, 
b) Sosyal Planlama ve Uygulama Dairesi Başkanlığı, ' 
c) Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, 
d) Altyapı ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 
e) İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, 
f) Ekonomik Kalkınma Dairesi Başkanlığı, 
DAP İdaresi ana hizmet birimlerinde, gerekli hallerde, devamlı veya geçici özel ihtisas ko

misyonları kurulur. \ 

iktisadî Planlama ve Uygulama Dairesi Başkanlığı 
MADDE 10. — İktisadî Planlama ve Uygulama" Dairesi Başkanlığı bölgenin süratle ve 

topyekûn kalkındırılması için entegre bir yaklaşım içinde planlar, yıllık programlar, projeler, 
finansman, teşvik ve sektör programları ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yapmak, planlar 
ve yıllık programlar hazırlamak, projeler yapmak veya yaptırmak, bunları uygulamak veya uy
gulatmak, plan, program ve projeler ile bunların uygulamalarına ilişkin değişiklikleri yapmak 
ve bunların uygulanması konularında ihtiyaç duyulan çalışmaları yürütmekle görevlidir. 

Sosyal Planlama ve Uygulama Dairesi Başkanlığı 
MADDE 11. — Sosyal Planlama ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Bölgenin sosyal ve kül

türel problemlerini araştırmak ve incelemek, bunların çözümü için, millî plan ve politikalar 
çerçevesinde, planlar ve yıllık programlan hazırlamak, projeler yapmak veya yaptırmak, bun
ları uygulamak veya uygulatmak, plan, program ve projeler ile bunların uygulamalarına iliş
kin değişiklikleri yapmak ve sosyal ve kültürel politikaların geliştirilmesi konusunda ihtiyaç 
duyulan çalışmaları yürütmekle görevlidir. 

Koordinasyon izleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12. — Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı plan, prog

ram ve projelerin uygulamasını izlemek ve değerlendirmek, bunların uygulanmasını kolaylaş
tırıcı düzenlemeleri tespit ve tavsiye etmek, uygulamaları sırasında kamu ve özel sektörde ge
rekli izleme ve koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde bu amaçla muhtelif kurum ve kuruluş
ların üst düzeyde yetkili temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmak, plan, program ve pro
jelerin uygulanmasının aksadığı sahalarda ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak, uygulamala
ra ait ve uygulamalarla ilgili mevzuat, tasarı ve teklifler hakkında görüş oluşturmakla görevlidir. 

Ayrıca Başkanlık DAP Yüksek Kurulu ve DAP Koordinasyon Kurulunun sekreterya hiz
metlerini de yürütür. 

Altyapı ve inşaat Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13. — Bölgede, tarımsal altyapı dahil, her türlü altyapının ve fizikî tesisin plan, 

proje ve inşaatını yapmak veya yaptırmakla görevlidir. 
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İmar Planlama Dairesi Başkanlığı 
MADDE 14. — Doğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerde, her türlü ve ölçekteki 

haritalar ile imar planlarını yapmak, yaptırmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarca yaptırılanları 
incelemek ve onaylamak, bu görevlerinde ilgili idarelerle işbirliği yapmak ve koordinasyonu 
sağlamak. 

Ekonomik Kalkınma Dairesi Başkanlığı 
MADDE 15. — Ekonomik Kalkınma Dairesi Başkanlığı Bölgede sanayileşmeyi teşvik ede

cek tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip etmek, bölgenin yurt içi ve yurt dışı yatı
rımcılara tanıtım ve bunların bölgeye yatırım yapmaları için gerekli çalışmaları yapmak, yatı
rımcıların ve mevcut işletmelerin ihtiyaç duyacağı danışmanlık ve işgücü eğitimine ilişkin hiz
metleri vermek, bu hizmetleri uzman kuruluşlardan temini kolaylaştıracak hibe ve kredi prog
ramları geliştirmek ve yürütmek, bölgede sınaî arsa ve tesis arzını artıracak ve kentsel gelişme
yi sağlayacak projeleri geliştirmek.ve uygulamakla görevlidir. 

Bu Başkanlık tarafından yürütülecek kredi ve hibe işlemleri ve sınaî, ticarî emlak faaliyet
lerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Ba$kanlığın görev yeri Erzurum tlidir. 
Ekonomik Kalkınma Dairesi Başkanlığının faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla "Eko

nomik Kalkınma Danışma Kurulu" oluşturulur. Bu kurulun üyeleri DAP ile görevli Devlet 
Bakanı tarafından seçilir. Kurulun üye sayısı, üyelerin seçim esasları ve toplantı usulleri yönet
melikle belirlenir. 

Danışma ve Denetim Birimleri ' 
MADDE 16. — DAP İdaresi Başkanlığının danışma ve denetim birimleri şunlardır : 
a) Hukuk Müşavirliği, 
b) Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Başkanlık merkez teşkilatının düzenlediği sözleşme ve şartname taslaklarını incele

mek ve bunların kabul ve hukuka uygunlukları ile uygulamadan doğan anlaşmazlıkların so^ 
nuçlarını tespit etmek, 

b) Başkanlık memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma rapor
larını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, 

c) Başkanlık görüşü istenen veya Başkanlıkça hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik 
taslakları ile diğer iş ve işlemleri hakkında hukukî yönden görüş bildirmek, 

d) Başkanlık taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde de
netlemek, 

e) Başkanlıkça gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ih-
barname.ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak, 

f) Adlî ve idarî davalarda her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak adlî, idarî 
davaları ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri dava ve icra işleri ile ilgili 
sair merciler nezdinde, 

Başkanlığı temsil etmek. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 



— 16 — 

Bu hizmetleri yürütmek amacıyla Başkanlıkça istihdam edilecek avukatlara, avukat sıfa
tına haiz hukuk müşavirleri ile bu hizmette çalışan memurlara mahkemelerce takdir edilecek 
vekâlet ücretleri hakkında 2 Şubat 1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını tntaç Eden Avu
kat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun Hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

g) Mahkemece verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 18. —Teftiş Kurulu Başkanın emri veya onayı üzerine Başkan adına aşağıdaki 

görevleri yapar. Başkan, merkez ve taşra kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili 
olarak : 

aj Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak, 
b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak, . , ( 

c) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun -
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak, 

d) Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Yardımcı Birimler 
MADDE 19". — DAP İdaresinin yardımcı birimleri şunlardır : 
a) Bilgi-tşlem ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı, " . 
b) tdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Personel Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Uzmanlığı, 

Bilgi-tşlem ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20. — Bilgi-tşlem ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı DAP İdaresi ile ilgili her 

türlü yayın.temsil.tanıtma ve bilgi-işlem hizmetlerini yürütmek, her türlü bilgi, belge ve dokü
manın envanterini yapmak, derlemek, muhafaza etmek ve hizmete sunulmasını sağlamakla gö
revlidir. 

îdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21.— İdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satınalma işlemlerini yürütmek, 
c) Başkanlığın malî işler ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Başkanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Başkana sunulmasını sağlamak, 
h) Başkanın direktifi ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Baş

kanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
j) Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek ve bunlara ait önemli 

not ve tutanakları tutmak ve yazmak, 
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
I) İdarenin ihale iş ve işlemlerini yürütmek, 
m) Makam tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 
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Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, 
personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Başkanlık personelinin atama özlük ve emeklilikle ilgili işlerini, 

- c) Başkanlık merkez personeli ile gerektiğinde taşra personeline ait tahakkukla ilgili iş
lemleri yapmak, 

d) Başkanlık teşkilatının eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 
programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

e) Dış ilişkilerle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek, 

f) Makamca verilecek benzeri görevleri yapmak, 

Savunma Uzmanlığı 

MADDE 23. -—Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö
revleri yerine getirir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

DAP Koordinasyon Kurulu 

DAP Koordinasyon Kumlu ve Görevleri 

MADDE 24. — DAP Koordinasyon Kurulu; Başbakan veya DAP ile görevli Devlet Baka
nının başkanlığında merkezî ve yerel idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey 
yetkililerinden oluşur. Kurul üyesi kurum ve kuruluşları Başbakan veya DAP ile görevli Devlet 
Bakanı tespit eder, kurul yılda en az üç defa toplanır. 

Kurul DAP uygulaması ile ilgili sorunları periyodik toplantılarında görüşür ve koordinas
yona yönelik tavsiye kararlan alır. 

Koordinasyon Kurulunun teşkili ve çalışma usulü bir yönetmelikle belirlenir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Plan ve Programların Hazırlanması 

Bilgi Toplama 

MADDE 25. — DAP idaresi Başkanlığı görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri 
bütün kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzelkişilerden doğrudan istemeye yetkili
dir. Kendilerinden bilgi istenen kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzelkişiler, bu 
bilgileri zamanında vermekle mükelleftir. 

Bu suretle elde edilen bilgilerden ticarî sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir. 

DAP idaresi Başkanlığı, planların ve programların yapılması, tatbikatı ve koordinasyo
nuyla ilgili olarak araştırma, etüt ve proje yapımı ve tetkiki gibi işleri üniversite öğretim üyeleri 
ile yerli yabancı gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilir. Bu hususta Devlet İhale Kanu
nu hükümleri uygulanmaz. 
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Bölge Planının Yapılması 
MADDE 26. — DAP Yüksek Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, belirleyeceği iktisadî, sosyal 

ve kültürel hedefler dahilinde, bölge için plan hazırlanması hususunda DAP İdaresine direktif 
verir. İdarece hazırlanan plan DAP Yüksek Kuruluna sunulur. DAP Yüksek Kurulunca onaylı . lanan bölge planı yıllık programlara esas .teşkil eder. 

Yıllık Programların Hazırlanması 
MADDE 27. — Kuruluşlarca Ülke Kalkınma Planı ve DAP Planına uygun olarak ve Dev

let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Koordinasyon içinde 
hazırlanan yıllık programlar, DAP'ı ilgilendiren il ve ilçelerle ilgili teşvik tedbirleri DAP idare
si Başkanlığınca incelenerek değerlendirilir, uyumlaştırıltr ve DAP Yüksek Kuruluna sevk edi
lir. Kurulun karara bağladığı yatırım programı ve yıllık programlar ülke yıllık programının ve 
yatırım programının bir bölümünü teşkil etmek ve ülke programı ve yıllık yatırım programıyla 
birlikte ele alınmak üzere DAP idaresi Başkanlığınca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
na ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilir. 

ALTINCI KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler * 

Yöneticilerin Sorumluluk ve Yetkileri 
MADDE 28. — Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki 

yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, başkanlık emir ve direk
tifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir 
üst kademeye karşı sorumludur. 

Başkan ve her kademedeki teşkilat yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetki
lerinden bir kısmını astlarına devredebilir. 

YEDfNCt KISIM 
. Personele İlişkin Hükümler 

Atama ve istihdam 
MADDE 29, — Başkan, Başkan Yardımcıları ve Ana Hizmet Birimleri Daire Başkanları 

ile Bölge Müdürü hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri 
uyglanır. Bu kadrolara atanacak personelin en az dört yıllık yüksekokul mezunu olması şartı 
aranır. DAP İdaresi Başkanına Bakanlık Müsteşarları, Başkan Yardımcılarına Genel Müdür
ler için öngörülen ek göstergeler uygulanır ve bunlara verilen zam ve tazminatlar 
ödenir. 

Başkan ve Başkan Yardımcıları Başbakan, 1-4 üncü derece kadrolara Başbakan veya gö
revlendireceği Devlet Bakanı, diğer kadrolara DAP idaresi Başkanı tarafından atama yapılır. 

Ancak, Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı atama yetkisinin bir bölümünü DAP 
idaresi Başkanına devredebilir. 

MADDE 30. — DAP idaresinde kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hüküm
lerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırabilir. 
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Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda, kadro aranmaksızın ve diğer kanunla
rın sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, yerli ve yabancı 
elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarları ve her çeşit öde
meler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Sözleşmeli çalıştırılacak personel, istekleri halinde T.C. 
Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir. 

DAP İdaresinde üniversite öğretim üyeleri 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 3 8 inci 
maddesi esaslarına göre görevlendirilebilirler. 

Genel ve Katma Bütçeli Daireler, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşla
rı ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, DAP Idaresininde sözleşmeli olarak 
istihdam edilebilirler. İdarenin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle 
sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece, me
muriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba 
katıIır.Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. 

Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel aylık, ödenek, her türlü zam 
ve tazminatlar ile diğer malî, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla, geçici 
olarak DAP İdaresi Başkanlığında görevlendirilebilir. 

İkinci, beşinci ve altıncı fıkra kapsımanda sadece teknik hizmetler sınıfında uzman perso
nel çalıştırılabilir. Bu uzman personelde 32 nci maddenin (c) fıkrası dışındaki nitelikler aranır. 
Bu fıkralar çerçevesinde çalıştırılacak uzman personel Başkanlığın teknik hizmetler sınıfında 
dahil uzman kadrosunun dörtte birini geçemez. 

DAP İdaresi personeli Yabancı Dil Tazminatı ile Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan 
personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer malî hak
lardan aynen istifade eder. 

Uzman Yardımcılığına Atanma 
' MADDE 31. — Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununda sayılanlara ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır : 
a) Hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 
b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen 

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 
d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yapılacak yabancı dil sınavında 

başarılı olmak, 
e) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak, 
Uzman Yardımcılığı giriş sınavında iki kez başarılı olamayanlar bir daha sınava alınamazlar. 

Uzmanlığa Atanma 
MADDE 32. — Uzman kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunda sayılanlara ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır : 
a) Hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 
b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen 

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 
d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yapılacak yabancı dil sınavında 

başarılı olmak, 
e) Uzmanlık konusunda, yüksek lisans diplomalılar için üç yıl, lisans diplomalılar için 

beş yıl iş tecrübesi olmak. Uzmanlık dalında doktora yapmış olanlar için iş tecrübesi aranmaz. 
Ayrıca; 31 inci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve olumlu 

sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkını kazanırlar ve imtihanda ba
şarılı olanlar "Uzman" unvanını alırlar. 

Uzman Yardımcılığı ve uzmanlık sınavı esasları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir. 
Sözleşme ile Araştırma Etüt ve Proje Yaptırma 
MADDE 33. — DAP idaresi Planların yapılması, tatbikatı ve koordinasyonu ile ilgili ola

rak araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi işleri üniversite öğretim üye ve yardımcılarıyla yerli 
ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilir. 

Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
İdarenin Gelirleri 
MADDE 34. — Bu Kanun ile verilen görevlerin idare tarafından yerine getirilmesi için 

yapılacak her türlü giderler aşağıdaki kaynaklardan karşılanır. 
• a) Başbakanlık Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut Fonlarından Bakanlar Kurulunca DAP 

İdaresine ayrılacak ödenekler. 
b) Genel Bütçeden ayrılacak ödenek, > 
c) Her türlü yardımlar ile iç ve dış krediler, 
d) Faiz, hizmet ve kira gelirleri ve sair gelirler, 
İta Amirliği 
MADDE 35. — DAP İdaresinin ita amiri Başkandır. Başkan bu yetkisini yardımcılarına 

devredebilir. 
Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 36. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde, 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 37. — İdare personelinin yurt içi geçici görevlendirilmelerinde 6245 sayılı Har
cırah Kanunu, yurt dışı geçici görevlendirilmelerinde ise mevcut mevzuat çerçevesinde Bakan
lar Kurulunca tespit edilen esaslar uygulanır. 

Denetim 
MADDE 38. — DAP İdaresi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenir. 
Kadrolar 
MADDE 39. — Ekli (1) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin cetvellere DAP İdaresi bölümü olarak eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler altı ay içinde hazırlanır. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği yıl için ek bütçe yapılabilir. 
Yürürlük 
MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Başkan Başkan Yrd. 

Başkan Başkan Yrd. 

Başkan Yrd. 

Başkan Yrd., 

DAP DAtRESÎ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI 

Ana hizmet 
birimleri 

1. İktisadî Planlama 
ve Uygulama Dairesi 
Başkanlığı 

2. Sosyal Planlama 
ve Uygulama Dairesi 
Başkanlığı 

3. Koordinasyon İz
leme ve Değerlendir
me Dairesi Başkan-

4. Altyapı ve İnşaat, 
Dairesi Başkanlığı 

5. İmar Planlama 
Dairesi Başkanlığı 

6. Ekonomik Kalkın
ma Dairesi Başkan
lığı 

Danışma ve denetim 
birimleri 

1. Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

2. Hukuk Müşa
virliği 

(1) SAYILI LlSTE 

KURUMU : DAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı 
TEŞKİLATI : 'Merkez 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Ek - 1 

Yardımcı birimler 

1. Personel Dairesi 
Başkanlığı 

2. İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkanlığı 

3. Bilgi İşlem ve En
formasyon Dairesi 
Başkanlığı 

4. Savunma Uz
manlığı 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 

GİH 

Unvanı 

Başkan 
Başkan Yardımcısı 
İktisadî Planlama ve 
Uygulama Dairesi 
Başkanı 
Sosyal Planlama Uy
gulama Dairesi 
Başkanı 

Derecesi 

1 
1 

1 

1 

Serbest 
kadro 
adedi 

1 
3 

1 

1 

Tutulan 
kadro 
adedi 

— 
— 

— * 

— 

Toplam 

1 
3 

1 

1 
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KURUMU : DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
TEŞKİLATI: Merkez 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GtH 

GtH 

GtH 

GtH 

GtH 
GtH 

GtH 

GtH 

GtH 
GlH 
GtH 
GtH 

GlH 
GtH 
GtH 
GtH. 
GlH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GlH 
GİH 
GlH 
GtH 

Unvanı 

Koordinasyon, İzle
me ve Değerlendirme 
Bşk. 
Altyapı ve İnşaat Da
iresi Başkanı 
İmar Planlama Dai
resi Başkanı 
Ekonomik Kalkınma 
Dairesi Başkanı 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Bilgi-lşlem ve Enfor
masyon Dairesi 
Başkanı 
Personel Dairesi 
Başkam 
İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkanı 
Hukuk Müşaviri 
Şube Müdürü 
Savunma Uzmanı • 
Sivil Savunma 
Uzmanı 
Müfettiş 
Müfettiş , 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Şef , 
Şef 
Şef 
Tercüman 
Sekreter 
Sekreter 
Ambar Memuru 
Santral Memuru 

Derecesi 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

•' l , " 

1 
1 

2 
3 
5 
1 
3 
5 
7 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
9 
10 

Serbest 
kadro 
adedi 

1 

1 

1 

1 
1 

\ 

1 

1 

1 
1 
15 
1 

1 
3 
2 
5 
3. 
4 
10 
2 
2 
6 
1 
3 
11 
1 
2 

Tutulan 
kadro 
adedi 

— 

— 

— 

— 

— • • . 

— .. 

— ' 

— : 

• — 

— 

— 

— 
— • - • . 

— 
— 

Toplam 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
15 
1 

1 
3 
2 
5 
3 
4 
10 
2 
2 
6 
1 
3 
ıı 
1 
2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 



I 
^ « 2 » 2 « 2 H - ^ ! 3 < n 2 . ! 5 S H - H N - n , H 

c « _. 
.S 8 =3 
t i « 12 I I I I I 1 l I I I I I I I I I I I 

Pİ ^ 

o 
e* 
p 

w 
- ) 

•*—I 
O .w 
</) 
25 
ffl 

2 3 
X» -O 4J 

C/3 ~ * 

c 

c 
c/5 

• * v o 3 c o 2 * 2 r t - , ' H 

2 v 5 M a ° 2 » 2 2 - -

3 
•s 

O) 

£ 
t- 3 ° fi X> « cö « £3 e e ^i 

4) H> 4İ Ö 

S S S Q a. 

S 
o o 

C/> C/>ı 

c s m < o t ^ r ^ v o o \ m c j o 

ûj 03 CÖ C3 

.t? s s s 
d d es 
s s s-N N N N N N 

-

D D D D D D . D Ü i S ^ Û < 

• l—H •+—< 

Ü Ü O O O O O O O c « c o c o h ' H H H h ' H H H < > < > - ' 



— 24 — 

(1) SAYILI LtSTE 
KURUMU : DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
TEŞKİLATI: Taşra 

İHDAS EDILEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı 
GtH Bölge Müdürü 
GtH Grup Müdürü 
GtH Şube Müdürü 
GtH Şube Müdürü 
GtH Şube Müdürü 
GtH Şef 
GtH Şef 
GtH Uzman 
GtH Uzman 
GtH Uzman Yardımcısı 
GtH Sekreter 
GtH Memur 
GtH Memur 
GtH Ambar Memuru 
GtH Santral Memuru 
GtH Haberleşme Memuru 
GtH Bilgisayar İşletmeni 
GtH Bilgisayar işletmeni 
GtH Daktilograf 
GtH Şoför 
GtH Şoför 
SHB Tabip 
SHB Uzman 
SHB Uzman Yardımcısı 
THS Uzman 
THS Uzman \ 
THS Uzman 
THS Uzman 
THS Uzman Yardımcısı 
THS Teknik Ressam 
THS Teknisyen' 
AHS Avukat 
YHS Dağıtıcı 
YHS Aşçı 
YHS Hizmetli 
YHS Hizmetti '=-" 
YHS Bekçi 
YHS Bekçi 
YHS Kaloriferci 
YHS Bahçıvan 

TOPLAM 

Serbest 
kadro 

Derecesi adedi 
1 1 
1 4 
1 7 
2 5 
3 4 
4 2 
5 • -' .-, 2 
3 3 
5 2 

• 7 ".* '. 7 ^ 
9 3 
10 7 
8 10 
9 1 
9 2 
10 1 
8 4 
10 5 
10 4 
10 5 
12 8 
1 1 
1 1 
7 1 
1 3 
2 3 
3 20 
5 16 
7 35 
9 4 
9 . 4 
5 1 
10 2 
10 2 
10 4 
12 10 
10 4 
12 8 
12 3 
12 4 
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Tutulan 
kadro 
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Toplam 
1 
4 
7 
5 
4 
2 
2 
3 

- 7 
7 
3 
7 
10 
1 

-. 2 
1 
4 
5 
4 
5 
8 
1 
1 
1 
3 
3 

20 
16 
35 
4 
4 
1 
2 
2 
4 
îo 
4 
8 
3 
4 

214 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29.1.1993 

Esas No. : 1/488, 2/536, 2/9 •• 
Karar No. : 99 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 18.12.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve Başkanlıkça 28.12.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 1/488 esas sayılı "Doğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen 2/536 esas sayılı "Erzurum Milletve
kili İsmail Köse'nin; Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hak
kında Kanun Teklifi" ve 2/9 esas sayılı "Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkada
şının; Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun 
Teklifi" birbirleriyle ilgili olmaları dolayısıyla İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca birleştiril
miş ve görüşmelerde 1/488 esas sayılı Kanun Tasarısı esas alınarak Komisyonumuzun 27.1.1993 
tarihinde yaptığı 33 üncü birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un 
başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsil
cilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; ülkemizde özellikle son yıllarda yatırımların dengesiz dağılımı sonucu böl-
gelerarası gelişmişlik düzeyi farkları artmış bulunmaktadır. Oysa Anayasada da belirtildiği gi
bi devletin amaçlarından birisi de; bölgelerarası sosyo-ekonomik gelişme farklılıklarını müm
kün olduğunca azaltarak, bölgelerin dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak, dolayısıyla va
tandaşlar arasında refah seviyesi bakımından büyük uçurumlar oluşmasını önlemektir. Bu ko
nu hükümet programında da açık bir şekilde yer almaktadır. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sorunların giderek karmaşık hale gelmesi, çözümleri
nin de tek elden veya bir merkezden sonuçlandırılmasını güçleştirmiştir. Bu yönde ilk adım 
1971 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde, Kalkınmada öncelikli Yöreler 
Daire Başkanlığının kurulmasıyla atılmış, daha sonra yaşanan gelişmelere paralel olarak GAP 
İdaresi çalışmaları başlamıştır. 

Doğu Anadolu bölgesi kapsamında bulunan kentsel ve kırsal kesimlerin kısa zamanda ül
kemizin tarım, hayvancılık, sanayi ve hizmet sektörlerinde etkin bir hale getirilmesi amacıyla 
gereken önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Tasarı ve teklifler ile; tespit edilen bu hedeflere ulaşmada gerekli süratin sağlanabilmesi 
için, söz konusu yörelerde plan, altyapı, konut, sanayi, maden, tarım, hayvancılık, enerji ve 
ulaştırma gibi alanlarda hizmetlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesini teminen Baş
bakanlığa bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz olarak Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Teşkilatının kurulması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— Yeni kurulan idarelerin görevleriyle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görevle

ri arasında yetki karmaşasının oluşabileceği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı'.: 283) 
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— Kalkınma planlarında öngörülen hedeflere ulaşılması ve bu amaçla kuruluşlar arasın
da koordinasyonu sağlayacak olan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yanında, ilgili kuru
luşlara amaçları doğrultusunda kaynak yaratıp kullandıracak olan Hazineye Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın da Yüksek Kurulda temsil edilmesi gerektiği, 

— Yörede hâkim olan işletme yapısının küçük ve orta ölçekli kuruluşlardan oluştuğu ve 
ileride de bu yapının hâkim olacağı göz önüne alındığında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının da 
Yüksek Kurulda temsil edilmesinin faydalı olacağı, 

— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Kalkınma Bankası kanalıyla yaratılan 
Kalkınmada öncelikli Yörelere yönelik fonlardan Batı illerimizdeki projelerin büyük miktar
lardaki kullanımlarının doğu illerimizdeki çok sayıda küçük kuruluşun küçük ve orta çaptaki 
kredi taleplerini engellediği, 

— Kalkınmada tkinci Derecede öncelikli Yöreler içinde yer alan Malatya tüne geçmiş yıl
larda hibe ve ucuz kredi kullandırımı yoluyla verilen teşvikler sonucunda Malatya Organize 
Sanayi bölgesinde çoğu ihracata yönelik sanayi kuruluşlarının ortaya çıktığı ve bölgedeki sa
nayinin tarıma ve hayvancılığa dayalı olarak gelişebileceği, 

— Getirilen bu tür imkânların yöreden kaçan yöre sermayesi yanında diğer bir kısım ser
mayenin de yöreye çekilmesini mümkün kılacağı, 

Şeklinde görüşler dile getirilirken diğer bir kısım açıklamalarda da, son 10-15 yılda bölge
den diğer illere büyük bir göç yaşandığı, bölgenin cazibe merkezi olan Erzurum'da bile son 
20 yıldır nüfusun sabit kaldığı ve bölgenin millî gelirden aldığı pay gibi gelişmişlik ölçülerinin 
sürekli olarak kötüleştiği, gelişmiş batı ülkelerinde bölgelerarası gelişmişlik farkının 1,5 olarak 
kabul edildiği ancak bu oranın Kocaeli ile Erzurum arasında 7 olarak gerçekleştiği ve bu tür 
projelerin bütün bu göstergeler göz önüne alındığında sadece ilgili bölgelere değil tüm Türki
ye'ye yönelik olduğu belirtilerek hükümet tasarısının desteklendiği ifade edilmiştir. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
— Ülkemizde yaşanagelen bölgelerarası kalkınma farklılıklarını gidermeye yönelik olarak 

1960'Iı yıllardan beridir proje bazında çalışmalar yapıldığı ancak söz konusu projelerin belli 
bir aşamada tıkandığı, dolayısıyla bu aşamada hazırlanan kanun tasarısıyla kalkınma planla
rında öngörülen hedeflere ulaşılması amacıyla proje bazındaki çalışmaların bir kanunla belli 
bir teşkilatın sorumluluğuna verilmesiyle, ileride görev alacak siyasî kadroların da kanun gere
ği belli planlara ve projelere bağlı çalışmalarla hizmeti daha etkin bir şekilde yürütebileceği, 

Hazırlanan tasarıların Anayasa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görev ve yetki
leri açısından herhangi bir aykırılık taşımadığı aksine hükümet programı ve plan açısından da 
uyumlu olduğu, günümüze kadar bölgesel kalkınma projeleri olarak yürütülen bu teşkilat ya
sasında toplanmasıyla devamlılık kazanacağı, 

belirtilmiştir. 
Görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin 

görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesi, verilen önerge doğrultusunda amaç bölümüne, Doğu Anadolu 

bölgesinde özel önem taşıyan "...hayvancılık..." ibaresinin de eklenmesi suretiyle, 
Tasarının 3 üncü maddesi, verilen redaksiyon yetkisi dahilinde (k) fıkrasına "... ve kırsal 

..." İbaresinin eklenmesi suretiyle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) ' • < 
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Tasarının 5 inci maddesi, Yüksek Kurul kapsamına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan ile Sanayi ve Ticaret Bakanının da katılmasını sağlayacak şekilde, 

Tasarının 7 nci maddesi, bölgenin sosyo-ekonomik yapısının geliştirilmesi amacıyla oluş
turulan idarenin sözleşmeli personel de istihdam edilebilmesini teminen yeniden düzenlenmek 
suretiyle, 

Tasarının 9 uncu maddesine bağlı kadro cetvellerinin, amaçlanan görevleri yerine getir
mede yetersiz kalacağı ve taşra teşkilatının da ihdas edilmesi gerekliliğinden hareketle kadro 
cetvelleri yeniden düzenlenmek suretiyle, 

değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Ayrıca metne, yeni kurulan DAP İdaresinin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihti
yaç duyduğu bilgileri temin edebilmesine yönelik yeni 12 nci, "İdarenin Denetimi" başlıklı ye
ni 13 üncü ve İdareye ayrılan ödeneklerin kullanımında esneklik sağlamak amacıyla "uygu
lanmayacak Hükümler" başlıklı yeni 14 üncü maddeler ilave edilmiştir. 

Tasarının 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 inci maddeleri aynen, 
Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 12 ve 13 üncü maddeleri ise yeni ilave edilen maddeler ne

deniyle 15 ve 16 nci maddeler olarak aynen, 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen > 

Hatay 

Kâtip 
Halil Demir 

Aksaray 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Üye 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Üye 
Z. Selçuk Maruflu 

İstanbul 
Muhalefet Şerhim Ekli 

Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 

Bu Rapor Sözcüsü 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 

Üye 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Muhalefet Şerhim Eklidir. M 
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Üye 
Işın Çelebi 

izmir 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

tzmir 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
M. Doğan ölmeztoprak 

Malatya 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

: Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

tzmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 
Üye 

Refaiddin Şahin 
Ordu 
Üye 

Halil Başol 
Tekirdağ 

KOP (1/488 Sıra Sayılı) YASA TASARISINA MUHALEFET ŞERHÎMDIR 

1. Tasan DPT'nin yapmadığı, ama yapması gerektiği, işleri yeni bir teşkilat kurarak, ida
rede ikilik oluşturmaktadır. 

2. "Mega proje" iddiasıyla işbaşına gelen hükümet bu tasarı ile sadece bir "tabela" teş
kilat kurmaktadır. Finansmanı yoktur. Suyu olmayan KOP değirmeni ne ile dönecektir? Esa
sında değirmen bile yoktur. Değirmenle sadece tabelası konmaktadır. 

3. Tasarı Sayın Demirel'in ileride yapılacak her işi "Ben Yaptım" iddiası ile getirilmiştir. 
GAP'a hiçbir finansman bulamadığı halde GAP'ı sahiplenmek isteyen Sayın Demirel, ileride 
KOP'a, KAP'a da sahip çıkmak isteyecektir. 

4. Konya ve Orta Anadolu'nun kalkınması bölgeye kaynak yarı para akıtılmasıyla müm
kündür. Bunu DPT'de söylemektedir. KOP'un yapacağı bütün çalışmalar çok daha ucuza çok 
daha kaliteli olarak yerli ve yabancı uzman firmalara yaptırılabilir. 

5. DPT'den KOP için uygun görüş alınmamıştır. DPT, KOP ile etkisiz hale getirilmek 
istenmektedir. 

6. Bu tasarı bu haliyle siyasî şov malzemesi olmak dışında hiçbir etkili ve faydalı bir hu
susu içermemektedir. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 
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MUHALFET ŞERHİ 

T.C. Anayasasının 166 ncı maddesi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle 
sanayi ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, kaynaklarının 
döküm ve değerlendirmesini yaparak, verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla ge
rekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir, demektedir. 

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırma, fiyatlarda istikrar ve dış alımlarda dengeyi sağ
layan yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür. Yatırımlarda toplum yararlan ve ge
lişme gözetilir. Hazırlıkların verimli şekilde kullanılması, hedef alının kalkınma girişimleri bu 
plana göre gerçekleştirilir. • . ' . . ' . 

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, 
uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul 
ve esaslar kanunla düzenlenir. 

Bu Hükümetçe getirilen, Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
(KOP), Kuzey Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdaresi (KAP), Doğu Anadolu Projesi, Bölge 
Kalkanmı tdaresi (DAP), kurulmasına ilişkin Yasa önerileri, T.C. Anayasasının açıkça öngör
düğü planla kılkanmı ve kalkınmanın bütünlüğü ilkelerine aykırıdır. Çünkü ülkemizde sosyal, 
ekonomik ve kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek maksadıyla 30 Eylül 1960 tarihinde kurulan 
Devlet Planlama Teşkilatı, bu yasalarla devre dışında bırakılmaktadır. Aslında, Devlet Planla
ma Teşkilatı bünyesinde kalkınmada öncelikli bölgeler dairesi (KÖYD), esasen kurulacak olan 
bu kuruluşların, yapacağı varsayılan görevleri yerine getirmekle görevlidir, biz ANAP olarak, 
ülkemizde bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesine, Batı-Doğu-Güney-Kuzey gelişmişlik farkı 
kalmamasına, Türkiye'nin her tarafında, yeterli gelir, refah, sosyal hizmetler, modern yaşam 
imkânları sağlayan koşulların gerçekleşmesine herkesten çok taraftarız. Ancak, bu iş ciddî dü
zenli, planlı program ve projelerle olur. Bu yasalarla öngörülen hususlar tümden tutarsızdır. 

Hal böyle iken, kurulması istenilen bu projeler, Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma tdaresi (KOP), Kuzey Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdaresi, Doğu Anadolu Pro
jesi Bölge Kalkınma tdaresi Teşkilatları masrafa yol açan yeni kuruluşlardır. Bunların yerine 
mevcut kuruluşları D.P.T.'yi çalıştırmak gerekir. 

Planlı kalkınma fikir ve yapısına tamamen ters düşen kurulması düşünülen, Genel Mü
dürlükler, Müdürlükler, Daireler, merkezî ve yerel şubeler, bina, araç, malzeme, sekreter, ma
aş, insan gücü, personel vs. gibi yersiz yere masraf artıracak kalemleri içeren, israfa yol açan, 
yaratacağı ikilemlerle, çalışan mevcut organ ve kuruluşlarda faaliyeti sekteye uğratan, dupli-
kasyonlara yol açacak olan bu yasaların tümüne, karşı olduğumu ve aleyhte (red) oy kullana
cağımı arz ve beyan ederim. 

Selçuk Maruflıı 
tstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Doğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin sü

ratle kalkındırılması ve yatırımların gerçekleştirilmesi, plan, altyapı, konut, sanayi, maden, ta
rım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kurum ve 
kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlığa bağlı, hükmî şahsiyeti ha
iz, katma bütçe ile idare edilen Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının (DAP) 
kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan 
bu Teşkilatın yönetimi ile yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kul
lanabilir 

Kapsam 
MADDE 2. — Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Sivas, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Gü

müşhane, Kars, Ağrı, İğdır, Ardahan, Van, Bitlis, Hakkâri, Bingöl, Elazığ, Muş, Tunceli ve 
Malatya illerini içine almaktadır. Bugünkü sınırlar içinde yeni iller kurulması halinde bu iller 
de proje kapsamına dahil edilir. 

Görev • ı . 
MADDE 3. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının görevleri şun

lardır : 

a) Hükümetçe kabul edilen kalkınma hedefleri ve ülke kalkınma planları çerçevesinde, 
bölgede sektörler arası entegrasyonu sağlayacak şekilde kalkınma planları ve yıllık programlar 
hazırlanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği yapmak. 

b) Bölge içindeki faaliyetleri yönlendirmek, uygulamasını değerlendirmek ve takip etmek, 
c) Plan ve yıllık programlara uygun olarak uygulama projelerini yapmak veya yaptırmak, 
d) DAP Bölgesine yönelik plan, program ve projelerin yapımı ve uygulamasına yönelik 

her türlü araştırmayı yapmak veya yaptırmak, 
e) Hazırlanan DAP Bölgesi yıllık yatırım programlarının Devlet Yatırım Programına in

tikalini sağlamak, 
f) DAP Bölge kalkınma planları, programları ve projelerin uygulaması ile ilgili kurum 

ve kuruluşların faaliyetleri ve proje uygulamalarını takip ve koordine etmek, 
g) Bölgede özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerini, plan ve programların hedef ve 

amaçlarını uygun bir şekilde yönlendirecek, teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit etmek, 
uygulamayı takip etmek, iş ve yatırım ortamını geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

h) Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü dış kredi taleplerini incelemek ve ilgili mer
cilere görüş bildirmek, 

i) Bölgenin yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara tanıtımı ile bunların bölgeye yatırım yap
maları için gerekli çalışmaları yapmak, 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt METİN 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Doğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin sü

ratle kalkındırılması ve yatırımların gerçekleştirilmesi, plan, altyapı, konut, sanayi, maden, ta
rım, hayvancılık, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için 
kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlığa bağlı, hükmî 
şahsiyeti haiz, katma bütçe ile idare edilen Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teş
kilatının (DAP) kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan 
bu teşkilatın yönetimi ile yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kul
lanabilir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

, Görev 
MADDE 3. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının görevleri şun

lardır : -
a) Hükümetçe kabul edilen kalkınma hedefleri ve ülke kalkınma planları çerçevesinde, 

bölgede sektörler arası entegrasyonu sağlayacak şekilde kalkınma planları ve yıllık programlar 
hazırlanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği yapmak, 

b) Bölge içindeki faaliyetleri yönlendirmek, uygulamasanı değerlendirmek ve takip etmek, 
c) Plan ve yıllık programlara uygun olarak uygulama projelerini yapmak veya yaptırmak, 
d) DAP Bölgesine yönelik plan, program ve projelerin yapımı ve uygulamasına yönelik 

her türlü araştırmayı yapmak veya yaptırmak, 
e) Hazırlanan DAP Bölgesi yıllık yatırım programlarının Devlet Yatırım Programına in

tikalini sağlamak, 
f) DAP bölge kalkınma planlan, programları ve projelerin uygulanması ile ilgili kurum 

ve kuruluşların faaliyetleri ve proje uygulamalarını takip ve koordine etmek, 
g) Bölgede özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerini plan ve programların hedef ve 

aniaçlarını uygun bir şekilde yönlendirecek teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit etmek, uy
gulamayı takip etmek, iş ve yatırım ortamını geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

h) Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü dış kredi taleplerini incelemek ve ilgili mer
cilere görüş bildirmek, 

i) Bölgenin yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara tanıtımı ile bunların bölgeye yatırım yap
maları için gerekli çalışmaları yapmak, 

j) Bölgedeki müteşebbislere, yatırım alanlarının tespiti, yatırım projelerinin hazırlanması 
ve uygulanması, işletmelerin yönetimi, teknoloji, finansman, pazar imkânlarının geliştirilmesi, 
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j) Bölgedeki müteşebbislere, yatırım alanlarının tespiti, yatırımprojelerinin hazırlanması 
ve uygulanması, işletmelerin yönetimi, teknoloji, finansman, pazar imkânlarının geliştirilme
si, işgücü eğitimi gibi konularda hizmet vermek ve bu hizmetlerin temini için hibe veya borç 
şeklinde yardımda bulunmak, 

k) Bölgede kentsel gelişmeyi sağlamaya yönelik altyapı, konut, turizm, kültür projeleri
ni, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirmek, 

1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü bina ve tesislerin yapılmasında koordinas
yonu sağlamak, 

m) Yol, su, elektrik, kanalizasyon altyapısının gerçekleştirilmesinde altyapı, konut, sa
nayi ve ulaştırma ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde kurum ve kuruluşlar arasındaki koordi
nasyonu sağlamak, 

n) Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişîeri Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile koordine ederek halkın tarımsal alan dahil her konuda eğitim düzeyinin yüksel
tilmesini, ve her derecedeki eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak, 

o) Başbakanlıkça bu konularda verilecek diğer görevleri yapmak. 

Kuruluş . 
MADDE 4. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı, Doğu Anadolu 

Projesi Yüksek Kurulu ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP 
İdaresizinden oluşur. 

DAP İdaresi, 3 üncü maddede belirtilen hizmetleri yürütmekte görevli ve yetkilidir. 

Yüksek Kurul ve Görevleri 
MADDE 5. — Doğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu; Başbakan veya Doğu Anadolu Pro

jesi ile görevlendirilen Devlet Bakanının başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı ol
duğu Devlet Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı ve Tarım ve Köyişîeri Bakanından oluşur. 

Sekreterya hizmetleri DAP İdaresince yürütülür. 

Yüksek Kurul, DAP İdaresi tarafından hazırlanacak her türlü plan, proje ve programları 
inceleyerek karara bağlar. 

Yüksek Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar, Başbakan onayı ile yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle belirlenir. 

Gerektiğinde Kurula konuları ile ilgili olarak diğer Bakanlar da davet edilebilir. 

DAP İdaresi Başkanlığı 
MADDE 6. — DAP İdaresi, bir Başkan, 2 başkan yardımcısı ile yeteri kadar personelden 

oluşur. 
Başkan ve başkan yardımcıları hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 un

cu maddesi hükümleri uygulanır ve bunlar Başbakan tarafından atanır. 

Görevlendirme 
MADDE 7. — Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisa

dî kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar; aylık, ödenek, her türlü 
zam ve tazminatlar ile diğer malî, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla 
geçici olarak DAP İdaresi Başkanlığında görevlendirilebilirler. 
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işgücü eğitimi gibi konularda hizmet vermek ve bu hizmetlerin temini için hibe veya borç şek
linde yardımda bulunmak, 

k) Bölgede kentsel ve kırsal gelişmeyi sağlamaya yönelik altyapı, konut, turizm, kültür 
projelerini, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirmek, 

1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü bina ve tesislerin yapılmasında koordinas
yonu sağlamak, 

m) Yol, su, elektrik, kanalizasyon altyapısının gerçekleştirilmesinde altyapı, konut, sa
nayi ve ulaştırma ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde kurum ve kuruluşlar arasındaki koordi
nasyonu sağlamak, 

n) Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile koordine ederek halkın tarımsal alan dahil her konuda eğitim düzeyinin yüksel
tilmesini ve her derecedeki eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak, 

o) Başbakanlıkça bu konularda verilecek diğer görevleri yapmak. 

Kuruluş 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Kurul ve Görevleri 
MADDE 5. — Doğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu; Başbakan veya Doğu Anadolu Pro

jesi ile görevlendirilen Devlet Bakanının başkanlığında Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, Bayındırlık ve tskân Bakanı, Tarım ve Kö
yişleri Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanından oluşur. 

Sekreterya hizmetleri DAP İdaresince yürütülür. 
Yüksek Kurul, DAP İdaresi tarafından hazırlanacak her türlü plan, proje ve programları 

inceleyerek karara bağlar. 
Yüksek Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Başbakan onayı ile yürürlüğe 

konularak yönetmelikle belirlenir. 
Gerektiğinde Kurula konuları ile ilgili olarak diğer bakanlar da davet edilebilir. 

DAP İdaresi Başkanlığı 
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görevlendirme 
MADDE 7. — Kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmak
sızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Ayrıca özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların 
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı ele
manlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ancak, bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı teknik. * 
hizmetler sınıfındaki kadrolu personel sayısının yarısını geçemez. 

Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları 
ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, Başkanlıkta sözle$meli olarak istih-
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DAP tdaresi Başkanlığı personeli Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan personelin maaş 
ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer malî haklardan aynen isti
fade ederler. 

Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma 
MADDE 8 DAP tdaresi, planların yapılması, tatbikatı ve koordinasyonuyla ilgili ola

rak araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi işleri, üniversite öğretim üye ve yardımcılan ile yerli 
ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere sözleşrrie ile yaptırabilir. 

• • , " • • . Kadrolar 
MADDE 9. —• Ekli listede yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin eki cetvellere DAP tdaresi bölümü olarak eklenmiştir. 

İdarenin Gelirleri 
MADDE 10. — DAP idaresinin gelirleri şunlardır : 
a) , Her türlü yardım ve bağışlar ile iç ve dış krediler, 
b) Faiz, hizmet ve kira gelirleri ile sair gelirler, '.« 
c) Devlet bütçesinden ayrılacak ödenekler. 
DAP İdaresinin ita amiri Başkandır Başkan bu yetkisini yardımcılarına devredebilir. 

Araç, Gereç ve Bina 
MADDE 11. — DAP tdaresi Başkanlığının her türlü araç, gereç, bina ve tesisleri tdarenin 

talebi üzerine uygun görülmesi halinde Başbakanlıkça sağlanır. 
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dam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle so
nuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece me
muriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba 
katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. 

Başkanlıkta kadro karşılıklı ya da kadro karşılığı olmadan çalıştırılacak sözleşmeli perso
nelin sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca 
tespit edilir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgi
lendirilir. 

Ayrıca, yukarıda 3 üncü fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel, aylık, ödenek, her 
türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kay
dıyla geçici olarak Başkanlıkta görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlere, 10.10.1984 
tarih ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesindeki hükümlere göre fazla çalışma ücreti ödenir. 

Başkanlıkta beşinci fıkraya göre çalışanlar dışındaki personel Başbakanlık Merkez Teşki
latında çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve diğer 
malî haklardan aynen istifade eder. 

Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma 
MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Kadrolar 
MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi ekli listelerde yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 
İdarenin Gelirleri 
MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Araç, Gereç ve Bina 
MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 12. — Başkanlık görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzelkişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Ken
dilerinden bilgi istenen kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzelkişiler bu bilgileri 
zamanında vermekle mükelleftir. 

Bu suretle elde edilen bilgilerden ticarî sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir. 
İdarenin Denetimi 
MADDE 13. — İdarenin denetimi 20.10.1963 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek De

netleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir. 
Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde 1050 sayılı Muhasebe-i Umu

miye Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği. Metin) 
Yürürlük 
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu, yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T. Çiller 
Devlet Bakanı 

İ Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T. A/yol 
Devlet Bakanı 
O. Kilerdoğlu 

Devlet Bakanı V. 
M. Batallt 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. BataUı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı V. 
O. Kumbaracıbast 

Millî Eğitim Bakanı 
K. loptan 

Sağlık Bakanı 
Y, Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. GÖnen 

Devlet Bakanı 
- G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M> Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
I. Sezgin 

. Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbast 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 

• . Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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Yürürlük 
MADDE 15. — Tasarının 12 nci maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Yürütme , 
MADDE 16. — Tasarının 13 üncü maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

KURUMU : Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı 
TEŞKİLATI: Merkez 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
GİH 
THS 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 
YH 

Unvanı 

Başkan 
Başkan Yardımcısı , 
Şube Müdürü 
Mühendis 
Mimar 
Bölge Plancısı 
Şehir Plancısı 
Teknisyen 
Teknik Ressam 
Şef 
Mühendis 
Memur 
Memur 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Sekreter 
Şoför 
Dağıtıcı 
Hizmetli 

Derecesi 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 * 
3 
3 
4 
4 
5 
8 
10 
10 
10 
11 
11 
11 

Şerbet 
kadro 
adedi 

• 1 y 

2 
' • . . 2 . ' 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 

Tutulan 
kadro 
adedi, 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
2 
2 

— 
— 
— . 

' — • 

2 
— 
2 

Toplam 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
8 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

KURUMU : DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
TEŞKİLATI: Merkez 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
Tl IS 
YHS 
YHS 

Unvanı -

Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Müşavir 
Şube Müdürü 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Sekreter 
Şoför 
İktisatçı 
İktisatçı 
Sosyolog 
Sosyolog 
İşletmeci 
İşletmeci 
Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Bölge Plancısı 
Bölge Plancısı 
Şehir Plancısı 
Şehir Plancısı 
Ekonometrist 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
Teknisyen 
Teknik Ressam 
Mühendis 
Mühendis 
Endüstri Mühendisi 
Endüstri Mühendisi 
Yöneylem Araştırmacısı 
Yöneylem Araştırmacısı 
Mühendis 
Bekçi 
H i z m e t l i 

Derecesi 

1 
1 
1 
1 
4 
5 
8 
10 
9 
10 
11 
1 
6 
2 
6 
2 
6 
1 
3 

' 2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
5 
3 
3 
7 

. 5 
6 
2 
2 
6 
4 
11 
11 

Serbest 
kadro 
adedi 

1 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
6 

Tutulan 
kadro 
adedi 

— \ 
— 
— 
— 
— 
2 ' 
— 
— 
— 
— . 
2 
— 
'— 
— 
1 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 
— 
2 
2-
2 
1 
1 
1 
1 
2 

— 
2 

Toplam 

1 
2 
2 
2 
4 
5 
3 
3 
4 
4 
5 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
4 . 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
4 • 
8 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metne Ekli Listeler) 

KURUMU : DA.P Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
TEŞKİLATI: Taşra 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

- _THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
YHS 
YHS 
YHS* 

Unvanı 

Bölge Müdürü 
Grup Müdürü 
Şube Müdürü 
Uzman 
Şef 
İktisatçı 

•İktisatçı 
İktisatçı 
İşletmeci 
İşletmeci 
İşletmeci 
Memur 
Sekreter' 
Memur . 
Bilgisayar İşletmeni 
Şoför 
Jeolog 
Mühendis 
Mühendis 
Şehir Bölge Plancısı 
Mimar 
Mühendis 
Tekniker 
Mühendis 
Sürveyan . 
Mühendis 
Teknisyen 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
Endüstri Mühendisi 
Endüstri Mühendisi 
Yöneylem Araştırmacısı 
Yöneylem Araştırmacısı 
Teknik Ressam 
Hizmetli 
Hizmetli 
Bekçi 

TOPLAM 

Derecesi 

1 
2 
2 
5 
5 
1 
3 
6 
1 
3 
6 
6 
6 
7" 
9 
9 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
6 
6 
3 
5 
2 
6 
2 
6 
6 
10 
12 
12 

Serbest 
kadro 
adedi 

1 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
1 . • 

2 
2 
3 
1 
2 
3 . . •• 

4 
1 
2 
2 
2. 
1 
3 
2 
3 
2' 
6 
3 
1 
1 i " 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
3 

82 

Tutulan 
kadro 
adedi 

— 
.— ' 
— 
— 
—' _ 
1 

'. l 

. —' 
— • 
— ' 
— 
— 
1 
1 

— - . 
— 
— 

• — 

— 
— 

- — ' . . 
. • " — 

— 
—. 
—• 
— ' 
— 
— 
— 
—. 
— 
1 
1 

• — 

2 
2 

'— 

10 

Toplam 
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3 
2 
3 
1 
3 
4 

3 
1 
2 
2 

, 3 
2 

'•• 3 

3 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
6 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

.6 
3 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
89 UNCU BİRLEŞİM 8 . 4 . 1993 Perşembe Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Anavatan Partisi Grubu adına Urup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mus
tafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a girişti
ği saldırılar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) (Görüşme günü : 13.4.1993 Salı) 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan'ın, kanunları keyfî bir şekilde uygulayıp özel radyo ve televizyon yayınlarını siya
sal çıkarlarına aykırı yayın yaptıkları nedeniyle kapatarak fiilî bir durumu ortadan kal
dırdıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu 
haklarında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/20) (Görüşme günü : 13.4.1993 Salı) 

3 
S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

m 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re

zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. _ Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri {espit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H, Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

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

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı,»toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

10. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

15. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

17. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

19. —r Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

25. — Ankara Milletvekili 1, Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendilier ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ye problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derinve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddderi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

33. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

34. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 
' 35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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37. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının; sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) ' ' 

38. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur ilçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

41. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

42. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

43. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
II Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

46. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 
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48. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/67) 

49. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

50. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

51. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) . 

52. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/İ2) 

53. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa'-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) ' 

54. — izmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

55; — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır ili Kulp 
ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

56. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşjıtlar için oldukça 
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

59. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin öhergesi. (10/85) 

62. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

64. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) 

65. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, izmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

67. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

69. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan 
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/97) 

71. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha dü
zenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltıl
ması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tesbiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) — 
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72. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Barajında 
üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

73. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

74. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekil
lerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnadların araştırılarak açıklığa ka
vuşturulması aniacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 
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1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

3. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir - Ay
rancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlanna 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

4. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman -
Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

*5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltılması
nın sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

*6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon-un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

*7. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'le-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

*9. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi 
muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/299) 

* 10. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

•11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

*12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 

* 13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

* 14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

* 15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

- * 16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/30,8) 
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*17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

18. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin, kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

19. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav ilçesi İmam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) • ; . , ' 

*20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

*21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

*22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın -
Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçe
sinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) 

28. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

*29. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoglu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

30. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

*31. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

*32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

*34. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 
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*35. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

*36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) . . -

*37. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

*38.— tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

*39. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Ban
kası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/369) 

*40. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

*41. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

*42. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

*43. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

*44. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

MS. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru> önergesi 
(6/377) 

*46. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

"M7. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

*48. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/389) 

49. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

*50. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 
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•51. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

*52. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

*53. _ Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

*54# __ Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

*55. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

'•57.' —.Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

58. •— İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

59. Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapu-
lanmasindan önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

60. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

*61. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

62. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

63. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

*64. —- Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

65. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

66. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*67. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

•68. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 
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*69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

*72. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

*73. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

*74. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

•75. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

*76. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

*77. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

•78. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

*79. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

•80. —• Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

*81. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

*82. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve-
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

*83. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

84. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

85. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihinde 
düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/443) 

86. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı.iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

*87. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 
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*88. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

90. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

91. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

92. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

93. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 

^önergesi (6/544) (1) . 
*94. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 

alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 
*95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 

iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
96. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekon

du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 
97. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği id

diasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesinin 
nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

98. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
( Bözkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur

durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) 

*99. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

100. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

*101. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

.*102. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

*103. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

104. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 
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105. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

106. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

107. — Kayseri Milletvekili Salm Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

108. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

109. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

110. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

111. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

112. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

113. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

114. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlejt Bakanından sözlü soru. önergesi (6/470) 

115. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

*116. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapı
lan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

117. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP istanbul ti 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) , . 

118. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

^ l ^ . — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

120. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

121. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

*122. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'm, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

123. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 

* 
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124. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçP 
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*125. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

126. — tstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) 

*127. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana ge
len hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/486) 

128. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

129. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

*130. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedeni
ne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

131. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

. 132. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
ı hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 

haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 
134. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa

lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

*135. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

136. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/494) 

* 137. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

139.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

—~~" Lül"—~~——~ ~—-~—-~—~—~ 
(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir, 
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140. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

141. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

142. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

143. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

144. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/502) 

* 145. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

146. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

147. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

148. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

149.'— Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

150. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 
, * 151. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

152. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

153. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

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

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 
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157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

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

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

163. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

.164. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temçlinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru Önergesi (6/520) 

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

/ 166. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

167. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

168; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

169. *— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

170. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

171. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

172. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

173. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

174. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/535) 
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175. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

177. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

179. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

180. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Incöz'ün, Amasya îline entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

181. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

182. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

183. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

184. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

185. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

186. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

188. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

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

190. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

191. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 
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192. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

193. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

195. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

196. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

197.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

198. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

199. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

200. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

201. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

202. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

203. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

204.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

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

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya-/ 
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çerııobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 
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209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

210. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

211. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

ı 212. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

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

214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

215. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

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

217. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

218. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

219. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so- / 

ı ru önergesi (6/598) 
221. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-

borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 
222. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 

zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 
223. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 

Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

224. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

1 225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/603) 

226. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

227. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 

228.— İstanbul Milletvekili Algan Hacaîoğlu'nun, Şırnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 
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229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

230. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/608) 

231. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

232. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

233. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

234. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

235. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

236. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla arasın
daki E5 - Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) .. 

237. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı
na devredilen ortaöğretim kurumlarındaki Millî Emlâka ait kantinlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/615) 

238. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

239. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

240. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

241. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

242. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

243. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son veri
len bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

244. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marutlu'nun, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

245. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

246. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 
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247. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

248. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

249. — İstanbul Milletvekili Şabri Öztürk'ün, istanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup 
olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

250. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

251. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 

252. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

. 1 . — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ,ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) S 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6.— Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. *— Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. —Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

10. — Doğu Anadolu ProjesiBölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletyekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

İl . — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 
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12. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (Ş. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 13. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480). (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

14. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

15. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Adalet 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

16. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı 
Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ma
nisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
sine, Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534, 2/597) (S. Sayısı : 
308) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) / 

17. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

18. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) , ' 

19. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

20. h^- Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da-

\ ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 25. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genet Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 26. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 



7 / 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) " 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 30.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

33. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 34. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 35. —• Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair.Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 36. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 37. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasıri-
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 
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X 39.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/481) (S. Sayısı : 
297) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Da
yanışma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi : 4.3.İ993) 

X 45. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/493) (S. Sayı
sı : 313) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/444) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı•: 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı':' 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi Ku
rulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma Ta
rihi : 8.3.1993) 

51. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarjsı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 
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X 52. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

53. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

54. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlıj, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

55. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

57. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 58. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : İ6.11.1992) 

59. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

60. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 61. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S, Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

62. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

63. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

64. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 
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65. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

66. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

67. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

68. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

69. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

70. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

71. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

74. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

75. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 
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"76. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun,„4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

77. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı': 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

81. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

82. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

83. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004>Sayıh İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

84. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

86. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 
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88. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

89. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

90. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

92. —Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

93. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

94. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

95. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

96. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

97. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

98. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoglu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435,2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

99. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet El katmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoglu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

101. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 
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102. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru-
r mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

103. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı imar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

104. —- Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

105. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında KanunTeklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 106. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978,1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242,1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636; 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

107. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, J602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

; 108. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) ' • • 

109. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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113. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

114. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

115. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

116. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

118. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

119.— 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

120. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşlerKomisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

121. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

122. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı.Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar', Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı kurumlarda Döner Sermaye,Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 

.Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

125. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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126. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

127. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı.: 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

128. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

129. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

130. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43,3/44, 3/45,3/46,3/47,3/48,3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) 
(S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

132. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

133. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

134. _ Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

135. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

136. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/514) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 5.4.1993) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

34 
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138. — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

139. -— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




