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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — tzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, Lice'de meydana gelen terör olay
larına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

2. —r Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Erzurum'da meydana gelen 
terör olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin cevabı 

3. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, cumhuriyetimizin kurulu
şunun 70 inci yıldönümü münasebetiyle cumhuriyetin temel ilkelerine ilişkin gün
dem dışı konuşması 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 287,293 
1. — İtalya'ya gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı*nın dönüşüne ka

dar, Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1157) 287 

2. — Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Meh
met Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Ba
lamı Mehmet Kahraman'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1158) 287 

3. — Polonya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1159) 287 

4. — Polonya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dö
nüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'- . 
un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1160) 288 

5. — İsrail'e gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne ka
dar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1161) 288 

) 6.— Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'ün, Adalet Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/208) 288 

7. — Kars Milletvekili Atilla Hun*un, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/209) 289 

8. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Dışişleri ile Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/210) 289 

9. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ıri, (10/10) esas numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonu Başkan ve üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/211) 289 

10. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, (6/548), (6/549), (6/550), 
(6/551), (6/552) numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/213) 289 

11. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, (6/813) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/212) 290 

12. — KKTC'nin 10 uncu Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları için Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin davetine icabet edilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1162) 293 

13. — Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vaki davete icabeten Polon
ya'ya yapacağı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/1163) 293 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ S 290 

î. -— Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olayla
rının çözümü, millî birlik ve bütünlük konusunda genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/39) _ 2*8 — 290:291 



T.&M.M. B î 22 2 , 11 . 1993 O : 1 

Sayfo 

2. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, kontrgerilla 
iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/47) 291:293 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 294 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 294,309 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara 
Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, ekonominin makro dengelerini bozduğu, sabit 
gelirlilerin aleyhine sonuçlar doğuracak politikalar uyguladığı iddiasıyla Baş- 294:306, 
bakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına iliş- 309:324, 
kin önergesi (11/26) 463:468 

VI. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 306 

1. — TBMM Başkanvekili Kamer Genc'in, İstanbul Milletvekili Güneş Ta
ner'in kendisine sataşması nedeniyle konuşması 306:309 

2. — Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Güneş Ta
ner'in kendisine sataşması nedeniyle konuşması 309 

VII. — SEÇİMLER 324 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 324 

\ 1. — İçişleri Komisyonunda Açık Bulunan Üyeliğe Seçim 324 
\ 2. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 

seçim 324 

3. — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 324 

4. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 325 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 326 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 326 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'tn, KİT'lerin 1990-1991-1992 yılla

rındaki gelir, gider ve zararlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1415) 326:330 

2. — Kars Milletvekili, Atilla Hun'un, Sümerbank'a ait İğdır Entegre Bas
ma Tesisinin özel bir firmaya satılması konusunda ileri sürülen iddialara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1546) 331:338 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Atatürk Havaala
nının mekân ve hizmet yetersizliğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Men-
teşe'nin yazılı cevabı (7/1681) 338:339 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı basın organlarında çı
kan "Terkos Gölüne ölüm fermanı" başlıklı haberlere ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1683) •* 339:341 

— 269 — 
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5. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı El-
çibey'in temsilcilerinin Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul edilme
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı 
(7/1696) 341:342 

6. -1- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, harp okullarına alınan 
öğrencilerin iller itibariyle dağılımına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/1699) 342:359 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şeridiller'in, Malatya 1 inci Asli
ye Hukuk Mahkemesinde hâkim tarafından duruşma salonundan çıkarılan bir 
bayan avukata ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın 
yazılı cevabı (7/1707) 360:361 

8. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü tarafından yapılan grayder ve ekskavatör alımı ihalesine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1722) 361:363 

9. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, bakanlığa bağlı işyerlerinde sen
dikal eylemlere katılan memurların cezalandırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/1735) 363:364 

10.—Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli T.M.O. il Müdürlü
ğüne ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı ceva
bı (7/1745) 364:365 

11. — Bolu Milletvekili Abbas triceayan'ın, Kırşehir Merkez Toklumen Ka
sabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaddin Şahin'in yazılı cevabı (7/1749) 365:368 

12. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, orman arazisinde tarikat 
kampları kurulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'-
nin yazılı cevabı (7/1755) 368:369 

13. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Diyarbakır Valisinin bası
na yaptığı açıklamalara ilişkili Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Men-
teşe'nin yazılı cevabı (7/1760) 369:370 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mardin İlinde yapılan 
ihalelerde yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1771) 370:371 

15. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, tSKİ'de yapıldığı id
dia edilen yolsuzluklara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ya
zılı cevabı (7/1774) 371:373 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, şap ve ithal hayvanlardan bu
laşan akciğer hastalıklarına karşı alınacak proje ve önlemlere ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/1790) 373:375 
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17. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoglu'nun, Murgul Karadeniz Bakır 
İşletmelerinin çevreye zarar verdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Veysel Âtasoy'un yazılı cevabı (7/1800) 375:378 

18.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Giresun Devlet Hastanesine iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu'nun yazılı cevabı (7/1832) 378:379 

, < • 

19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ordu ve Giresun yöresinde si
lah üretimi konusunda uygulanan bir proje olup olmadığına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/1836) 379:381 

20.—Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez*in, Kahramanmaraş 
İli Çınar mevkiinde yapılacak gölete ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa 
Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1838) 381 

21.—Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş 
tüne bağlı çeşitli köylerin yol ve içme suyuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1839) 381:382 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş 
Çağlayancerit İlçesinin Hambur Köyünün içme suyu şebekesine ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1841) 382:383 

23.—Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş 
Çatmayayla Köyü yolunun geçtiği Boyalı Deresi üzerine köprü yapılıp yapılma
yacağına ilişkin sorusu Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1842) 383:384 

24. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un pazarlama ve istih
dam uygulamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı ceva
bı (7/1846) 384:389 

25. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 1993 yılı çay rekoltesine ve destek
leme alımlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı 
(7/1847) 389:391 

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze'de köy hizmetleri şube 
müdürlüğü açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1850) 391:392 

27. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli bölgesinde satılacak 
Tekel mallarının özel bir firmada stoklandıgı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1853) , 392:393 

28. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEK tarafından Gebze Molla-
fenari'de yapılan kamulaştırmaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Veysel Âtasoy'un yazılı cevabı (7/1858) • 393 

29. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoglu'nun, tSKt yo!suzlu|u ile il
gili olarak yürütülen soruşturmalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi 
Oktay'ın yazılı cevabı (7/1873) 394:396 
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30. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Somali'deki Türk Birliği ile 
ilgili olarak basında çıkan yorumlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in yazılı cevabı (7/1886) 396:397 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kocaeli merkez 
ve körfez ilçelerinde seçmen listelerinin ilgili ilçe başkanlığına verilmediği iddi
asına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/1888) 397:399 

32. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Başbakan ve Başbakanlık mü-' 
şavirlerine ilişkin Başbakandan sorusu Ve Devlet Bakanı Cemil Erhan'ın yazılı 
cevabı (7/1895) » 399:400 

33. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, kapalı spor salonlarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/1900) 401:402 

34. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, el sanatları müdürlüklerince 
açılan eğitim kurslarında üretilen ürünlerin değerlendirilmediği iddiasına iliş
kin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/1907) 402:403 

35. —Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Antalya Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı 
cevabı (7/1913) 403:405 

36. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in; 405:406 
Köy Hizmetleri İl müdürlüklerine tahsis edilen geçici kadrolara, 
Bilecik SSK ti Müdürlüğünde çalışan geçici işçilerin maaşlarını Köy Hiz

metleri İl Müdürlüğünden aldıkları iddialarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1937, 

1949) 

37. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Mardin Milletvekili Meh
met Sincar'ın cenazesinde meydana gelen olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1943) 406:407 

38. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde bulunan köy korucularına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Bey-
tullah Mehmet Gazioğlu'nun yazılı cevabı (7/1945) 408 

39. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul'un Trakya yaka
sındaki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1961) . 409:410 

40. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak/ın, Savunma Sanayi FMC taşıma 
ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı ce
vabı (7/1972) 410:411 

41. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; 412:414 
Mi'Iî Savunma Bakanlığı FMC taşıma ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddi

asına ilişkin Başbakandan, 
Millî Savunma Bakanlığı FMC taşıma ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddi-

ncına ilişkin Millî Savunma Bakanından, —272 — 
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Soruları ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/1980, 
1981) 

42. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Tekke Köyünün spor 
sahasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/1993) 414:415 

43. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Başbereket Köyü
ne selektör binası yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/1997) 415:416 

44. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Tekke Köyü selek
tör makinesi ve ilacı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refa
iddin Şahin'in yazılı cevabı (7/1998) 416:417 

45. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Akkaya telefon sant
raline ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı 
(7/2006) 417:418 

46.— Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Canıllı Köyü spor 
sahasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2008) 419 

47. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gençali Köyünün 
trafo ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Ata
soy'un yazılı cevabı (7/2009) 420:421 

48. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Uğurçayırı Köyü 
Balçiçek Mahallesinin trafo ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/2010) 421:423 

49. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Yağmurdede Köyü 
elektrik direklerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/2011) 423:424 

50. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Başbereket Köyü
ne futbol sahası yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü 
Erdem'in yazılı cevabı (7/2013) 425 

51. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ilıca Köyünün ka
nalizasyon foseptiklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun 
yazılı cevabı (7/2014) 426 

52.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-ılıca Köyü yolları
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun yazılı cevabı (7/2015) 427 

53. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ilıca Köyünün yol 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun yazılı cevabı 
(7/2016) , 428 

54. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ortabereket Köyü 
camiinin çevre duvarı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çilog
lu'nun yazılı cevabı (7/2017) _ ^ _ 429 
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55. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ortabereket Köyü 
çamaşırhanesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı ce
vabı (7/2018) 430 

• ' . • • ' ' * . . * 

56. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ortaberek Köyü Ak
su dere yatağına köprü yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2019) 431 

57. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Pınaryaka Köy yo
lunun onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı ce
vabı (7/2020) 432 

58.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in: 433:434 
Ayaş-Pınarkaya Köyünün sulama havuzuna, -
Ayaş-Pınarkaya Köyü sulama kanallarına, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2021, 

2027) 

59. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Pınaryaka Köyü
nün kanalizasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun ya
zılı cevabı (7/2022) 435:436 

60. —- Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Tekkeköy yolunun 
kumlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı ce
vabı (7/2023) * ,436:437 

61. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Uğurçayırı Köyü 
Oltan Ovası yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/2024) 437:438 

62.— Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Yağmurdere Köyü
nün içme suyuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı ce
vabı (7/2025) 438:439 

63.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Yağmurdere Köyü 
Ören-Karaköy mahallelerinin yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa 
Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2026) 439:440 

64. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Tekke Köyü sulama 
kanallarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakapı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/2028) 440:441 

65. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Başbereket Köyü. 
' • ' • / • ' • • • ' 

sulama kanallarının yapımı için ödenek verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2029) 441:442 

66. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Bayat Köyü içime-
suyu deposu, cami minaresi, köy içi ve arazi yolları ve sulama göleti yapımına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2030) 442:443 

67. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere'de yapımı de
vam eden telefon işlerinin hızlandırılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/2068) _ 274 _ 443:444 
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68. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere Muzrupağacı 
Köyüne telefon bağlanmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Kös
tepen'in yazılı cevabı (7/2069) 445 

69. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ankara-tstanbul kara
yolu üzerinde bulunan Çamkoru bölgesine telefon bağlanmasına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/2070) 446 

70. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in; •_ 447:449 
Çamlıdere Belediyesine maddî destek sağlanmasına, 
Beypazarı-Uruş Kasabası içindeki yolların tanzimi inşaatına, 
Beypazarı Belediyesine yardım yapılıp yapılmayacağına, 
tlişkin soruları ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/2084, 

7/2094, 7/2095) , 

71. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere İlçesine turis-
tik tesis yapılmasına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı 
cevabı (7/2085) 449:450 

72. — Anlara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in; 450:452 
Beypazarı Belediyesine, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan yapılacak 

yardıma, 
Beypazarı-Uruş Belediyesine Vidanjör alımına, 
tlişkin soruları ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/2088, 

7/2089) 

73. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesinde Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan çalışmalara iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Türkân Akyol'un yazılı cevabı (7/2091) 452:454 

74. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Arifiye demiryo
lu çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı 
cevabı (7/2101) .. • . * 454:456 

75. — Anlara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Uruş telefon 
santraline.bağlanacak köylere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Kös
tepen'in yazılı cevabı (7/2102) 456:457 

76. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Macun Köyü
nün telefon santrali ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Kös
tepen'in yazılı cevabı (7/2103) 457:458 

77. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Dikmen Kö
yünün otomatik santral ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet 
Köstepen'in yazılı cevabı (7/2104) 458:459 

78. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Sekli Köyü
nün otomatik telefon santrali ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Meh
met Köstepen'in yazılı cevabı (7/2105) 459:460 
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79. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı'na bağlı bazi 
köylerin otomatik telefon santrali ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Mehmet Köstepen'in yazıİı cevabı (7/2106) 460:461 

80. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesinin İl ya
pılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2114) 462 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak iki oturum yaptı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici, ilköğretim sorunlarına ilişkin gündem dışı bir 
konuşma yaptı. 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Diyarbakır'da meydana gelen olaylara, 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un; hacca giden bazı vatandaşların vergi cezasına 

çarptırılmalarına, 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri cevap verdi. 

Çek Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dı
şişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 

Malta'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşü
ne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
Malatya Milletvekili Münir Doğan ölmeztoprak'ın, Maden Ocaklarındaki Sorunlarla İl

gili Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Memur Alımında Uygulanacak Sınavların Usul 
ve Esasları Hakkında (2/484), 

Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Asgarî Ücretten Vergi Alınmamasına Dair (2/217), 
Kanun tekliflerinin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alın

malarına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildikleri açıklandı. 

Anavatan Partisi Grubuna ayrılmış olup, açık bulunan Adalet Komisyonu üyeliğine Gru
bunca aday gösterilen Ordu Milletvekili Şükrü Yürür seçildi. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
Para - Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin sorusuna (6/496), Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe cevap verdi; soru sahibi de karşı görüşünü açıkladı. 

(6/232), (6/357), (6/526), (6/412), (6/530), (6/417), (6/542), (6/419), (6/420), (6/422), 
(6/543), (6/449), (6/544), (6/546), (6/451), (6/452), (6/454), (6/459), (6/460), (6/461), (6/465), 
(6/466), (6/476), (6/480), (6/485), (6/489), (6/469), (6/490), (6/493), (6/498), (6/499), (6/500), 
(6/501), (6/579), (6/507), (6/581), (6/508), (6/523), (6/532), (6/533), (6/534), (6/587), (6/539), 
(6/540), (6/588), (6/549), (6/550), (6/551), (6/552), (6/553), (6/555) numaralı sorular soru 
sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

(6/305), (6/306), (6/307), (6/308), (6/309), (6/325), (6/348), (6/349), (6/355)f (6/361), 
(6/365), (6/366), (6/367), (6/368), (6/374), (6/376), (6/377), (6/525), (6/415), (6/421), (6/424), 
(6/425), (6/444), (6/446), (6/448), (6/450), (6/456), (6/457), (6/458), (6/479), (6/483), (6/484), 
(6/488), (6/566), (6/491), (6/492), (6/502), (6/580), (6/509), (6/535), (6/536), (6/537) numa
ralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

(6/524), (6/447), (6/503), (6/504), (6/505), (6/510), (6/586) numaralı sorular, soru sahip
leri izinli olduklarından; 
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(6/497), (6/511), (6/512), (6/513), (6/514), (6/515), (6/516), (6/517), (6/518), (6/519), 
(6/520), (6/521), (6/522), (6/531), (6/554) numaralı sorular, soru sahibinin aynı birleşimde gö
rüşülmüş sorusu bulunduğundan, 

(6/471), (6/477), (6/494), (6/589), (6/548) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurul
da hazır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
(6/464), (6/470), (6/487) numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bu

lunmadıklarından, düştüler. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe (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 Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe (1/343) (S. Sayısı : 71), 

Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe (1/306) (S. Sayısı : 82), 

İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe (1/376) (S. Sayısı : 139), 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi »ve Adalet (2/324) (S. Sayısı: 134), » 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Anayasa (1/472) (S. Sayısı: 221 ve 221'e 1 inci Ek), 

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 (1/488, 2/9,2/536) 
(S. Sayısı: 283), 

Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri (1/420) 
(S. Sayısı: 312), 

Komisyon raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendi. 

Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/563) (S. Sayısı : 357) maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada karar ye
tersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

2 Kasım 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17:33'te son verildi. 
Yasin Hatiboğlu 

Başkanvekili 
İlhan Kaya Abbastnceayan 

İzmir Bolu 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

• - : — . . © 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

1 . 1 1 . 1 9 9 3 PAZARTESİ 

Teklifler 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 11 Arkadaşının, Memurlar ile Di

ğer Bazı Kamu Görevlilerinin Olumsuz Sicillerinin Affına Dair Kanun Teklifi (2/821) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1993) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/822) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.1993) 

3. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu ve 10 Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emek
li Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/823) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.11.1993) 

4. — İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ye 25 Arkadaşının, 19.4.1990 Tarihli ve 3628 
Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/824) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.10.1993) 

5. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 14 Arkadaşının, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 180 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/825) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 21.10.1993) 

6. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat ve 10 Arkadaşının, Oltu'nun ti Olması Hak
kında Kanun Teklifi (2/826) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 21.10.1993) 

7. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat ve 11 Arkadaşının, Hınıs'ın ti Olması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/827) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.11.1993) 

8. — Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, 14.6.1973 Tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/828) (Millî Eğitim 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.1993) 

2 . 11 . 1993 SALI 

Genci Görüşme Önergesi 

1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 Arkadaşının, Terör Olaylarının Çözümü, 
Millî Birlik ve Bütünlük Konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci Maddeleri 
Uyarınca Bir Genel Görüşme Açılmasına İlişkin önergesi (8/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.10.1993) ' 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 Arkadaşının, Kontrgerilla İddialarını 

Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi (10/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.10.1993) 

e • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saali : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Bozkurt (Sinop) 

1 ' © • ' 

BAŞKAN -— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da olduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, Lice'de meydana gelen terör olaylarına ilişkin gün

dem dışı konuşması ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır. Sırasıyla üç arkadaşıma söz vereceğim. 
İlk gündem dışı sözü Lice'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak Sayın Işın Çelebi'ye 

veriyorum; buyurun! 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, bana, gündem dışı söz verdiğiniz için teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Lice'ye giden Anavatan Partisi heyeti olarak orada gördüklerimizi 
ve değerlendirmelerimizi, mümkün olduğu kadar objektif kalmaya çalışarak sizlere sunmaya 
çalışacağım. 

Lice'de 401 konut, 242 işyeri, 20 kamu kuruluşu hasar görmüş ve büyük ölçüde harap 
, olmuştur. Resmî rakamlara göre 13 kişi ölmüş olup, 4 kişinin kimliği belirsizdir. Halk arasında 
ise 30 kişinin öldüğü söylenmektedir. Ayrıca 34 kişi de yaralanmıştır. Yaralananlardan l'i po
listir, 27 yaralı Diyarbakır Devlet Hastanesinde ve diğer hastanelerde yatmaktadır. 

Olaylardan sonra, 74 kişi gözaltına alınmış, 2 ağır makineli tüfek ve 1 roketatar ele geç
miştir. Bugün Lice'de yaklaşık 500 kişilik bir askerî birlik/vardır; bunun 100 kişisi komando 
birliğidir. Ayrıca 46 emniyet mensubu vardır. 

Lice'de, 27 Kasım 1992'de, 17 Haziran 1993'te ve 22 Ekim 1993'te ciddî olaylar olmuştur. 
Olağanüstü Hal Bölgesi içinde 96 ilçe vardır ve bunların 5 tanesinde (Lice'de, Kulp'ta, Cizre'
de, Silopi'de ve Yüksekova'da) yoğun olaylar olmaktadır. 

22 Ekim 1993'te Lice'deki olaylar sabah 09.30'da benzin almaya gelen bir polis otosuna, 
tPKK'nın ateş açmasıyla başlamış ve yaklaşık 10 saat sürmüştür. 
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Resmî görevliler, olaylardan iki gün önce halkın bilgisi olduğunu, belirli bir güç olduğunu 
belirtmişler; ancak, kendilerinin bu konuda yeterince haber alamadıklarını söylemişlerdir. 

Olaylar sırasında 400 evin büyük ölçüde yandığı tespit edilmiştir. Çarşıdaki dükkânların 
önemli bir kısmı ve belediye binası da büyük ölçüde yanmıştır. Her ailenin bir yakın akrabası
nın evi veya işyeri yanmış ya da tahrip edilmiştir. Halkın büyük bir bölümü sokakta kalmıştır. 

İnsanlar Lice'den kaçmaya çalışmaktadır. Vatandaş korku ve endişe içindedir; ancak bu
gün devlet, halkın yaşamına ve sorunlarına, söylendiği gibi, yeterince yardımcı olamamakta
dır. ICamu görevlilerinin psikolojik bir çöküntü içinde olduğu görülmüştür; halk ise endişe içinde 
ve panik halindedir, İnsanlar ortada kalmışlardır. 

Lice'de kamu görevlileriyle vatandaş arasında karşılıklı olarak ciddî bir güvensizlik orta
mı ortaya çıkmıştır; ama, Lice'deki vatandaş, bütün bu olaylara rağmen, sorunların çözümü
nü Hükümetten ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden hâlâ beklemektedir. 

Devlet hastanesinde ve diğer hastanelerde yaralılari ziyaret ettiğimizde de, insanlar, -
yaralarının ağırlığına rağmen- sorunlara çözümü Parlamentodan beklediklerini ve bu sorunla
rı çözmemizi istediklerini söylemişlerdir. 

Burada söylemek istediğim temel nokta; bütün bu hadiselere rağmen, insanların demok
rasiden hâlâ umudunu kesmediklerini, demokrasiye, Parlamentoya inançlarını yitirmedikleri-
ni belirtmektir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bütünlüğü esas olmak kaydıyla, ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bir bütün olduğumuz anlayışı içinde, birlik ve beraberlikle, teröre karşı başarılı olabil
mek için halkı mutlaka kazanmak gereklidir. Soruna, siyaset ve hukuk devleti ilkeleri içinde 
çözüm bulmak önemlidir. Halkın sorunlarına sahip çıkmak şarttır. Vatandaşı terörden, terö
ristten ayırmak gerekir. Vatandaşın mağduriyeti kesinlikle giderilmelidir. Devlet, vatandaşın 
günlük yaşamında ortaya çıkan sorunlara hızla çözüm bulmalıdır; ancak, bu sorunlara çözüm 
gecikmektedir. Biz, bu konuda, halkın zararının karşılanması gerektiği inancındayız; bu konu
nun da ciddî takipçisi olacağız, özellikle, vatandaşlık hakları ve hukuk devleti ilkelerinin yok 
sayılmasına daima karşı çıkacağız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, konunun önemine binaen, size 1 dakika daha süre veriyorum. 
IŞIN ÇELEBt (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sorunları çözmede demokratik sabır 

önemlidir ve gereklidir. Ancak ne yazık ki, böyle bir ortam ve tartışma imkânı, keskin cephe
leşmeler nedeniyle yok olmaktadır. ' 

Bugün Hükümetin doğu ve güneydoğu konusunda ciddî bir politikası, uygulama gücü, 
kararı ve hedefi ve yaklaşımı görülmemektedir. Lice'de bu çok açıkça ve net olarak ortaya çık
mıştır. Hükümetin, sorumluluğunu tümüyle devrettiği izlenimi ortadadır. Oysa, dünyada sert
lik yanlısı politikalarla sonuç alınamamaktadır. Sertlik yanlısı politikalar dünyada iflas etmek
tedir. Türkiye'de, dünyadaki, etnik kamplaşmayı esas alan sertlik yanlısı politikaların iflas et
tiğinin görülmesine rağmen, böyle bir cepheleşme anlayışı, ne yazık ki, bugün Türkiye'ye hâ
kim olmaya başlamıştır. Bu nedenle, doğu ve güneydoğu sorununu güçlü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
IŞIN ÇELEBt (Devamla) — Sayın Başkan, 1 dakika daha rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — ... bir hükümetle ve bu Parlamentoda çözmek zorundayız. 

Çünkü, bu konuda biz son iki yılda Hükümete her türlü desteği verdik. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bütünüyle, üstüne düşen görevi yaptı. Ama Hükümet, soruna, icraat açısından çö
züm bulmak zorundadır. Kısa vadeli yaklaşımların yanı sıra, uzun dönemli kararlara ve politi
kalara ihtiyaç vardır. , 

Biz, 1983'te, Türkiye'de sağ-sol cepheleşmesini, Müslüman-laik tartışmasını, devletle top
lum arasındaki kopukluğu giderdik. Bugün de Türkiye, 1993'te, yeni bir cepheleşmeye doğru 
adım atarken, Türk-Kürt, Alevî-Sünnî cepheleşmelerine mani olmak, tarlayı yeniden sürmek 
zorundadır. Bunu elbirliğiyle yapmak zorundayız. 

Hepinize saygılar sunarım. ((Alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Hükümet adına cevap vermek üzere İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi'nin, Lice'de meydana gelen olaylarla ilgili gündem dışı ko
nuşmasına cevap vermek üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemiz gündemini yıllardır işgal eden bölücü eşkıya çetesi PKK'nın insanlık dışı faali
yetleri, Türk ve dünya kamuoyu tarafından dehşetle ve nefretle izlenmektedir. 

İç ve dış şer odaklarından destek alan bu faaliyetler, devletimizin tekliği, ülkemizin birliği 
ve ulusumuzun bütünlüğüne yönelik bulunmaktadır. 

• • • " ' • • ' • • . . • • • • » 

Devletimizin, terörü ülkemiz gündeminden kesinlikle çıkarmak hususundaki kararlılığı ve 
bu yolda -başta Yüce Meclisimiz olmak üzere- milletçe ortaya konulan millî mutabakat karşı
sında, eşkıya çetesi, terörü tırmandırmak ve terörün gıdası olan korku ve dehşeti yörede hâkim 
kılmak için yeni taktik arayışları içerisine girmiştir. Güvenlik güçlerimiz karşısında ağır kayıp
lar veren örgüt, masum ve korumasız kadın ve çocuklara kurşun sıkacak kadar canileşmiş ye 
insanlık dışı yüzlerini ortaya koymuştur. 

Bu taktik arayışların bir sonucu olarak, bölücü çete, 22 Ekim 1993 günü Lice İlçemizde 
terör yaratmaya çalışmıştır. İlçede, güvenlik kuvvetlerine ve kamu binalarına çeşitli noktalar
dan yoğun ateş açılmış, maalesef, 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimizin 
anında müdahalesi sonucu, bölücü örgüte, hain emellerini gerçekleştirme fırsatı verilmemiş, 
5 örgüt mensubu ölü ele geçirilmiştir. Maalesef, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanımız, 
hain bir kurşunun isabet etmesi sonucu şehit olmuştur. Kendilerine bir kez daha Tanrı'dan rahmet 
dilerim. / 

22 Ekim günü, gece saat 24.OO'ten sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve bu yasak, 
25 Ekim günü kaldırılmıştır. Bu arada 24 kişi yakalanmıştır. 

Terörist saldırı sonucu ortaya çıkan zarar-ziyan tespit ettirilmiş olup, devletimiz, ev ve iş
yerleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarma faaliyetine girişmiştir. Nitekim, geçen 
hafta Bakanlar Kurulunda konu enine boyuna görüşülmüş ve Devlet Bakanımız Sayın Erman 
Şahin Lice'ye giderek, tespitini ve teşhisini yapmıştır. Hazırlanan rapor şu anda elimize gelmiş 
olup, Sayın Başbakana takdim edilmiştir. Hükümet, yaraları saracak ve ekonomik yönden, sosyal 
yönden Licemizin ihtiyaçlarına cevap verecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eli kanlı örgütün, devletimizi ve demokrasiyi yıkma- ' 
ya yönelik hevesleri kursaklarında bırakılacak; Türkiye Cumhuriyeti, üniter yapısıyla sonsuza 
dek varlığını sürdürecektir. Halkımızın yurtseverliği, sağduyusu ve Yüce Meclisimizin şaşmaz 
iradesi, en büyük desteğimizdir. ( 

Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Erzurum'da meydana gelen terör olaylarına 
ilişkin gündem dışı konuşmrsı ve İçişleri Bakam Nahif Mehteşe'nin cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci söz sırası, Erzurum'da meydana gelen terör olayları ve 
sonraki gelişmeler hakkında konuşmak üzere, Erzurum Milletvekili Sayın Oktay öztürk'te. 

Buyurun Sayın öztürk. 
Sayın öztürk, konuşma süreniz 5 dakika efendim. 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) -— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzurum'da, son 
günlerde meydana gelen olaylar hakkındaki bilgi ve görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Son günlerde, özellikle hedef alınan bir il konumuna gelen Erzurum'da yaşanan olaylar, 
vampirleri bile, canileri bile insafa davet edebilecek boyutlardadır. Erzurumlu, bu olayları 1918 
yılında yaşadı... Bugün, o günkü Ermeninin artıkları, aynı çirkefliği sergilemeye çalışmakta
dır. Tabiî İd, inanıyoruz, o gün nasıl tokadı yedtlerse, bugün de aynı tokadı yiyeceklerdir; çün
kü, Erzurumlunun, Türk Devletinin bölünmemesi noktasında, Türk Devletinin üniter yapısı
na inancı noktasında zerre kadar endişesi ve şüphesi yoktur. . 

Birbuçuk ay önce, Erzurum'da, "Bizim Ocak Dergisi" temsilciliğinin basılıp, 8 kişinin 
yaralanmasıyla tırmandırılma startı verilen olaylar; Şenkaya'da köy baskını ve orman mühen
dislerinin şehit edilmesi, Erzurum-Erzincan karayolunun kesilip, özellikle Erzurum otobüsle
rinin ve Erzurumlu yolcuların hedef alınması ce Çat'ın Yavi beldesinde 32, Pasinler'in Çiçekli 
Köyünde 6 vatandaşın şehit edilmesi ve son olarak da -aldığımız bilgiler doğruysa eğer- Tek
man, Hınıs ve Karayazı Belediye Başkanlarının kaçırılması, Erzurum'un, özellikle PKK eşkı
yası tarafından pilot bölge ilan edildiği duyumlarını doğrulamaktadır. Hedefleri arasında, 
Erzurum-Iğdır bağlantısının kesilmesinin de olduğu istihbar edilmiştir. 

Bütün bu olaylar karşısında, Erzurum'da meydana gelen tepki ve galeyan, son olayla zap-
tedilmez noktaya gelmiştir. . 

Bu olaylar, bozulan moral değerlerinin hâkim olduğu bir ortamda, vatanını seven her Türk 
insanının yüreğine su serpmiştir. 

Bu olaylar, halk ile devletin el ele olduğunun bir göstergesidir. 
Terörü ekonomik sebeplerle izah etmeye çalışanların ders alması gereken hadise, Erzurum 

olaylarıdır. 
Fakirlikte, işsizlikte, pahalılıkta ülkenin en üst sıralarında yer alan Erzurum insanının, her 

şeye rağmen, devletinden, milletinin bölünmezliğinden yana tavrını koyması, takdirle ve ibret
le ders alınması gerelcen bir vakıadır. Bunun altında başka şeyler aramak, ancak, arayanların 
art niyetinden ibarettir. Yaklaşan kış şartlarında, evine bir kilogram odun alamayan Erzurum
lunun bu davranışının altında, devletten yana olmanın ötesinde bir şey aramak, abesle iştigaldir. 
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Erzurum halkının bu tabiî tepkisi ve arzu edilmeyen bir olayın olmaması, yeni faciaların bek
lentisi içinde olan baykuşların hüsrana uğramasına sebebiyet vermiştir. 

Halkın her kesimi, üniversitesi, esnafı, din adamı, öğrencisi, işçisi, memuru, velhâsıl bü
tün Erzurum, Türkiye genelinde kapalı yerlerde sessiz ifade edilen duygulara, vakur bir tep
kiyle tercüman olmuştur. Halkta bir art niyet olmadığını sezen tecrübeli idareci Valinin, Ko
lordu Komutanının ve Erzurumlunun vekilinin, halkın içine girerek, tepkinin başka kulvarla
ra, mecralara dökülmesini önlemeleri, önce onlarla bütünlük arz edip, sonra dağılmalarına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kesildi) ' \~ 

BAŞKAN — 2 dakika daha süre veriyorum efendim. 
OKTAY ÖZTÜRK (Devamla) — Teşekkür ederim. 
... vesile olmaları, her türlü takdirin üzerinde bir davranıştır. Teşekkür ediyoruz kendileri

ne; keşke aynı duyarlılık Sivas'ta da gösterilmiş olsaydı. Ancak, bu tür kalabalıklar, her za
man, beş altı profesyonel kişi tarafından istenilen noktaya çekilebilecek özellikteki topluluk
lardır. Erzurum'da 30 Ekim akşamı meydana gelen yürüyüşte de böylesine art niyetli bir iki 
kişi tespit edilmiş ve bunlar gerekli yerlere bildirilmiştir. 

Erzurum'da meydana gelen olaylar, diğer illerdeki durumlarla ilgili bilgilerle birleştirildi
ği vakit, ülkemizin, terör belasıyla birlikte bir iç çatışmaya doğru götürülmek istendiği görül
mektedir. Onun için, terörün, partilerüstü bir anlayışla, oy hesabı yapılmadan ele alınması ve 
bütün siyasî partilerin birlik ve beraberlik içinde olması elzemdir. İnsan hakları, hukukun üs
tünlüğüne dayalı hürriyetçi demokratik ilkeler ve Anayasamızın ortaya koyduğu il keler, hepi
miz için asgarî müştereklerdir. 

Hükümetin, can güvenliğinin sağlanması ve bölücü terörün bir an önce son bulması hu
susunda gereken tedbirleri almasını rica ediyoruz ve son olarak diyoruz ki: Artık, klişeleşmiş 
bir cümleden ibaret olan, "anarşistler, akıttıkları kanda boğulacaklardır" tabirlerini bir tarafa 
bırakın, bir an önce, ama bir an önce, ne tedbir gerekiyorsa onu alini 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Erzurum Milletvekili Sayın Oktay Öztürk'ün gündem dışı konuşmasına arzı cevap etmek üze
re huzurunuzda bulunmaktayım. 

Ülkemizin üzerinde bir kâbus gibi duran terör olayının, eylemlerini, ülkenin her yöresine 
1 taşıma gayreti içinde olduğu malumunuzdur, özellikle son aylarda Olağanüstü Hal Bölgesi 
dışında bulunan illerimizde terör olaylarında bir yoğunlaşma olduğu, kamuoyumuzca da bi
linmektedir. Nitekim, 25.10.1993 günü, Erzurum İlimizin Çat İlçesi Yavi Kasabasında, PKK 
terör örgütlerince, 6'sı çocuk 32 vatandaşımız öldürülmüş, 2'si çocuk 8 vatandaşımız da yara
lanmıştır. 

25.10.1993 günü Erzincan-Erzurum karayolunun 46 ncı kilometresinde, Karasu Köprüsünde, 
Tunceli hudutları içinde, 2 yolcu otobüsü taranmış ve bu olayda 4 vatandaşımız ölmüş, 12 va
tandaşımız da yaralanmıştır. 
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28.10.1993 günü saat 21.00 sıralarında, PKK terör örgütünce, Kars tli Sarıkamış ilçesi Be-
lencik Köyüne de bir baskın düzenlenmiş; 7 vatandaşımız şehit edilmiş, 5 vatandaşımız da çe
şitli yerlerinden yaralanmıştır. Bu saldırıda, köy muhtarının ve geçici köy korucusu olan bir 
vatandaşımızın evi, roket mermisi isabeti sonucunda, kısmen hasar görerek yanmıştır. 

Yine, 30.10.1993 Perşembe günü saat 17.00 sıralarında, Erzurum ili Pasinler İlçesi Çiçekli 
Köyüne gelen bir grup terörist, halktan 6 vatandaşımızı katletmiş ve 1 vatandaşımızı da yarala
yarak kaçmıştır. 

Bu hadiseyi, o gün saat 21.10'da Cumhurbaşkanlığı Köşkünde haber aldım. Bu yöreler 
günlerden beri takibimizdeydi. Çünkü, PKK'nın, mücavir sahalarda, hatta mücavir sahaların 
dışına çıkmak suretiyle eylemlere girişeceği istihbar edilmiş; PKK eyleminin esas maksadının 
etnik çatışma olduğu da tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Onun için, o gün, Vali, tarafımızdan derhal aranmış; ayrıca, 9 uncu Kolordu Komutanı 
ve diğer ilgililer uyarılmış ve Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza da konu intikal ettirilmiştir. 

Demin de arz ettiğim gibi, hassasiyetimiz, etnik çatışmaya meydan vermemek yönünde
dir. Nitekim, bu reaksiyon, önce Pasinler ilçesinde gösterilmiş, yol kapatılmış, daha sonra ha
dise Erzurum tüne intikal etmiştir. 

Vali, ilde gerekli tedbirleri almış ve halkı başka bir yöne yönlendirmiştir. Bu suretle, basi
retli ve demokratik kurallara uygun hareketle, olayın bir facia halini alması önlenmiştir. Si
vas'ta meydana gelen olayların belki on katı fazlası Erzurum'da olabilirdi... 

Değerli arkadaşlarım, bazı gazetelerde, silah dağıtıldığı, halkın silahlandırıldığı gibi ha
berlerin yer aldığını görmekteyiz. Esasında, Vali tarafından, "halk silahlandırılacaktır" gibi 
bir keyfiyet ortaya atılmamıştır. Hadise, kanun içindedir. Yani, 442 sayılı Köy Kanununun 
74 üncü maddesinin birinci bendi gereğince, esasen bu silahlar, daha evvel, Erzurum'a, gönül
lü köy korucularına verilmek üzere gönderilmişti. Onun için, halkın lalettayin silahlandırılma
sı gibi bir keyfiyet yoktur; ancak, gönüllü köy korucularına, usulü dairesinde, kanun ve nizam
lara uyulmak suretiyle bu silahlar dağıtılacaktır, dağıtılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konularda PKK'nın istediği oyuna gelme, Erzurumluların vatan
perverliği sayesinde önlenmiştir. Televizyonda da izlemişsinizdir; sokağa çıkan vatandaşın tep
kisi, demokratik bir tepki oldu. Esasen, asırlarca, etnik gruplar olarak bir ve beraber olmanın 
kıvancını, mutluluğunu hep ifade etmişlerdir. 

Büyük Türk Milleti oyuna gelmeyecektir. Etnik gruplar, bizim parçamızdır, etimizdir, tır-
nağımızdır. Onun için, değerli arkadaşlarım, PKK'nın oyununu Erzurum halkı bozmuştur. Aynı 
basireti, aynı kararlılığı diğer illerimiz de gösterecektir. Hükümet olarak tedbirleri almaya de
vam etmekteyiz; nerede bir hadise istihbar edilirse, oraya silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik kuv
vetlerimiz vaziyet etmektedir. Elbette bunun kökü kazınacaktır; büyük bir mücadeledir. 

Keyfiyeti, saygılarımla Yüce Meclise arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, cumhuriyetimizin kuruluşunun 70 inci yıl
dönümü münasebetiyle cumhuriyetin temel ilkelerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Üçüncü gündem dışı söz sırası, Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu'-
nundur. 
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Sayın Köylüoğlu, cumhuriyetimizin 70 inci kuruluş yıldönümü nedeniyle ulusumuzun ve 
milletvekillerimizin Cumhuriyet Bayramını kutlamak amacıyla gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Köylüoğlu. (SHP sıralarından alkışlar) 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimi
zin kuruluşunun 70 inci yıldönümü nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Kişisel dü
şüncelerimi Yüce Heyetinize arz etmeden önce, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyet, yasama ve yürütme gücünün halktan 
kaynaklandığı yönetim biçimlerine verilen genel bir addır. 

Cumhuriyet, bir dünya görüşü, bir yaşam biçimidir. 
Cumhuriyet, bir halk hareketidir; halkın halk tarafından yönetilmesidir. 
Cumhuriyet bir erdemdir, bir fazilettir. 
tkiyüz yıllık aydınlanma hareketimiz, zamanı tükenmiş, yıkılmaya mahkûm bir düzene 

ve onun kurumlarına karşı, akla Ve bilime dayanan yeni bir toplum kurma kavgamız, aşama 
aşama tarih içinde zenginleşerek, 29 Ekim 1923 tarihinde -Türk devrimini yapan- cumhuriye
tin ilanıyla bir çözüme ulaştı. 

Anadolu'da bir destan yaşanmış, bir imparatorluk çökmüş... 1911'den başlayarak, Trab-
lusgarp'ta İtalyan, Bağdat'ta İngiliz, Erzurum'da Rus, Adana'da Fransız, Çatalca'da Bulgar, 
Karsta Ermeni, Afyon'da Yunanla çarpışa çarpışa, onbir yıl dış ve iç savaşlarla benliğini savu
nan bir halk, sonunda, 29 Ekim İ923'te cumhuriyeti kurmuştur. 

Cumhuriyetin ilanı, sıradan bir rejim değişikliği değildir; kökleri daha öncelere giden ve 
büyük bir ülküye dayanan bir harekettir. Bu ülkü de, bağımsız, demokratik ve laik bir toplum 
yaratma ülküsüdür. 

1923 Türk devrimi, bir uygarlık devrimidir. 1923 devrimi, doğulu, bir mazlum halkın, Ana
dolu'da ve tarihte ilk kez, emperyalizme karşı verdiği bir ulusal kurtuluş mücadelesi sonunda 
aydınlanmanın gerçekleşmesidir. Kurtuluş Savaşı, Batı emperyalizminin Ortadoğu ve ön As
ya'yı paylaşım planlarına karşı verilen silahlı bir savaştır. Cumhuriyeti kuran, Kurtuluş Savaşı
nı yapan, çeşitli etnik köken ve toplumsal kesimleriyle bütün Türk halkıdır, Kuvayı Milliyedir, 
ulusal kongrelerdir, ordudur, Meclistin 

Cumhuriyet devrimi, dinsel felsefeden, akılsal felsefeye geçiştir. 
Bizim cumhuriyetimiz, hilafet ve sultanlığa son verdiği, egemenliğin ulusa ait olduğunu 

tekrarladığı için, özünde demokratiktir. ' 
Bizim cumhuriyetimiz, dini devletten ayırıp vicdanlara bıraktığı ve toplumun dünyasal il

kelere göre örgütlenmesini getirdiği için, özünde aynı zamanda laiktir. 
Türk devrimi,''padişahım çok yaşa" dan ulusal egenliğe, kulluktan vatandaşlığa geçiştir. 
Türk devrimi, siyasal iktidarın dayanağının, gökten, Tanrı'dan alınıp, yere, uluslara, in

sanlara verilmesidir. 
Altıyüz yıllık teokratik yapılı bir monarşiyi yıkarak, onun yerine halk egemenliğine daya

nan laik bir cumhuriyeti kuran, Anadolu devrimini yaparak bize laik cumhuriyetimizi kazan
dıran, başta Yüce Atatürk ve Büyük İnönü olmak üzere, 19 Mayıs şafağında Samsun'a çıkan
ları, 22 Hazıran'da Amasya Tamimini yayınlayanları, 23 Temmuzda Erzurum, 4 Eylülde Sivas 
Kongresini yapanları, toprağın altında ulu köklerimiz olan Kuvayı Milliye şehitlerini ve Kuvayı . 
Milliye destanını yazanları şükran ve minnetle anıyor, azizz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gazi Mustafa Kemal ve kırmızı kalpaklı Kuvayı Mil-
liyecilerin kurduğu cumhuriyet, insanlık varoldukça yaşayacaktır. Atatürk'ün cumhuriyeti emanet 
ettiği gençler, cumhuriyet bayrağını, Lozon'la çizilmiş Misakı Millî sınırları içerisinde, kuşak
tan kuşağa, onurla taşıyacaklardır... . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAM — Size 2 dakika daha süre veriyorum. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Bu duygularla, yüce ulusumun ve değerli millet-

vekillerimizin geçmiş Cumhuriyet Bayramlarını kutluyor, Yüce Meclisi sevgiyle, saygıyla se
lamlıyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın milletvekilleri, böylece, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İtalya'ya gidecek olan Çevre Bakam Rıza Akçalı'nın dönüsüne kadar, Çevre Bakan

lığına, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1157) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının tezkereleri var
dır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 1993 tarihinde italya'ya gidecek olan Çevre Ba
kanı Rıza Akçalı'nın dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
1 Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 

Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'-
ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1158) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Kasım 1993 tarihinde Özbekistan Cumhuriyetine gide
cek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
' • - Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Polonya'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 

Bakanlığına, Devlet Bakam İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1159) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Kasım 1993 tarihinde Polonya'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Polonya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman DemireVin dönüşüne kadar, Cum
hurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1160) 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa'nın davetlisi olarak, 2 - 4 Kasını 1993 tarihlerinde 
Polonya'yı resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsa
mettin Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — İsrail'e gidecek olan Tlırizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Ba
kanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Saglar'ın vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1161) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Türk ihraç Ürünleri Sergisi" ve "Tanıtım Haftasına" katılmak üzere, 1 Kasım 1993 tari
hinde israil'e gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakan
lığına, Kültür, Bakanı Durmuş Fikri Saglar'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'ün, Adalet komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine ilişkin önergesi (4/208) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır, okutuyorum : . • , ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ı 

Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. , 

Bahattin Alagöz 
. Gaziantep 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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7. — Kars Milletvekili Atilla Hun'un, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/209) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden, koşullarımın sürekli çalışmaya 
elvermemesi nedeniyle istifa ediyorum. x 

Gereğinin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Atilla Hun 

Kars 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/210) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görev alacağımdan, üyesi bulunduğum Dışişleri ile Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarından istifa1 ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
• BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın, (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu Başkanlığından ve üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/211) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(10/10) esas nolu Araştırma Komisyonu Başkanlığından ve üyeliğinden, Tarım-Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Başkanı seçilmem dolayısıyla istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla 

Sami Sözat 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, (6/548), (6/549), (6/550), (6/551), (6/552) 

numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/213) 
BAŞKAN — Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan (6/548), (6/549), (6/550), (6/551), (6/552) esas numaralı sözlü soru 

önergelerimi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

' Nahit Menteşe 
Aydın 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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11. — Rize Milletvekili A hmet Kabil'in, (6/813) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/212) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 195 inci sırasında yer alan (6/813) esas numaralı 
sözlü soru Önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Kabil 

• • : • \ Rize ' 

BAŞKAN ~ Soru önergesi, geri verilmiştir. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Benim de on gün evvel verdiğim, sözlü sorularımın 

geri verilmesine dair önergem vardı; hâla cevap verilmedi. 

BAŞKAN—Sayın Meclis Başkanı size cevap yazmış efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ama, sözlü sorularım gündemde bekliyor... 
BAŞKAN — Efendim, sizin, Başkanlıktan, çok ayrıntılı bir isteğiniz olmuş; Sayın Meclis 

Başkanımızla arkadaşlar görüşmüşler, böyle bir önergenin işleme konulamayacağı konusunda 
bir inceleme yapmışlar; ayrıca size cevap verilecek efendim. 

Teşekkür ederim. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

I. — Yozgat Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının çözümü, 
millî birlik ve bütünlük konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi var, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugün ülkemiz, tarihin en önemli iç güvenlik sorunuyla karşı karşıyadır, 21 inci yüzyılın 
Türk asrı olmasından korkan dış merkezler, bin yıla yakın bir süredir kardeşçe bu topraklarda 
yaşayan milletimizi bölmek ve parçalamak istemektedirler. Bu ilan edilmemiş sinsi savaşa he
def olan Tüirk Devletinin ve milletinin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin, gerçek boyutlarıy
la, milletimizi temsil eden TBMM'de görüşülmesi önem arz etmektedir. 

, Bugüne kadar TBMM'de, başta güneydoğu olmak üzere, yurdumuzda meydana gelen dış 
- kaynaklı terör olayları birçok kereler görüşülmüştür. Ancak, bugünkü boyutuyla terör olayla

rının kapalı bir oturumda bütün yönleriyle görüşülmesi şarttır. Tüm parti grup temsilcileri ve 
isteyen milletvekillerinin süre tahdidi konmaksızın görüş beyan edeceği ve neticede kesin ka
rarların alınacağı bir kapalı oturumun yapılmasının faydalı olacağına inanıyoruz. 

Terörün açtığı yaralar, yarın kapanmayacak boyuta doğru gitmektedir. Terör, eninde so
nunda bitecektir. Ancak, bu noktada TBMM üyeleri tarafından büyük bir ehemmiyetle ele 
alınmalıdır. Kaldı ki, her gün kalkan cenazeler, milletimizi büyük bir infiale itmekte ve iç bü
tünlüğümüzü sarsmaktadır. 

Kapalı toplantıda, grup sözcülerinin ve her milletvekilinin düşündükleri kesin çözüm öneri 
paketlerini sunmaları ve bunların tartışılması gerekmektedir. Bu çizgide bir kapalı oturumun 
bu sorunun çözülmesinde çok faydalı olacağına inanıyoruz. 
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Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 100-101 inci maddeleri gereğince genel görüşme ve Ana
yasanın 97 ve İçtüzüğün 71 inci maddeleri gereğince terör olaylarının çözümü ve millî birlik, 
bütünlük konusunda kapalı bir oturumun yapılmasını arz ederiz. 

Alpaslan Türkeş Osman Ceylan 
Yozgat İstanbul 

Gaffar Yakın Sadi Pehlivanoğlu 
Afyon Ordu 

Rıza Müftüoğlu Muharrem Şemsek 
Erzurum Çorum 

Koray Aydın Yaşar Erbaz 
Trabzon Yozgat 

Tuncay Şekercioğlu Oktay öztürk 
Elazığ Erzurum 

Osman Sevimli Mustafa Dağcı 
Karaman Kayseri 

Osman Develioğlu Seyfi Şahin 
Kayseri Kayseri 

Musa Erarıcı Servet Turgut 
Konya Konya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmayacağı konusundaki Ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, kontrgerilla iddialarını açık- \. 
lığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yıllardır ülkede işlenen her siyasal cinayet ve bir türlü aydınlatılamayan faili meçhul öl
dürme olayları, vatandaşlarımızın zihninde vahim soru işaretlerinin doğmasına neden olmuş
tur. ' Acaba bu işlenen cinayetlerin arkasında devletin bir gizli eli ya da kontrgerilla diye anılan 
örgüt mü var? " kuşkusu, toplumun değişik kesimlerine hâkim olmuştur. 

Aylar önce, değerli gazeteci Uğur Mumcu'nun cenaze töreninde, bütün kuşkular tslamî 
örgütler üzerinde yoğunlaşmış iken, yüzbinlerce insan, kontrgerillayı suçlayan sloganlar atmış
tı. Aradan geçen zamana ve İktidarın verdiği namus sözüne karşın, Mumcu'nun katilleri bulu
namadı. Mumcu'nun çalıştığı gazete ve kardeşi, bazı kanıtlar ortaya çıkmış olduğu halde üze
rine gidilemediğini ileri sürmüşlerdir. > 

Geçtiğimiz ay içinde bir milletvekili arkadaşımız Batman'ın göbeğinde öldürülmüştür. Ya
pılan açıklamalara karşın, "Acaba kontrgerilla mı?" kuşkusu, toplumun geniş kesimlerinin 
beyinini ve vicdanını kemirmektedir. 

Yine, TBMM'de, faili meçhul cinayetleri araştırmak için kurulan Komisyon, özel Harp 
Dairesi Başkanını, bilgi almak için çağırmıştır. Ancak, söz konusu görevli, TBMM'ye gelerek 
Komisyona bilgi vermeyi reddetmiştir. 
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ikinci Dünya Savaşının hemen ardından, ABD ve CIA patentli bir teorinin bütün dünya 
ülkelerinde uygulamaya konulduğu ve komünizm tehlikesine karşı birtakım yeraltı örgütleri ku
rulduğu, bugün artık herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye'deki popüler adı kontrgerilla 
olan bu örgütün benzerleri, Avrupa ülkelerinde bir bir açığa çıkarıldı; sadece Türkiye'de bu 
örgütün üstüne gidilemedi. 

insanlarımız, devletin içinde bir karanlık elin karanlık işler tezgâhladığına inanmaktadır. 
Bu durum, Meclisimizi çok ciddî bir yükümlülükle karşrkarşıya bırakmaktadır. Eğer kontrge
rilla iddialarını araştırıp aydınlatamaz ve bugüne kadar karanlıkta kalmış eylemlerin faillerin
den hesap soramazsak, yarın tarih bizden hesap soracaktır. 

Kontrgerilla iddialarından, Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere, Türkiye zarar 
görmektedir. Demokratikleşmeye giden yolda, bir parlamentonun bu iddiaları araştırmadan 
saygın kalması düşünülemez. Demokrasiden söz edilen bir ülkede bir konunun üzerine gitmek 
için ne gerekiyorsa, Türkiye'de kontrgerillanın araştırılması için en az yüz misli gerekçe oluş
muştur. 

Bu nedenlerle bir araştırma komisyonu oluşturulmasını, özel Harp Dairesi ve özel Kuv
vetler Komutanlığının bütün geçmiş belge ve faaliyetleriyle birlikte "Gizli" ve "Çok gizli" dam
galı yönergelerinin incelenerek konuya açıklık getirilmesini bekliyoruz. 

Bağımsızlığımıza ve demokratikleşme hareketimize gölge düşüren bu kontrgerilla ayıbın
dan, Türkiye, artık kurtulmalıdır. Türkiye'de Parlamentonun ve Hükümetin üzerine gideme
diği bir kuruluş olamaz. Türkiye'de Parlamentonun denetleyemediği bir kuruluş var ise, Türk
iye'nin bağımsız bir ülke olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye'de askerî müdahalelere zemin hazır
lamak için olayları tırmandıran, olay çıkaran ve aslcarî müdahaleleri meşru gösterebilmek için 
karışıklık yaratan bir örgüt var ise, Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu söyleyemeyiz. 
Türkiye'de devlet, teröre terörle karşılık veriyorsa ve devlet terörünü yapan bir örgüt var ise 
Türkiye?nin bir hukuk devleti olduğunu söyleyemeyiz. 

Bu amaç ve gerekçelerle, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz. 

Celal Kürkoğlu Mustafa Yılmaz 
Adıyaman ' Malatya 

Mehmet Adnan Ekmen Salman Kaya ' 
Batman Ankara 

İbrahim Gürsoy Ziya Halis 
, İstanbul Sivas 

Mustafa Kul Mehmet Kerimoğlu 
Erzincan Ankara 

Mümtaz Soysal Ender Karagül 
Ankara Uşak 

Azimet Köylüoğlu Sinan Yerlikaya 
Sivas Tunceli 

Salih Sümer Mehmet Alp 
Diyarbakır Kars 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
12. — KKTC'nin 10 uncu Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cum

huriyeti Cumhuriyet Meclisinin davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1162) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy
larınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Ekim 1993 tarihli 5 inci Birle
şiminde alınan bir kararla, TBMM Başkanı veya Başkanvekillerinden birisinin başkanlığında, 
TBMM'de grubu bulunan siyasî partilerin birer temsilcilerinden oluşacak bir Parlamento he
yetimiz, KKTC'nin 10 uncu Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye davet 
edilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13. — Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vaki davete icabeten Polonya'ya yapacağı 
resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1163) 

BAŞKAN — Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, vaki davete icabetle, bir heyetle birlikte 2-4 
Kasım 1993 tarihlerinde Polonya'ya yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletve
killerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 

Liste : 
Hasan Akyol Bartın 
Turhan Tayan Bursa 
Ahmet Tunç Elazığ 
Esat Canan Hakkâri 
Mehmet Rauf Ertekin Kütahya 
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BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler", kısmına geçiyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTİRMASİ 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili 

H. Uluç Gürhan'ın ekonominin makro dengelerini bozduğu, sabit, gelirlilerin aleyhine sonuç
lar doğuracak politikalar uyguladığı iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/26) 

BAŞKAN — Malumunuz olduğu üzere, 26.10.1993 tarihli 20 nci Birleşimde alınan karar 
gereğince, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Uluç 
Gürkan'ın, ekonominin makro dengelerini bozduğu, sabit gelirlilerin aleyhine sonuçlar doğra-
cak politikalar uyguladığı iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında, Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son 15 yılda Türkiye'de çok sayıda hükümet değişmiştir. Ancak, izlenen ekonomi politi
kası hep aynı kalmıştır. 

Acı ilaçlarla dolu bir politika, ekonominin makro dengelerinin yerli yerine oturtulmasına 
yardıma olmadığı gibi; başta işçi, memur, çiftçi ve esnaf olmak üzere emeğiyle geçinen sabit 
gelirlilerin nefes alanlarihı daraltmıştır. 

1994 yılı bütçe çalışmalarında memurlara ilk üç ay için yüzde 15 zam vereceğini bugünden 
ilan ederek sabit gelirlilere artık hiç nefes alanı bırakmayacağını açıkça ortaya koyan Başbakan 
Tansu Çiller ve Hükümeti hakbnda Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince 
gensoru açılmasını arz ve talep'ederiz. 

Saygılarımızla. 
UluçGüirkan 

CHP Grup Başkanvekili 
Ankara 

t 
GEREKÇE : 

Türkiye, yaklaşık 15 yıldan bu yana, Hükümetlerin, hatta rejimin değişmesine karşın, kendisi 
hiç değişmeyen bir ekonomi politikası anlayışıyla yönetilmektedir. 

İki yıl önce mevcut Koalisyon Hükümeti, bu ekonomi politikasını değiştirmek, emeğiyle 
geçinen dar ve sabit gelirli geniş halk kitlelerine nefes aldırmak umut ve özlemiyle kurulmuş
tur. Bu bağlamda, öncelikle enflasyonun yavaşlatılması ve sabit gelirliler için uzun yıllardan 
beri aşınmış olan satın alma güçlerinin artırılması önerilmiştir. 
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Koalisyon Hükümetinin başlangıçta TBMM'nden güvenoyu alabilmesinin önemli bir ne
deni de, genelde yaratılan bu umut olmuştur, özelde de, memurların, başta, emeklerinin karşı
lığı olan ücretleri için toplu pazarlık yapabilmelerine yol açacak sendikalaşmaları taahhüdü, 
güvenoyuna katkı yapmıştır. 

Geride bıraktığımız iki yıl, mevcut Koalisyon Hükümetinin yeni bir umut olmadığını, as
kerî yönetimi ve ANAP'ı ile eskinin aynen devamı olduğunu göstermiştir. 

Başbakan Tansu Çiller'in son ABD gezisinde, ABD yönetimi ve IMF-Dünya Bankası yet
kilileriyle yaptığı temaslarda yeniden acı ilaçlardan söz etmesi, yeni bir umut olmadığının ve 
olamayacağının açık kanıtıdır. 

ABD'den yaptığı televizyon programlarında 550 bin işçinin karşısında saf tutup, onlara 
emeklerinin karşılığını vermemekle gururlanan Başbakan Tansu Çiller, şimdi de gözüne me
murları kestirmiştir. Memurların enflasyon yüzünden 15 yıldan bu yana çektikleri cehennem 
azabını, Temmuz 1993'de Hükümet sorumluluğunu üstlenir üstlenmez tam bir cehenneme çe
viren Başbakan, 1994 yılı için de memur maaş zammının ortalama yüzde 15 olacağını bugün
den ilan etmiştir. 

Memurlardan esirgediği kaynağı; vergi ve gümrük kaçakçılarının affı yerine yakasına ya-
pişılmasıyla ya da kamu ihalelerindeki onlarca milyar liralık suiistimallerin önlenmesiyle ko
layca bulabilecek olan Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti hakkında CHP Grubu olarak bu 
gensoru önergesinin verilmesini kaçınılmaz sayıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, bu gensoru öner
gesinde, gensoruyu verenler adına bir milletvekili, parti grupları adına da birer milletvekili ko
nuşacaktır; Başbakan veya yetkili kılacağı bir bakanda bu tenkitlere cevap verecektir. 

Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20 şer, önerge sahibi milletvekili için 10 da
kikadır. 

önerge, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Sayın trfan Gürpınar söz istemiştir; önerge sahipleri adına kişisel olarak da ken
dileri konuşacağına göre, Sayın Gürpınar'ın süresi 30 dakikadır. 

Buyurun Sayın Gürpınar. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar yüzünden kamu çalışanlarını zor duruma 
sokan Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun ver
diği gensoru önergesi sebebiyle huzurunuzdayım. Yüce Meclisi, sayın milletvekillerini saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün burada, Türkiye nüfusunun yüzde 2,8 gibi bir miktarını oluş
turan ve (eşiyle, çocuğuyla birlikte toplam 6 milyon insanımızı ilgilendiren konuları) ve onla
rın ekonomik ve sosyal taleplerine ilgisiz kalan Hükümetle ilgili gensoru önergesini görüşeceğiz. 

Gerçekten de, gensoru önergesinin konusuyla ilgili olan memurlarımız, bugün toplumu
muzun büyük bir kesimini oluşturmaktadır. Memur, devletin kamu hizmetlerinin gerektirdiği 
aslî ve sürekli işlere, devamlı vazife görmek üzere tayin edilen, genel ve katma bütçelerden veya 
buna benzer döner sermayeli kuruluşlardan aylık alan kişi olarak tarif ediliyor. Bu tariften de 
anlaşılacağı üzere, memur, devleti devlet yapan, kamu hizmetlerini yapan ki$i; bu işleri gören kişi; 
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devleti fonksiyonel hale, görünür hale, sezilir hale getiren kişi; yani, devletin ta kendisi. Vatan
daş, devleti, karşısında, hâkim, polis, öğretmen, doktor, mühendis, tapu memuru, ziraat me
muru, maliye memuru, teknisyen -vesaire- olarak görüyor; devletle, memurlar vasıtasıyla çatı
şıyor ve devleti, memurlar vasıtasıyla seviyor; gereğinde, devlete, memurların yaptığı muame
lelerden dolayı da kızıyor. 

Değerli milletvekilleri, önce, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, "memur" sözcüğünü, müm
kün olduğu kadar, kullanmaktan kaçındığımızı ifade etmek istiyorum. Hukuk sistemimizde, 
ne yazık ki, "memur" sözcüğü geçiyor. Doğrusu ve bizce kabul edileni, "kamu çalışanı" söz
cüğüdür. Memur denince, bir anlamda, emir telakki eden, emir alan, emre dayalı olarak işlevi 
tarif edilen insan, emir kavramına göre konumu tarif edilen insan akla geliyor. Bu tarifte, daha 
ziyade, bir eziklik, burukluk var. Bunu doğru kabul etmiyoruz. Ortada, bir emek söz konusu, 
bir çalışma söz konusu, bir hizmet akti söz konusu. Bu bakımdan, biz Cumhuriyet Halk Parti
si olarak, mümkün olduğunca, "kamu çalışanı" sözcüğünü kullanmaya çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu gensoruyu, durup dururken, 
hiçbir sebep yokken, bir gereği yokken vermedik. Biliyoruz, bugünlerin en önemli konusu, do
ğu ve güneydoğu sorunu. PKK terörü, Türkiye coğrafyasının bir parçasını kana bulamış. Her 
kesim bu konuyla ilgileniyor; her gün gazetelerde, televizyonlarda bu konuyla ilgili haberler 
yayınlanıyor; Türkiye'nin gündemini bu konu belirliyor; ama, değerli milletvekilleri, yine de 
biliyoruz ki, bu en önemli sorunu da, Parlamentosuyla, milletvekilleriyle, devlet çözecek ve 
bu çözümü de, kamu çalışanlarının yardımı ve etkinliğiyle sağlayacak. Devlet, Türkiye'nin o 
coğrafyasında, o bölgede kamunun etkinliğini ve sıcaklığını, kamu çalışanlarıyla hissettirecek. 
Kamu otoritesi, oraya, kamu çalışanlarının etkili ve sıcak davranışlarıyla ulaşabilecek ve soru
nun çözümünde kamu çalışanlarının büyük rolü olacak. Yine biliyoruz ki, Türkiye'nin huzu
ru, bir anlamda, kamu çalışanlarının huzuruyla orantılı olarak sağlanacak. 

Değerli milletvekilleri, bilmiyorum, siz bir tehlikeyi fark ediyor musunuz? Biz Cumhuri
yet Halk Partisi olarak, kamu çalışanlarının ve Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensubu emek
lilerin büyük bir huzursuzluk içinde olduğunu ve bunun da, toplumun geleceği açısından bü
yük sorunlar yaratacağını fark ediyoruz. Bu insanlar, sanki bir barut fıçısı, patlamaya yer arı
yorlar; hedef olarak Parlamentoyu görüyorlar ve milletvekillerini suçluyorlar; Hükümetten artık 
umutlarını kesmişler, "Hükümet laf üretiyor, yaptığı bir şey yok, milletvekilleri olarak bari 
siz bir şey yapın" diye Meclisten bir teselli arıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, ben bu hafta sonu, Partim adına, emeklilerin sorunlarına ilişkin 
olarak Kırıkkale'de yapılan bir toplantıya katıldım; o toplantıda, DYP ve SHP temsilcileri de 
vardı... , 

Değerli arkadaşlarım, çok uzun zamandan beri politika yapıyorum, iki dönemdir millet
vekiliyim; ben, şimdiye kadar, politikanın ve politikacının bu şekilde hedef alındığı ve hedef 
gösterildiği böyle bir toplantı görmedim. Hükümet, Parlamento ve milletvekilleri aleyhine söy
lenen her laf, büyük alkış topluyor, toplumdan tasvip görüyor. O toplantıda, genelde, ileri yaş
lardaki insanlar ve emekliler vardı. Kızgın yüz ifadeleriyle, birbirleriyle yarışırcasına, Hükü
meti tenkit ediyorlar ve milletvekillerine güvenmediklerini söylüyorlar ve netice olarak, "Hü
kümetten pek bir şey beklemiyoruz, Parlamento olarak bizim durumumuza müdahale edin" 
diyorlar. 
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Emekliler, "50-100 kg odun kömür olarak evimizi ısıtıyoruz. Birçoğumuz, ileri yaşımıza 
rağmen, pazarlarda çalışıyoruz, pazarcılık yapıyoruz; Kırıkkale pazarındaki pazarcıların yüz
de 3ö'u emeklilerden oluşmaktadır, üniversite imtihanını kazanan evladımızı okutamıyoruz, 
ilaç ve tedavi giderlerimizi temin edemiyoruz ve enflasyon da belimizi büküyor" diyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım, sonuç olarak, milletvekillerine dönüp, "biz Ankara'ya doğru yürü
meye başlarsak, yollar bizi almaz; polis copları bize kalkmaz; çünkü, onlar da bizim gibi me
mur, kamu çalışanı; itfaiyenin suları bize karşı sıkılmaz; çünkü, onlar da kamu çalışanı. İnsan
ca yaşamaya yetecek kadar ücret istiyoruz" diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu insanlarımızın daha birçok talebi de var. Sadece emekliler mi 
bu durumda? İşte, bugünlerde, doktorlarımız ve sağlık elemanlarımız meydanlarda... Bir müddet 
önce, savcılarımız, hâkimlerimiz, adliye personeli, maliye memurları, ziraat memurları ve ta
pu memurları meydanlardaydı; korkarım ki, yakında doktorlarımıza, yine bu kamu çalışanları 
da ilave olacak. Doktorlarımız, bu insanlarımız, büyük bir sorumluluk duygusu içinde sorun
larını dile getirmeye çalışıyorlar ve demokratik taleplerini büyük bir dikkat içinde yetkililere 
iletmeye çalışıyorlar. 

Doktorlarımız, "Daha İyi Sağlık Hizmeti Sunmak" başlığı altında yayımladıkları bildiri
lerde "Bugün ülkemizde kişi başına yıllık sağlık harcaması 50 dolar. Bunun yarısı olan 25 do
lar, ailenin sağlık bütçesinden çıktığına göre, bununla sağlık hizmetlerinin çözülmesi mümkün 
değildir. Devlet, sağlık hizmetleri için kişi başına 25 dolar ayırabiliyor. Toplumun yoksul ke
simleri sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadır. Bu nedenle, ülkemizde doğan her 
1 000 bebekten 60 tanesi, bir yaşına gelmeden ölmektedir" diyerek örnekler veriyorlar ve ta
leplerini sıralıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu taleplerin arasında, kendileriyle ilgili birtakım ekonomik talep
ler de var... Doktorlarımız, en üst derecede maaş alan insanlarımız... Bugün bir pratisyen he
kim 6,5 milyon lira, ihtisasını yapmış bir hekim 8 milyon lira, üniversite öğretim görevlisi ise 
10 milyon lira civarında ortalama maaş alıyorlar. Biraz önce kuliste jeoloji mühendisi bir de
ğerli arkadaşımla konuştum, jeoloji mühendislerinin maksimum 8 milyon lira, minimum 4 mil
yon lira maaş aldıklarını söyledi. 

Değerli arkadaşlarım, orta sınıfın oturduğu Yüzüncü Yıl Sitesinde bugün ev kiraları 3 milyon 
lira. Bu 3 milyonu kiraya verdikten sonra, maaşından geri kalan parayla ısınacak, yiyecek, gi
yinecek, diğer günlük ihtiyaçlarını karşılayacak... Bu, hiç mümkün değil sevgili arkadaşlarım. 

Diğer kamu çalışanları daha az maaş alıyorlar. Bu insanlarımızın eline geçen parayla bu
gün geçinmeleri Kesinlikle mümkün değil. 

Evimde çalışan bayanın geçenlerde gecekondusu yıkıldı ve bir başka gecekondu arama du
rumunda kaldı... Sevgili arkadaşlarım, Ankara'da en ucuz gecekondu kirası 1 milyon liradan 
az değil; bugün bir kilogram kıyma 60-70 bin lira, bir kilogram peynir 50-60 bin lira, bir kilo
gram zeytin 30-40 bin lira, bir ekmek 3 biri lira, bir eve ayda en az 200 bin liralık elektrik, 
200 bin liraya yakın su parası, telefonunuz varsa, konuşsanız da konuşmasanız da, yine 200 
bin liraya yakın telefon parası geliyor. Yakacak parası ise bir felaket; doğalgaz kullanıyorsanız 
ayda en az 600-700 bin lira; bir ton odunun fiyatı 1,5 milyon, bir ton kömür 2 milyon Türk 
Lirası. Örnekleri artırmak mümkün; bütün fiyatlar el yakıyor, ateş pahası ve bu fiyatlara her 
ay yüzde 5-6 enflasyon zammı yükleniyor. 
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* Değerli arkadaşlarım, halt bu iken, bu insanların gelir düzeylerini bir parça yükseltmek 
gerekirken, bu insanlara bir parça rahatlık getirmeyi düşünmek gerekirken, daha dün yürürlü
ğe giren Katma Değer Vergisi zamları ile bu insanların cebinden bir miktar para daha alındı. 
Devlet bugüri, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın temel gıda maddelerinden yaptığı her alış
verişten yüzde 8; yani etten, sütten, yumurtadan, şekerden, çaydan, makarnadan, bulgurdan, 
sebzelerden, yağlardan, sudan yüzde 8, yine fakir ve orta tabakanın çok kullandığı normal tü
ketim mallarından olan benzinden, mazottan, fuel oilden, likit gazdan yüzde 15 KDV almakta 
ve Hükümet bu KDV uygulamalarından ayda 2 trilyon lira bekliyor. 

Değerli arkadaşlarım, tahsil edilen bu KDV'îer, genelde dar gelirliden, emekliden, çalı
şandan, kamu çalışanından tahsil ediliyor. Hükümet, KDV oranlarıyla ilgili açıklamasında, 
"zaruri ihtiyaç maddelerinden alınan yüzde 6 oranındaki KDV'yi yüzde 8'e çıkardık, 2 puan 
artırdık; lüks tüketim maddelerinde yüzde 20'den yüzde 23'e çıkardık, 3 puan artırdık*' gibi 
bir örnek veriyor. 

Sevgili arkadaşlarım, yüzde 6*dan yüzde 8'e çıkarırken, artırdığınız 2 puan, KDV'ye yapı
lan yüzde 25 zamdır; lüks tüketim maddelerinde yüzde 20'den yüzde 23'e çıkarırken yaptığınız 
3 puanlık artış ise, yüzde 15'lik bir zamdır; genel KDV oranında yapılan yüzde 3'lük artış ise, 
yüzde 25'Iik zamdır. Bu arada, Hükümet, yapılan bu KDV oranlarında yapılan artışla da zam 
düğmesine bastı. , 

Değerli arkadaşlarım, ekmeğe yapılan KDV zammı 50 lira; ama, 2 500 liralık elanek oldu 
3 bin lira; 500 liralık zam geldi. Esnaf, bir yerde bu KDV zamlannı bahane ederek, sattığı ürünlere 
normal zamlar yaptı. 

Değerli arkadaşlarım, KDV (Katma Değer Vergisi) şunu Türkçe söyleyelim arkadaşlar; KDV, 
tüketiciden alınan vergidir, bunu çok açık söyleyelim. 

Hükümetimiz, 1994 bütçe kanunu, tasarısını Meclise sundu, bugünlerde Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülüyor. Bütçenin "Gelirler" bölümüne baktığımızda, tahsil edilmesi dü
şünülen Gelir Vergisi miktarı 185 trilyon Türk Lirası olarak karşımıza çıkıyor. Bu verginin 104 
trilyonu memur ve işçiden peşin olarak kesilen vergi. Buna karşılık, gelir pastasının en büyük 
bölümünü kapan holdinglerden, kurumlardan tahsil edilmesi düşünülen vergi miktarı 27,5 tril
yon; o da, bir sene sonra tahsil edilebilirse. 

Bir müddet önce Sayın Başbakanımız Amerika'ya gitmişti, Clinton'la ve IMF yetkilileriy
le yaptığı görüşmelerde acı reçeteden bahsetmişti, acı ilaç içirileceğinden bahsetmişti. Geldi
ğinden bu yana 15 gün geçmedi, acı reçeteler topluma sunuldu; ama, görüyoruz ki, bu acı re
çeteleri yine memurlar, işçiler, emekliler, dar gelirliler çekmekte. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada memur ve işçisini en ağır oranda vergilendiren, buna kar
şılık en üst gelir gruplarından da bu kadar az vergi alan başka hiçbir ülke yoktur. Bugün Hür
riyet Gazetesindeki manşet, bilmem dikkatinizi çekti mi?.. "Bordrolardaki Kesinti Terörü" başlığı 
altında verilen haberde "KDV zamlarının yürürlüğe girdiği gün bordroluların maaşlarındaki 
olağanüstü kesinti nedeniyle, senenin son ayları olması sebebiyle, devlet memurları büyük bir 
şok yaşadı" diyor. -

Değerli arkadaşlarım, haberde birtakım misaller veriliyor : Memur maaşı 5 milyon lira, 
ele geçen 2 milyon 370 bin Türk Lirası; memur maaşı 8 milyon lira, ele geçen 5 milyon 946 
bin lira; memur maaşı 11 milyon lira, ele geçen 5 milyon 219 bin lira... 
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Değerli arkadaşlarım, yüzde 48-50'lere varan kesintiler var. Türkiye, böyle çarpık bir ver
gilendirmeyi mutlaka düzeltmek durumundadır. Sevgili parlamenterler, Türkiye'deki memur
lar, işçiler ve dar gelirliler, böylesi bir vergilendirmeye ve maaş kesintisine müstahak değildir. 

Bugünlerde Hükümet, çalışanlara verilen vergi iadesinin kalkacağını ve bu suretle de 15 
trilyon lira para toplanacağını söylüyor. O insanların bir ay zarfında, bakkaldan, kasaptan, 
manavdan binbir güçlükle topladıkları fişlerin karşılığında aldıkları 100-150 bin lira gibi bir 
vergi iadesini keserek, bu insanları mağdur etmenin, mantıkî, insanî, siyasî hangi manayı taşı
dığını bir yetkilinin buraya çıkıp izah etmesi lazım. O insanlardan alacağınız 100'er, 150'şer 
bin liralarla belki bütçeye 15 trilyon lira kazandıracaksınız; ama o insanları, o çalışanları, o 
kamu çalışanlarını büyük sıkıntılara sokacaksınız. O insanlar için, vergi iadesi yoluyla aldıkla
rı küçük rakamlar çok önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, geçenlerde Tasarrufu Teşvik Fonu kesintileriyle ilgili bir kararname 
çıktı. Biliyorsunuz, Tasarrufu Teşvik Fonunda devletin hissesi var, memurun hissesi var. Bu 
nispetler yüzde 6'dan yüzde 3'e, yüzde 4'ten yüzde 2'ye düşürüldü. Memurun hissesindeki yüzde 
2 memura veriliyor; ama devletin şimdiye kadar memurun hesabına yatırdığı, memurun maa
şının hesabında, aktifinde hesap ettiği yüzde 3 kesinti devlette kalıyor; memurdan onu gasp 
ediyor devlet, hükümet, (CHP sıralarından alkışlar) Sevgili arkadaşlarım, bu sebeple de me
murlara büyük bir darbe daha indiriliyor. 

Değerli milletvekilleri, gerek 49 uncu Demirel Hükümeti, gerekse 50 nci Tansu Çiller Hü
kümeti, yukarıda belirttiğimiz bu gibi uygulamalara karşı bir ekonomik politika uygulayacağı 
anlayışıyla İktidara geldi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti de bu anlayışları (memuru, işçiyi, 
emekliyi, dar gelirliyi ezen anlayışları) ortadan kaldıracağı düşüncesiyle de koalisyon ortağı 
oldu. Bu iki partinin de bir hedefi vardı: "Zengin dostu ekonomi" anlayışı değiştirmek; eme
ğiyle geçinen işçi ve kamu çalışanının hakkını korumak; sabit ve dar gelirli geniş halk kesimle
rinde nefes aldırmak ve bütün bu kesimlerin insanca yaşamalarını sağlamak; bir refah düzeyi 
temin etmek, bu hükümetlerin başlıca hedeflerindendi, vaatlerindendi. Yıllardır enflasyonun 
altında maaş alan kamu çalışanları ve işçiler, iki yakası bir araya gelmeyen sabit gelirliler, Hü
kümetin bu vaadi karşısında umuda düştüler ve bu umut sonucu bu İktidar, bu Hükümet, Mec
listen güvenoyu aldı... 

Değerli arkadaşlarım, insafla söyleyelim, geçen iki yıllık dönemde bu İktidarın, kamu ça
lışanından yana, işçiden yana, emekliden yana, dar gelirliden yana bir tek icraatı var mıdır 
ki, bir tek, icraat yapmış mıdır ki?.. Kendisinden önceki iktidarların aynısı, fotokopisi; aynı 
uygulamalar içinde, aynı şeyleri tekrarlıyor. (CHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin, bu hükümetler zamanındaki uygulanan politikalarıyla kamu çalışanları da
ha mağdur edildi, daha zor duruma sokuldu. Hükümetler, yayımladıkları genelgelerle kamu 
çalışanına, öğretmenine, işçisine, "Git, ikinci bir işte çalış. Ben sana geçimini sağlayacak para 
veremiyorum, başka işler yap, kendine ek gelir temin et" dediler. "Başının çaresine bak, limon 
sat, ekmek sat, pazarda çalış, kendini geçindir" dediler. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, moral değer bu olunca, memurlar zor durumda olunca, işçi
ler, emekliler zor durumda olunca, doğrudur veya yanlıştır; ama, toplumun bu yapısı da bili
nince, bakın gazetelerde nasıl haberler çıkmaya başladı : 
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"Kayseri'de dilenen 80 yaşındaki Zeynel Babayiğit'in, üzerinden 1 günlük hâsılat olarak 
2 milyon 500'bin lira çıktı. Çok sayıda memurun bir ayda kazanamadığı bu parayı -özür dile
yerek söylüyorum- bir dilenci 1 günde kazandığını belirtti." Bu haber doğru mudur değil mi
dir, basının spekülasyonu mudur değil midir bilmiyorum; ama, toplumun moral değeri bu nok
taya gelince, kamu çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz dilencilerle mukayese edilir duru
ma geldi. 

Değerli milletvekilleri, bugün toplumun yüzde 20'sini oluşturan insanlar, gelir pastasın
dan yüzde 55 pay alırken, kamu çalışanları, işçiler, emekliler gelir pastasından yüzde 14 hisse 
almaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu çarpık gelir dağılımı, sorumlulara yetkililere, hükümetlere bir 
şey anlatmalı; bundan bir sonuç çıkarılmalı. 

Bakınız, 1980 yılında bu bahsettiğim kamu çalışanları, işçilerin, emeklilerin gelir endeksi 
-alınan tedbirler sonucu-100 lira iken, bugün 48 liraya düşmüştür. Yani, bu bahsettiğim insan
lar, kamu çalışanları, işçiler, emekliler, dar gelirliler endeks hesabıyla 100 lira gelir sahibi iken, 
şu anda 48 liraya düşmüştür ve bunlar Devlet Planlama Teşkilatının rakamlarıdır. 1980 sonra
sında kamu çalışanlarının, emeklilerin, dar gelirlilerin ne kadar büyük gelir kaybına uğradığı
nın çok açık delilidir bu. . 

Değerli arkadaşlarım, bahsettiğim bu kesimlerin; kamu çalışanlarının, işçilerin, emeklile
rin, dar gelirlilerin bu açmazdan, bu çarpık tablodan kurtulmasının, mevcut Hükümetin uy
gulamalarıyla mümkün olmayacağı apaçıktır. 1993 yılı Temmuz ayında Hükümetimiz, memur
lara, kamu çalışanlarına ikinci dönem zammını verirken, yüzde 12'Iik bir artış öngörmüştü. 
Değerli arkadaşlarım, o günleri hatırlayınız, yüzde 12 artıştan sonra, kamu çalışanlarımız, de
mokratik, ekonomik ve sosyal taleplerini dile getirebilmek için meydanlara... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar, sözünüzü bağlamanız için bir dakika daha süre veriyorum, 
buyurun. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Benim bu rakamları çoğaltmam mümkün, değerli ar
kadaşlarım; fakat, sıkıntılardan kurtulmanın, sıkıntıların içinden çıkabilmenin, Hükümetin tek 
taraflı politikalarıyla mümkün olmayacağı artık apaçık; Hükümetin, tek taraflı lütufkârlığıy-
la bu işlerin halledilemeyeceği belli. Bu bakımdan, kamu çalışanlarımız, örgütlenip, kendi hak
larını elde etme durumundadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin birtakım demokratikleşme vaatleri vardı; bunların 
en önemlileri arasında sendikalara, derneklere, kamu çalışanlarına siyaset yapma imkânının 
tanınması geliyordu. s 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar, 30 dakika konuştunuz, son cümlenizi söyleyin lütfen. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Sayın Başkan, biraz müsamaha rica ediyorum. 
BAŞKAN —- Efendim, şimdi alınmış bir karar var, bu karar dışında herhangi bir şey 

yapamam. 
Size sözlerinizi bağlamanız için 1 dakika daha süre veriyorum, buyurun efendim. 
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İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, demokratikleşme vaadine rağ
men, kamu çalışanlarının sendikalaşma hakkıyla ilgili şu ana kadar Hükümetimiz hiçbir giri
şimde bulunmamıştır. Hükümetin, 58, 89 ve 151 sayılı ILO sözleşmelerinin dışında, iki sene
den bu yana bir tek girişimi olmamıştır; fakat, kamu çalışanlarımız, o günden bu yana, büyük 
fedakârlıklarla, üçyüz bine yakın üyeyi sendika çatısı altında toplamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, Kamu Çalışanları Sendikası mensuplarına Hükümet ta
rafından yapılan baskıları ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü'nün genelgesine rağmen 
sürülen ve mahkemeye verilen kamu çalışanlarının mahkeme kararlarını burada okumak isti
yordum; ama mümkün olmadı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar, zaman bakımından sandığınız kadar zengin değilim, onun 
için size söz vermiyorum. 

tRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Son sözlerimi söylüyorum Sayın Başkan, lütfen. Siz, 
aslında müsamahakâr bir Başkandınız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürpınar. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, birazdan gensoru önergesinin 

oylaması olacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu gensoru önergesine müspet oy vere
ceğiz. Tabiî, diğer partilerin durumunu bilemiyorum; ama biliyorum ki, Doğru Pol Partisi ve 
SHP milletvekilleri gensorunun reddi yönünde oy kullanacaklardır ve düşüneceklerdir ki, bu 
gensoru reddedildiği takdirde, Hükümet kurtulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet var mı, devam ediyor mu, yoksa düşecek mi bilemiyo
rum; ama size son söz olarak bir şey söylemek istiyorum. 12 Eylül öncesi gene böyle bir du
rumda, Sayın Turan Güneş'e "Koalisyon çatı/dıyor, koalisyon düşecek bu konuda ne diyorsu
nuz?" diye sormuşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN —Uzatıyorsunuz Sayın Gürpınar, 3 dakika daha söz verdim. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Bitiriyorum, son sözlerim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir daha uzatmayacağım, size 1 dakikalık süre daha veriyorum, buyurun 

son cümlenizi söyleyin. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Evet, Turan Güneş, o gülecen tavrıyla, "armudun içi 
çürümüş; düşse ne olur, dalda kalsa ne olur!" demiş. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
İkinci söz sırası, ANAP Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner'in, buyu

run Sayın Taner. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Tanır, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bugün Türkiyemiz fevkalade zor koşullarda; âdeta, devlet gemisinin kayalıklara çarptır
madan yönetilmesi için hepimizin seferber olduğu bir durumu yaşıyoruz. Keza, bugün, 50 inci 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümfeti, Türkiye'nin 71 inci bütçesini yapma hazırlıkları içerisinde. Tam 
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bu durumun ortasında, CHP Grubunun vermiş olduğu, ekonomiyle ilgili gensoruyu görüşü
yoruz. Tabiî, burada hemen şunu söylemek lazım : önce, CHP'deki arkadaşlarıma bir hatır
latmada bulunmak istiyorum. Burada işçinin, memurun sıkıntılarından bahsettiler, haklıdır
lar. Bu sıkıntılardan bahsederken, bu Hükümeti, Anavatan Hükümetine benzettiler. Hiç ku
sura bakmasınlar, bu Hükümet, Anavatan Hükümetine benzememektedir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Daha mı kötü? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Benzese benzese, bu CHP, bu Hükümetin kanatlarından 

birine benzemektedir. Nitekim, hatırlayınız, CHP'nin iktidar olduğu dönemleri. Ne zaman gel
seler, vergi, ne zaman gelseler baskı ve CHP Hükümetleri ve tabiî, bugünkü -haklı olarak- Hü
kümetin bir kanadı olan SHP Hükümeti, hiçbir zaman için, ne işçinin ne memurun dostu ol
mamıştır. Siz bunu gayet iyi bilirsiniz. Onu« için, bize söyleyecek bir sözünüz yok; söyleyecek
seniz, hükümet buradadır, en azından burada gözükmektedir, onlara söyleyiniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Türkiye, hakikaten zor bir durumda. 
Ekonomisine baktığınız -süratle geçiyorum- enflasyon, bu iddialı Hükümetin, geçen iki 

Başbakanının iddialarına rağmen, maalesef düşmemiştir. Bütçe açığı, bütün bu iddialara rağ
men, azalmamıştır, artmıştır, tç borç, dış borç artmıştır, tç borcu 82 trilyonda alacaksınız, 287 
trilyona getireceksiniz, faizleri de yükselteceksiniz, ondan sonra kalkıp, bir ekonomi progra
mınızın olduğunu iddia edeceksiniz... 

Dış borcu, 48 milyar dolarda alacaksınız, 60 milyar dolara çıkaracaksınız; ama daha evvel 
diyeceksiniz ki, "Tüyü bitmemiş yetimimizi siz borçlandırdınız, biz bu borçları geri ödeyeceğiz..." 

Kamu sektörü borçlanma gereksinmesini, gerek evvelki Başbakan, gerekse şimdiki Baş
bakan; hele o iddialı olduğu, sizin unutmuş olduğunuz, unutturmaya çalıştığınız bir UDİDEM 
Projesi var ya, orada 8,8'e düşüreceğini söylemiştir, acaba 8,8'e düşmüş müdür?! Anavatan 
İktidarının, üzerinde Körfez bunalımının olduğu dönemdeki rakamının üzerine çıkmıştır. Bu 
sene 17 mi, 18 mi olur, Allah bilir (!) 

Cari işlem dengesi, süratle 5 milyar doları aşacaktır; 7-8 milyar dolar olması kuvvetle muh
temeldir. 

Faizler tırmanmaktadır, siz düşürmek için, devlet olarak müdahale ediyorsunuz. Kurlar 
tırmanmaktadır, siz, devlet olarak, çıkmasın diye, Merkez Bankasına müdahale ettiriyorsunuz. 
Müdahale ettiriyorsunuz da ne oluyor? Birileri para kazanıyorlar. Merkez Bankasının bu mü
dahalesinden dolayı, kur yine çıkıyor, o ucuz döviz alan birileri, ertesi gün para kazanıyorlar. 
Bu para kazananlar, memurlar mı, işçiler mi, esnaf mı, emekli mi? Hayır, maalesef... tşte bun
lar, sizin vergi alamadıklarınız. Ama, çaresizlik içerisinde, bu memleketi düzeltme yolunu -ve 
maalesef bu yolu da yanlış bir seçimle buldunuz- Amerika'ya kadar gidip, Uluslararası Para 
Fonundan ve Dünya Bankasından aldığınız derslerde arıyorsunuz. Yani, bu yaptığınız doğru 
mu?.. Bunu tabiî sormak lazım. Bunu ben, Yüce Meclisinin vicdanına; ama Büyük Türk Mil
letinin bilincine bırakıyorum. 

Vergi affı çıkarıyorsunuz, vermeyeni zengin ediyorsunuz, vereni, maalesef, aptal yerine ko
yuyorsunuz... 

"İki anahtar" diye çıkıyorsunuz, sonra bunlardan vazgeçiyorsunuz. Nasıl vazgeçiyorsu
nuz?.. Toplu Konuta para vermiyorsunuz. 
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Peki, özelleştirmeye çıkarken ne yapıyorsunuz?., "özelleştirme" diye çıkıyorsunuz, "TÖ-
YÖK'ü kuracağız" diyorsunuz, kuramıyorsunuz. Hadi biz, özelleştirmeyi başlattık, Özelleştir
meyi yaparken bizim de sorunlarımız vardı. Siz muhalefet, haklı olarak bizi mahkemeye verdi
niz -sizin açınızdan "haklı" diyorum-; ama daha sortra, işin hakiki hakkını bilerek, hükümete 
gelir gelmez, mahkemeden geri çekildiniz. Sizin karşınızdaki Anamuhalefet partisi, sizin bize 
yaptığınız uygulamayı aynı şekilde yapıyor mu? Yapmıyor; ama; bu konuda Anamuhalefet par
tisine ihtiyacınız yok (!) Bu konuda sizin o kadar kuvvetli ve kıymetli bir ortağınız var ki, orta
ğınız sizin yerinize bunu yapıyor (!).. Tabiî, böyle bir ortaklığın nasıl olduğunu anlamak müm
kün değildir. Ben arkadaşlarıma "nasıl oluyor da bunu yapıyorlar?" diye sordum. Cevap şuy
du : "Ya yeni Genel Başkanları, arkadaşlarına söz geçiremiyor veyahut da danışıklı dövüş ya
pıyorlar." tşte, bu ortamda kurulmuş ve maalesef, ekonomiyi her geçen gün, rakamların gös
terdiği gibi kötüye götüren bir Hükümet var; daha doğrusu bir Hükümet yok (!).. 

Düşünün, Mecliste, gensoru gibi önemli bir konunun konuşulduğu gün, hakkında genso
ru verilen Sayın Başbakanın -en azından 32 bakan olduğunu biliyoruz, o bakan arkadaşlarımı
zın da 3-4 tanesi haricindekiler yoktur- ve sayın bakanların burayı teşrif etmesi, bilgilenmeleri 
açısından faydalıdır. Yani, fena bir şey değildir, buraya gelseler... Yapmadıklarını biliyoruz, yap
mıyorlar; ama, en azından demokrasinin çalışması açısından, muhalefet burada kendilerine 
doğruları anlatırken dinlemiş olsalar, zarar mı görürler? tnanın hayır, onlar zarar görmezler 

RASÎM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Oy vermeye gelirler!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bugün, milletin sesini dinlemiyorlar; bugün, bu Mecliste

ki milletin temsilcilerinin seslerini dinlemiyorlar; ama, size bir şey söyleyeyim mi, millet de on
ları gayet iyi biliyor! Nitekim, ne kadar acıdır -aslında ben konuşmama başlarken, burada, 
bazı arkadaşlarıma "geçmiş olsun" dileğinde bulunacaktım- bir sayın bakanımızın, Erzurum'a 
gittiği zaman bir saldırıya uğramasını üzüntüyle karşıladım; Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanvekili de gittiği zaman keza, bu şekilde karşılanmasına, inanın, gönlüm razı olmadı; hatta 
değerli Başbakanımızın Diyarbakır'a gitmemişini tavsiye etmişler, o da buna uymuş... Hakika
ten buna da üzüldüm... 

Beyler, ciddî olalım. Bu söylediğim yerler Rusya değildir, bu söylediğim yerler Amerika 
değildir, bu söylediğim yerler Anavatanın topraklarıdır. Bu topraklarda milletvekillerine bu ya
pılıyorsa, sizin burada bunu dinlemeniz lazım, sizin buna kulak vermeniz lazım. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Buraya geleceksiniz, hep beraber, bu memleketin meselelerinin çözümünde bizden görüş 
alacaksınız. "Birlik, beraberlik" diyorsunuz, "millî mutabakat" diyorsunuz; ama neredesiniz?!. 

Anavatan Partisi, bu Hükümetin, bu olmayan Hükümetin koalisyon ortağının vermediği 
millî mutabakatı her zaman için burada vermeye hazırdır ve vermiştir. Bu memleketin millî 
menfaati olduğu zaman, bunu, bu Anavatan Partisi vermemiş midir? 

Şimdi ben size sorarım : Terör, bu memleketin en önemli konusuyken, Eskişehir Cezae-
•vinden teröristleri bırakırken, size, "bırakın" diye desteği Anavatan Partisi mi verdi? Kendi 
kendinize verdiniz... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Nerede bırakıldı?.. Onlar başka cezaevine nakledildi
ler. Doğru söyleyin. 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eskişehir Cezaevinden çıkardıklarınızı bugün yakalaya-
mıyorsunuz! Onları oraya koyan güvenlik mensupları, onları oraya koyan benim Türk askerim 
şehit oluyor; siz burada çıkıp, hâlâ bunları söyleme cüretinde bulunuyorsanız, siz bunu vatan
daşa söyleyin. Siz, tarih önünde bunun hesabını vereceksiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Eskişehir Cezaevinden Niğde Cezaevine nakledildiler... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen kürsüdeki arkadaşa müdahale etmeyin. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — O da gerçekleri söylesin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu, olmayan Hükümet, icraatı nasıl yapacak!.. 
Şimdi bakınız, bu Hükümet buraya iki sene geldi, ne oldu?.. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Taner, girin Hükümete, olsun bitsin! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O davet size aittir. Nasıl olsa SHP ile CHP birleşecek, 

siz bu işi daha iyi götürürsünüz! ' 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iki sene evvel büyük vaatlerle gelen Sayın Demirel, 

bugün Çankaya'dadır, Cumhurbaşkanı seçilmiştir. O Hükümeti kuran Koalisyon ortağı Sayın 
inönü aramızdadır ve -gerçi şu anda aramızda yok; ama- kendisi Dışişleri Komisyonu Başka
nıdır. Yani, Türkiye'nin sorunları bitti, her şey güllük gülistanlık oldu, memleket çok iyi gidi
yor da, eh işte yaşlılar çekildiler, yerlerini gençlere bıraktılar, "hadi bakalım biraz siz yapın" 
mı dediler?!. Hayır... Türkiye, maalesef tehlikeli yolda süratle ilerlerken, bazı insanlar sorum
luluk anlayışlarını değişik şekilde değerlendirmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; peki, çözüm var mıdır? Bu memleketin bugünkü du
rumunda sokaktaki vatandaş, her karşılaştığı arkadaşına, yaşlılara, tecrübelilere, siyasîlere, "ne 
olacak bu memleketin hali?" diye sorduğu zaman; alın terini yurt dışında güç koşullarda hiz
mete koyan ve bu memleketin özlemiyle yanan işçiler, Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, 
Avustralya'dan "ne olacak bu memleketin hali?" diye sorarsa, peki bu Hükümet ne cevap ve
recek? Bu Hükümet ekonomiyi rayına mı oturtacak, terörü mü bitirecek, yoksa gününü gün 
edip 24 saat için "Allah'a şükür, bugün de geçti, kırmızı plakalı arabam altımda; Allah kerim, 
yarın da geçer inşallah" mı diyecek? İşte bu son söylediğimi diyorlar. Eğer bu son söylediğimi 
söylemiyor olsalardı, eğer bugün bu Hükümet, bu sıralarda olmayıp Diyarbakır'da olsaydı, 
Muş'ta olsaydı, Ağrı'da olsaydı, Van'da olsaydı, Erzurum'da olsaydı, o zaman haklı olarak 
derdik ki, "ne yapsınlar, memleket meselelerini yakından takip etmek için gidiyorlar." Ama 
maalesef orada değiller. Nerede Hükümet, bu gensoru konuşulurken? Ben size söyleyeyim : 
Sayın Cumhurbaşkanımız Polonya'ya gidiyorlar; Hükümet de, Sayın Cumhurbaşkanımızı Po
lonya'ya giderken uğurlamak üzere gitmişler! 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — tkibuçuk saat önce gitti Sayın Cumhurbaşkanı... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanı gittiğine göre, Hükümet nerede? 

Bu Hükümetin Başbakanı nerede? tşte bunu ben sormuyorum, vatandaş soruyor. Bunu vatan
daş basında soruyor, bunu vatandaş Lice'de soruyor, bunu vatandaş Erzurum'da soruyor ve 
ne acıdır ki, vatandaş bunu sorarken, Hükümetin sorumluluğu altında olan meseleleri bugün, 
artık bu Meclise soruyor, "neden bu Meclis çalışmıyor?", "neden bu meclis bu meselelere ça
re bulmuyor?" diyor. 

Sayın milletvekilleri, işte en garip tarafı budur ki, demokratik parlamenter sistem içeri
sinde memleketimiz bir değişime uğramıştır; Hükümetin yönetimi piyasadan çıkmıştır, yerine 

— 304 — 



TJBJMJM." B': 22 2 . 11 . 1993 -O : 1 

âdeta bir parlamento yönetimi gelmiştir; yani, sizin burada yapamadıklarınızı, vatandaş, Ana
vatan Partisinden beklemektedir, Cumhuriyet Halk Partisinden beklemektedir, Refah Parti
sinden beklemektedir; destek verenler, oy verenler, o partilere gidip, "gidin, Meclise hâkim olun, 
bu memleketin, milletin derdine deva olun" demektedir. 

Peki, siz ne yapıyorsunuz? Siz, KDV'ye zam yapıyorsunuz!.. Kusura bakmayın, KDV'ye 
zam yapmak bir çözüm mü? "Efendim, bütçe; elimizde imkânlarımız yok; biz güneydoğuya 
imkân seferber ediyoruz, ordu orada çarpışıyor, paraya ihtiyacı var..." öyle mi? Onun için ne 
yapacaksınız? Destek arayacaksınız. Getirin siz buraya bununla ilgili kanunları, deyin ki, "biz 
güneydoğuda askerimiz ölmesin diye araç gereç..." Araçsa araç, gereçse gereç verelim. Bunun 
için bütçe açığı 192 trilyon değil 500 trilyon olsa kime ne!.. Bir problem değil; ama maalesef, 
siz böyle hareket etmiyorsunuz. 

Bakın, 1994 bütçesi yapılmıştır... 1994 bütçesinde, anlayabildiğiniz kadarıyla -ki Sayın Bakan 
herhalde buraya gelip konuşacaktır, tersini söylesin- güneydoğudaki askerimizin savaşması, em
niyet güçlerinin savaşması için yaptığı yatırım, yaklaşık 3 trilyon liradır. Siz, 3 trilyonla ne ala
caksınız? Kırk tane helikopter mi? Peki, güneydoğuda boşaltılan 800 köyün vatandaşının mas
raflarını karşılamayacak mısınız? Onlar bu memleketin avlatlarıdır... Güvenlik nedeniyle on
ları köylerinden biz çıkardık. "Nereye gidiyorsun, ne içiyorsun, ne yiyorsun; korkma, devletin 
arkandadır" demeyecek misiniz? Demediğiniz zaman o vatandaş da size, "benim devletim, 
benim Hükümetim" diyebilir mi? Nitekim demiyor. Demiyorsa, siz, bunları, dinlemek için bu 
Meclise gelmeyecek misiniz, şu sıralarda oturmayacak mısınız? Nerede 182 kişilik Doğru Yol 
Partisi Grubu, nerede 54 kişilik SHP Grubu? Niye yoklar?.. Haa, bugün maç var... Bu maç 
hakikaten çok önemlidir (!).. Yani bu maç, Türkiye'nin geleceğinden, güneydoğu sorunundan, 
akan kandan, akan gözyaşından ve kötüye giden ekonomiden daha önemlidir (!).. Belki sizin 
için öyle; ama, bizim için öyle değil... 

Çözüm nedir; çözüm yok mudur? Çözüm vardır, hiç merak etmeyiniz. 70 senelik Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetleri döneminde, her zaman, Türkiye'nin başına bir şeyler gelmiştir. Türkiye 
ne zaman kuvvetlense, şer güçler Türkiye'nin üzerine gelirler. Hatırlayınız, Ruslar, Kars'ı, Ar
dahan'ı, Boğazların kontrolünü istemediler mi? Türkiye bunun altından kalktı... Kore'ye Türkler 
gitmedi mi, Türk askerî ölmedi mi? Kıbrıs... 1970'li senelerde sağcılık, solculuk olayları sonu
cu sokaklar kan gölüne döndü, kardeş kardeşi vurdu... Arkasından 3 tane askerî müdahale 
oldu. Bunları aşmadık mı? Peki, Türkiye'nin devleti, hükümeti üç defa iflas etmedi mi? Bu 
ekonomi, 70 sente muhtaç edilmedi mi? Ama, dikkat ederseniz, ne olursa olsun, Türk Milleti, 
Türk insanı, bu durumlarda yumruk gibi birleşip, ele ele verip, bu meselelerin altından kalk
mıştır. İşte, son on sene içerisinde Türkiye'nin aldığı yol, bunun ispatıdır. 

Şimdi, size biraz da kitaptan bir şeyler okuyayım. Bakın beyaz bir sayfa, bembeyaz bir 
sayfa (!).. Diyor ki: "1990'Iarın ilk yıllarında, Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisiyle entegre 
olma konusunda önemli mesafeler kat etmiş durumdadır. 2 000'li yıllara daha güçlü bir eko
nomi olarak hazır olma istekliliği, bugünkü politikaların temelini oluşturmaktadır. Türkiye 
ekonomisi, son on yılda, dünya ekonomisindeki ortalama büyümenin üzerinde büyüme hızla
rına ulaşmıştır. Türk halkının yaşam seviyesinde, önemli ölçüde yükselme sağlanmıştır. Bu da, 
halkın tüketim tercihlerinde değişikliğe yol açmaktadır. Bir yandan kamunun gerçekleştirdiği 
yatırımlar, bir yandan halkın tüketim tercihlerindeki değişimin yarattığı talep artışı ve özel gi
rişimcinin dinamizmi, ekonomik, büyümenin yüksek düzeylerde gerçekleşmesinde etken olmak-
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tadır. 1980'den itibaren uygulanan politikalar sayesinde, ekonomide yapısal değişim sağlan
mış, malî sektör ve sermaye hareketleri bakımından çok olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Türkiye 
ekonomisi, karşılaşacağı engelleri aşabilecek güçtedir." Kitap bunları diyor. Hangi kitap? 1993 
yılı ekonomik raporu. Bu Hükümetin, gerçekleri bilerek kabul ettiği... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Gerçektir onlar. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — İşte, benim söylediğim de budur. Biz, bu gerçek içerisin

de, bu ekonomik problemleri aşarız. Biz, bu gerçekler içerisinde, bu zorun üstesinden geliriz; 
ama, bunu bu Hükümetle yapamayız, bu Hükümetin ortaklarıyla yapamayız. Bu Hükümet, 
vazifesini bilmedikçe; bu Hükümet, görevinin sahibi olmadıkça, bu işi yapamaz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — O sizin takdiriniz! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O bizim takdirimiz değil, o milletin takdiri! 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun).'— Milletin takdirinin ne olduğu belli. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Siz iktidar olduğunuzda, -yaptırdığınız kamuoyu araştır

maları sonunda- gelip, buradan, milletin yüzde 81'inin arkanızda olduğunu söylemiştiniz ve 
sağ ve sol partilerin birleştiğini ve enkaz halinde devraldığınız bu memleketi iyi bir yere götüre
ceğinizi de söylemiştiniz. Söylemediniz mi? Şimdi, aradan geçen iki seneden sonra, Allah için, 
bir kişi çıksın bu kürsüye, söylesin, desin ki, "iki sene içerisinde, biz memleketi dünden daha 
iyi yaptık." 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Aksini söyleyen sadece sizsiniz... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Aksini biz mi söylüyoruz, rakamlar mı söylüyor, sizin ki

tabınız mı söylüyor, kamu borçlanma gereği mi söylüyor, artık bilemiyorum! 
Konuşmamı vaktinde bitirmek için sözlerimi bağlamaya çalışacağım. 
Gelelim, çok güvendiğiniz kamuoyu yoklamalarına... Arkanızdaki destek nerede? Dün ak

şam televizyonu seyredenler gördüler -sizin yaptırdığınız gibi bin kişilik, 2 bin kişilik denekler 
üzerinde yapılan bir kamuoyu araştırması değil-; 22 bin kişi cebinden para verip telefon ede
rek, noter huzurunda, bu Hükümet hakkında görüşünü beyân etmiştir. Ne demiştir? Yüzde 
91'i, "bu Hükümet başarısız" demiştir, yüzde 9'u da desteklemiştir. (ANAP sıralarından al
kışlar) Bu size... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Taner, konuşmanızı bitirmek için size 3 dakikalık süre veriyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sessiz çoğunluk telefon etmez, rey verir. 
GÜNEŞ,TANER (Devamla) — Memleket, millet bu şartlar içerisinde... Sizin burada dev 

aynasında, sırça köşklerde, kendi kendinize yaptığınız konuşmalarla olmaz; gerçekleri görün. 
Sokağa çıkın, vatandaşa gidin... Televizyonda dün akşam yapılan yayında size verilen dersi iyi 
dinleyin. Diyeceksiniz ki, "ne olacak efendim, bir televizyon bir araştırma yapmış, onu söylü
yor; o sandık mı?" Evet, sandık... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sandık ondan da beter. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sandık bundan daha beter. 
Eğer "sandık" diyorsanız, eğer "çare sandık" diyorsanız, ki, biz sandık diyoruz; öyle mi?.. 

Biz erken seçim diyor muyuz? Diyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu meselenin çözümü 
erken seçim diyor muyuz? Bunun için, bu Hükümet gitsin, hangi hükümet gelirse gelsin, ister
se azınlık hükümeti gelsin, destekleyelim. İsterseniz zorda kalırsanız, "biz yapamıyoruz, bizim 
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kadromuz yok, Anavatan'a ihtiyacımız var'Miyorsanız, Anavatan hükümeti gelsin. Koyun ta
rihini... Siz kaçmazsınız... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Kaçma alışkanlığımız yok bizim! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Siz kaçmazsınız (!) Tabiî, tabiî... Alışan kaçmaz... O kır

mızı plakaya alışmayın beyler, o koltuk Sultan Süleyman'a da kalmadı, size de kalmaz. 
Yüce Meclise sevgiler saygılar sunarken, herhalde bu gensoruya, "hayır" diyeceğimizi bek

lemiyorsunuz. Bu memleketin hissine tercüman olacağımızı hissedip, korkunun ecele faydası 
olmadığını sizlere ifade ediyor, tekrar Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 

VI. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/. — TBMM Başkanvekili Kamer Genc'in, İstanbul Milletvekili Güneş Taner'in kendisine 
sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Sayın Taner, konuşmasında beni de ilgilendiren bir 
cümle kullandı. (ANAP sıralarından "doğru, doğru" sesleri) Müsaade ederseniz bu konuda 
bir açıklama yapayım. 

Biliyorsunuz, Erzurum'un Çat İlçesine bağlı Yavi Beldesinde 32 tane masum vatandaşı
mızın katledilmesi nedeniyle, orada akrabaları katledilen insanlara devletin her kurumunun 
yanında olduğunu göstermek ve o vatandaşlarımızın bir nebze acılarını paylaşmak, onların 
durumunu yerinde görmek üzere, ben ve bir grup arkadaşımız Yavi'ye gitmiştik. Birinci gün 
Sayın Kültür Bakanımız da vardı. Sayın Kültür Bakanımızı ve bir milletvekili arkadaşımızı Sa
yın Vali, Emniyet Müdürü kendi arabalarına aldılar, dediler ki ilk gün "köye gidemeyiz, yolda 
çatışma var." Ben ve diğer bir milletvekili arkadaşımla bir Reno arabaya bindik. Sayın Vali, 
Kültür Bakanına yanımızda diyor ki, "Sayın Bakanım, bizim bindiğimiz araba zırhlı araçtır. 
Bize bir tecavüz olursa, bir roket gelirse, bu zırhlı araç bir şey olmaz, gidelim," Yani bunu ya
nımızda derken, kendilerinin canlarının çok önemli olduğunu, benim Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Vekili olduğumu bildiği halde, bizim bir valinin yanında, bir emniyet müdürü
nün yanında can güvenliğimizin hiçbir değerinin olmadığını orada ihsas ettirdi. Neyse, o gün 
köye gidemedik, ertesi gün gittik, Belediye Başkanımıza uğradık, orada zarar gören vatandaş
larımızın bir kısmıyla konuştuk... 

BURHAN İCARA (Giresun) — Sayın Başkan, hayat hikâyeni de ilave et! 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... Lütfen... Efendim, lütfen... Rica ediyorum... Ben bir 

olayı size anlatmak istiyorum, yanlış anlaşılmasın diye. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Televizyon gösterdi Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Orada biz 45 dakika vatandaşlardan dertlerini dinledik; çıkarken, değerli 

arkadaşlarım... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Televizyonda gördük, anlatmana lüzum yok. 
BAŞKAN — ... dışarıdan geldikleri açıkça belli olan birkaç kişi bizim arabamıza saldır

mak istediler, bunu açıkça gördüm. Yalnız, oradaki güvenlik kuvvetleri hiç bu işe aldırış etme
diler, en ufak engel göstermediler, mani olmak istemediler. Ben bunu -bana, kendime yapılmış 
gibi değil-, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir Başkanvekili olarak size söylüyorum. Lütfen bazı gerçekleri görelim. 
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MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — içişleri Bakanına anlat, buraya değil. 
BAŞKAN — Oradaki bir vatandaşımız bağırdı, "biz İcadın başbakan istemiyoruz. Hükü

met istifa", "biz Meclis istemiyoruz" gibi laflar söylendi. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, olayların vahametini ve inceliğini... (ANAP sıralarından gü

rültüler) Bakın arkadaşlar... Keseceğim... Sayın Taner benimle ilgili bir şey söyledi; ben bu ko
nuyu sizin bilgilerinize arz etmek istedim ve bana da kimse fiske vurmadı. 

Teşekkür ediyorum. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bir izahatta bulundu
ğunuz ve "dışarıdan getirilen bazı kimseler sataştı" dediniz. SHP Genel Başkanı, basına yap
tığı açıklamada ise, "SHP heyetinin Yavi'de temasları sırasında dışarıdan getirilen kişilerin tep
kileri örgütlenmiştir. Bazı politikacıların dışarıdan getirdikleri insanlar yaptı" dedi. Şimdi siz 
de, "Hükümet kuvvetlen de müdahale etmedi" diyorsunuz... 

BAŞKAN — Etmedi. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bir açıklamada bulun

dunuz. Bu töhmet altında kalanlar kimdir, bunu anlamak istiyoruz. Bu konuda birçok söylen
tiler vardır ve bunun açıklığa kavuşturulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Sungurlu, bakın, ben doğru olan şeyi söyledim, Sayın Genel 
Başkan bir açıklama yapmışsa, o İçendi düşüncesidir. Yalnız ben size, "orada gördüğüm kişi
ler, 'burada bağırıp çağıran arkadaşlarımız bu köyden değildir' dediler" diyorum. Tabiî ben, 
oranın yerlisi olmadığım için, kimin o köyden olup olmadığını da bilemem; ben, sadece doğru 
bir şeyi saptıyorum. 

2. — Sağlık Bakanı Ki/at Serdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Güneş Taner'in kendisine 
sataşması nedeniyle konuşması 

SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (İzmir)— Sayın Başkan, bir açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakanım. , • . • ' 
SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (îzmir) — Sayın Başkan, Sayın Güneş Taner'in 

konuşmasına bir açıklık getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — İsterseniz müzakereler bitsin, ondan sonra söz vereyim... 
SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın Güneş Taner, 

konuşmasında ismimden bahsederek sataşmada bulunduğu için bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sağlık Bakanı Sayın Serdaroğlu, "Sayın Taner'in konuşmasında kendisine karşı bir saldı

rı olduğunu",söylediler; ben de kendilerine sataşma olduğu nedeniyle beş dakika süreyle söz 
veriyorum. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, hangi konuda söz istediğini sormak 
zorundasınız; global olarak söz verilir mi? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Güneş Taner, "Erzurum'da bir bakana saldın 
yapıldı" dedi. Bu bakanın da Sağlık Bakanımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendileri de in
kâr etmediğine göre, kendilerine beş dakikalık bir açıklama hakkı veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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. SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Taner'in, tahmin ediyorum bir basın organına dayanarak kastettiği kişi benim. 29 
Ekim törenleri sebebiyle 8 bakan arkadaşımızla birlikte Türkiye'nin muhtelif yerlerine dağıl
dık. Ben, Erzurum'a gittim, oradan da bilahara Tunceli'ye gidecektim; Erzurum'da olaylar vuku 
bulunca, orada kalmayı daha uygun buldum ve Hükümet adına çalışmalara nezaret ettim, göz
lemci oldum. 

Böyle bir olay vuku bulmadı, taşlama olayı diye bir olay vuku bulmadı. Pazar günü 
Erzurumspor-Sincanspor maçının sonrasında saha içinde birtakım olaylar oldu, bu olayları 
çıkaranlar güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı, dışarı çıkarılanların stadyuma taş atma
ları sonucu Sincansporlu oyuncuların soyunma odalarının camlarının kırılması olayı meydana 
geldi. Bu arada, bilahara Vali Beyin arabasının ve aynı zamanda Erzurumspor Kulübüne ait 
bir otobüsün camlarının da kırıldığını öğrendik. 

Biz, bütün basın mensuplarıyla beraber Rektör* Emniyet Müdürü, Vali Bey ve Erzurum'
un ileri gelenleri orada şeref salonunda oturuyorduk. Ne bir taşlama ne bir sıkıştırma olayı 
olmuştur. Bilahara, bunlar güvenlik kuvvetleri tarafından dağıtılmıştır. 

Dikkat ediyorsanız, bu, bir gazetede, daha doğrusu aynı yayın organının iki gazetesinde 
çıkan haberdir. 

Dün Erzurum'daydım. Haberi veren genç bir muhabir arkadaşımıza, "Neden böyle yap
tın? Bütün muhabirler burada işte, hepimiz beraberdik" dedim; "Ben böyle yazmadım, mer
kez böyle değerlendirmiş" dedi. 

Sayın Taner'in üzülmesine gerek yok. Devletin bir bakanı, hiçbir şekilde saldırıya uğra
madı Erzurum'da. Kendilerine* hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devanı) 

A) ÖNGÖRÜLMELER (Devam) 
1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili 

H. Uluç Gürkan'ın ekonominin makro dengelerini bozduğu, sabit gelirlilerin aleyhine sonuç
lar doğuracak politikalar uyguladığı iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/26) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi SHP Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Namı Çağan'a 
söz veriyorum. 

Konuşma süreniz 20 dakikadır; buyurun Sayın Çağan. ' 

SHP GRUBU ADINA NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sizleri şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Sayın Uluç Gürkan'ın, ekono
minin makro dengelerini bozduğu, sabit gelirlilerin aleyhine sonuçlar doğuracak politikalar 
uyguladığı iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasa ve 
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İçtüzük hükümleri uyarınca verdiği gensoru önergesiyle ilgili olarak Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini açıklayacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gensoru önergesinde başlıca iki ana nokta bulunmak
tadır : Birincisi, ekonominin makro dengesinin bozulması; ikincisi de, sabit gelirliler aleyhine 
sonuçlar doğuracak politikaların uygulanmasıdır. 

önergede, bu iki noktanın çevresinde iki yıldır izlenen genel ekonomi politikası sorgulan
makta; enflasyon sorunu, Türkiye'nin IMF ve Dünya Bankası ile ilişkileri irdelenmektedir. An
cak, her şeyden önce, böyle bir gensoru önergesinin verilmesini zamanlama açısından hatalı 
bulduğumu belirtmek istiyorum. 

teinde bulunduğumuz günlerde, konsolide bütçenin parlamenter denetimi, görüşülmesi 
süreci işlemektedir. Malî yılbaşı olan 1 Ocak 1904'ten önce bütçe, gerek Plan ve Bütçe Komis-

„ yonunda gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek ve oylanacaktır. 
Bu süreç içinde Hükümetin genel politikası ve özellikle de ekonomi politikası yoğun olarak 
tartışılacaktır. 

Bütçe oylaması, etkileri ve sonuçları itibariyle -adı Anayasada öyle konulmamış olsa bile-
güvenoylamasıdır. 

Ayrıca, bütçenin reddedilmesi için, güvenoylamasından farklı olarak, üye tamsayısının salt 
çoğunluğu koşulu aranmamaktadır. Hükümete olan güvensizliğin belirtilmesi bakımından, ret 

"oylarının, kabul oylarından bir fazla olması yeterlidir. Bu nedenle, çok etkili bir gensoru niteli
ğinde görmediğimi her şeyden önce belirteyim. 

Şimdi, önergenin içeriğiyle ilgili görüşlerimi sunmak istiyorum. Ekonomide tablo iyi de
ğilse de, bu tabloyu açık olarak ortaya koymak gerekir; çünkü, tablo iyi değilse, buna uygun 
tedbirlerin alınabilmesi için, iyi olmayan tablonun da bütün özellikleriyle bilinmesi gerekir. 

tik olarak 1993 yılı geride bırakılırken, ekonominin makro dengesi, gerçekten, ekonomi
deki iki temel açık dolayısıyla tehlike sinyalleri vermektedir, yani rakamlar bunu gösteriyor. 
Bir yandan, iç açık olarak nitelendirebileceğimiz kamu kesimi açığı büyümekte; öte yandan 
da, dış açık olarak nitelendirdiğimiz, dış ödemeler dengesi açığı büyümektedir. 

1993 'tc, bütçenin, büyüme hedefi dışındaki hiçbir hedefi, maalesef tutturulamamıştır. 1993 
yılı için öngörülen yüzde 5 büyüme hedefi, yaklaşık 2 puan aşılacaktır. 1993 uygulamasının 
önemli görünen yönü budur. , 

Buna karşılık, yüzde 47 olarak benimsenen enflasyon hedefi, en az 15 puan aşılacaktır. 
Kamu kesimi borçlanma gereği hedefi yüzde 9 iken, bu oranın yüzde 16'yı aşacağı anlaşılmıştır. 

önceki yıllarda kamu kesimi açığının yüzde 40'ını aşan bir bölümünü KİT açıkları oluş
tururken, KİT açıklarının kamu kesimi açığı içindeki payı, 1993 yılında yüzde 40'tan yüzde 
23'e düşmüştür. Yani, ekonomideki asıl ana açık, asıl ana hastalık, konsolide bütçe uygulama
sından kaynaklanmaktadır. 

1993 yılında dönem başında 52 trilyon lira olarak tahmin edilen konsolide bütçe açığının, 
dönem içindeki gelişmelerle, hedefinden yüzde 120 -ki, bu yüzde 120 en iyimser tahmindir-
oranında saparak, 115 trilyon olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu yüzde 120'lik oranı, Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen, henüz Genel Kurulun 
onayına sunulmayan ek bütçe tasarısından anlıyoruz. 
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1994 bütçe tasarısında ise, kamu kesimi borçlanma gereği yüzde 14,2 olarak tahmin edil
mektedir. 192 trilyon lira olarak öngörülen bütçe açığı, 86 trilyon lira tutarındaki yatınmlan 
tümüyle, cari ve transfer harcamalarının da 106 trilyon liralık bölümünü finanse etmektedir. 

Devlet, finansman gereksinmesini karşılamak için borçlanmakta, aldığı borçların faizini 
ödemek de, ayrıca daha fazla borçlanmak zorunda kalmaktadır; ortaya mutlaka kırılması ge
reken bir kısır döngü çıkmaktadır. 

tç ve dış borç faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı, 1993'teki yüzde 18,4'ten 1994'te yüz
de 26,6'ya yükselmiştir. Bu durum, personel harcamalarının, diğer cari harcamaların, eğitim 
ve sağlık harcamalarının bütçe içindeki payının 1993'teki paylarına göre gerilemesi sonucunu 
ortaya çıkarmıştır. Yani, bu hastalık düzeltilmediği takdirde, bütün bu alanlarda her şey kötü
ye gitmektedir. 

Borçlanma-faiz kısır döngüsünün kırılabilmesi için, Türk vergi sisteminin, malî işlevini 
-ki, temel işlevi malî işlevidir- yerine getirmesini sağlayacak vergi reformunun -altını çiziyorum-
yani, vergi reformu niteliğinde düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu, kaçınılmaz bir zo
runluluk olarak ortaya çıkmıştır ve Hükümet de bu zorunluluğu fark etmiştir. Biraz geç fark 
edilmiştir. 1991'de yapılsaydı daha iyi olurdu; ama, zararın da neresinden dönülse kârdır. Şim
di yapılacaktır, yapılmak zorundadır; yoksa, bu yapılmazsa ekonomi gitmeyecektir. 

Ekonominin makro dengesini bozan ikinci açık, dış ödemeler dengesi açığıdır. Her ne ka
dar 1993 yılı içinde döviz stokumuz yaklaşık yüzde 10 artışla 7 milyar dolara ulaşmış ise de, 
dış borç stokumuz da aynı oranda bir artışla 60 milyar dolara dayanmıştır. 

Dış satımın, dış alımı karşılama oranı 1981 yılındaki yüzde 81'den, 1993'te yüzde 53'e ge
rilemiştir. İzlenen faiz-döviz kuru politikasının bir sonucu olarak, 1993 için hedeflenen 15 mil
yar dolar dış satım hedefine ulaşmak ise zor görünmektedir. Bununla beraber, 1994*ün dış sa
tım hedefi 17,2 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Dış alım için belirlenen hedef ise, 30,3 mil
yar dolardır. 

Dolayısıyla, 1994'te bir yandan dış ticaret hacminin artırılması, öte yandan da dış satımın 
dış alımı karşılama oranının yüzde 57'ye yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için de Türk 
Lirasının değerinin daha hızlı düşürülmesi, dolayısıyla da enflasyon hızının bu etki dolayısıyla 
bir miktar artması kaçınılmazdır. 

Gensoru önergesinin ikinci temel gerekçesi, Hükümetin uyguladığı ekonomi politikasıyla 
dar ve sabit gelirlilerin, küçük çiftçi ve esnafın ağır bir yük altına sokulduğudur. 

Gerçekten, memur maaş katsayısı 1994'ün ilk 3 ayı için yüzde 15, ikinci 3 ayı için ise yüz
de 12 olarak saptanmıştır. 

Bu artışlar, geçmiş dönem enflasyon gerçekleşmesine göre değil, 1994 için tahmin edilen 
iyimser parametrelere ve enflasyon tahminine göre belirlenmiştir. 

Enflasyona karşı ciddî bir istikrar programıyla mücadele edilen bir ortamda, memur maaş 
katsayısının 3'er aylık dönemler itibariyle belirlenmesi, kamu işçilerinin toplusözleşme sürele-

( rinin kısaltılması, anlam taşıyabilir; çünkü, her 3 aylık dönem ya da her kısa toplusözleşme 
dönemi sonunda ekonominin yeniden bir değerlendirmesi yapılarak, ona göre artışlar belirle
nebilir; ancak, ekonomimizde, henüz bu şekilde, enflasyonla mücadele edilen ciddî bir ortam 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bir istikrar programının tedbiri olması gereken sürelerin kısal
tılması tedbiri, henüz uygun bir zeminde değildir. 
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Destekleme alım fiyatları da, büyük olasılıkla, bütçeye konulan 12 trilyon liralık sınır içinde 
ve gelecekteki enflasyon tahminine göre belirlenecektir. Çiftçi kesimi de bu bakımdan bütçe
deki ödenek sınırıyla karşılaşmıştır ve bunun üstünde enflasyonist gelişmeler olursa, normal 
enflasyonu, korkarız ki, izleyemeyecektir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak görüşümüz odur ki, ekonomik istikrara sadece top
lumun belli kesimlerine yüklenen zorunlu özverilerle ulaşılamaz. Toplumun bütün kesimleri 
belli ölçüde özveride bulunmalıdır. Şu anda, çalışan kesim, ücretli kesim, özveride bulunmuş 
durumdadır; sıra, toplumun diğer kesimlerinin özverilerine gelmiştir. Bunlar da özveride bu-
lunursa, ekonomik istikrara ulaşılabileceğine inanıyoruz. 

Ayrıca, memurlar için bazı ek tedbirler de düşünülüyor, örneğin, memur maaşlarındaki 
zorunlu tasarrufların yarı yarıya azaltılması, vergi iadesinin kaldırılması... Bunlar yeni ek öz
veri niteliğindedir. Eğer iyi bir istikrar programı ortaya konulursa, bunların da yeri olacaktır 
bunun içinde. . 

Yürürlüğe girmiş olan Katma Değer Vergisi oranlarındaki artış, aslında normaldir, belki 
hatta azdır bile. Lüks kategorisi, eğer içindeki beyaz eşyanın bir kısmı çıkarılırsa, örneğin buz
dolabı çıkarılırsa, yüzde 30'a da çıkabilir; yani, olması gereken de aslında odur. Çünkü, bütün 
komşu ülkelerimizde, Akdeniz ülkelerinin hepsinde yüzde 30'un üstündedir, lüks tüketimde 
Katma Değer Vergisinin oranı. 

Lüks kategorisi baştan belirlenerek oran yükseltilmelidir; buna karşılık, zorunlu gerek
sinme maddelerindeki oranın yükseltilmesine doğal olarak gerek bulunmamaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatının resmî yayınında gelir dağılımındaki duruma baktığımiz za
man görürüz ki emek geliri elde edenlerle, tarımda çalışıp gelir elde eden kesimler, 1980'li yıl
larda, rahmetli Öza! döneminde çok ağır kayıplara uğramışlardır; fakat, bu ağır kayıplar, Sa
yın Akbulut, Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Süleyman Demirel hükümetleri döneminde telafi 
edilmiştir. Ancak, bu dönemlerde kronik enflasyonun doğal sonucu olan ücret-fiyat-faiz yarışı 
dolayısıyla, gelir dağılımı kalıcı olarak düşzeltilememiştir; enflasyonun kronik seyri de devam 
etmiştir. 

Dün Plan ve Bütçe Komisyonunda da belirtmeye çalıştım, önümüzdeki iki ay, tehlike sin
yalleri veren ekonomimizi düzeltmek için bir fırsat sunmaktadır; bu fırsatın iyi değerlendiril
mesi gerekir. Sayın Maliye Bakanımız bu konuda çok iyi niyetli, çok özverili bir çalışmanın 
içindedir. Kendisini, iktidar olarak, muhalefet olarak desteklemek durumundayız. 

Ekonominin kısmen de olsa düzeltilebilmesi için yapılması gerekenler aslında bellidir; Maliye 
Bakanlığımızın bürokratları da bu değerlendirmeleri yapmışlardır, sıra siyasal karara gelmiş
tir. Ciddî bir istikrar programı, toplam vergi yükünü artıran, bu yükü adaletli dağıtan vergi 
reformu, ekonominin bozulan dengesini kuşkusuz iyileştirecektir. Bu nedenle de gensoru öner
gesinin zamanlamasını yerinde bulmuyoruz. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sadece zamanlama mı hatalı? 
NAMİ ÇAĞAN (Devamla) — Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, gensoru önergesine 

gönül rahatlığıyla ret oyu vereceğimizi belirtir, hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağan. • ' . " " • 
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Refah Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener; buyurunuz. (RP sı
ralarından alkışlar) , 

Sayın Şener, süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; ekonominin makro dengelerini bozduğu, sabit gelirliler aleyhine politikalar uyguladığı id
diasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu hakkında gensoru açılmasına ilişkin ola
rak verilen önerge üzerinde söz almış bulunuyorum; Refah Partisi Grubu adına heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. Ancak, böylesine bir gensorunun görüşüldüğü bir ortamda, aynı zaman
da ekonomiden sorumlu bulunan Sayın Başbakan Tansu Çiller'in burada bulunmayışını ve ay
rıca sadece bu gensoru münasebetiyle değil, kendilerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda yapılan görüşmelere ilgi duymayışını da üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hoca nerede?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Koalisyonu, bildiğiniz gibi, 20 Kasım 1991 günü göreve başlamıştır; göreve başladığı günden 
bugüne, kasım ayı itibariyle, iki yılını doldurmaktadır. Ancak, iki yılda bu Koalisyon Hükü
metinin daha iyi yaptığı hiçbir şey yoktur, daha önceki dönemlere ait yanlışlıklar artarak de
vam etmiştir. Terör, dış politika, demokratikleşme ve ekonomik alanlarda ülkenin içine girdiği 
çıkmaz her geçen gün vahim bir tablo sergilemektedir. Üstelik, yolsuzluklar son günlerde önemli 
bir yeni sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Dolayısıyla, iki yıllık bir değerlendirmeden sonra, 
bu Hükümet hakkında söyleyeceğimiz en isabetli söz, bu Hükümetin bizatihi kendisinin, ülke
nin en önemli sorunu olduğudur. Varlık biçimi, Türkiye'nin önündeki önemli engellerden ve 
sorunlardan biridir bu Hükümetin. 

Ülkenin hangi meselesine çözüm bulmuşlardır ve bu Hükümet, hangi derdine yanacağını, 
hangi derdine çare arayacağını bilemeyen bir vatandaş kitlesi ortaya çıkarmıştır. Verdiği sözle
rin hiçbirini yerine getirmeyen İktidar ortakları vardır. Aslında burada söylemek istediğim, bu 
İktidarın, sadece seçim öncesine ait vaatlerini yerine getirmeyişi değildir; aynı zamanda bu İk
tidar, gerek birinci DYP-SHP Koalisyonu, gerekse ikinci DYP-SHP Koalisyonu Hükümet Prog
ramlarında yer alan bütün vaatlerin ve hedeflerin aksine icraatlarla yoluna devam etmektedir. 

Denk bütçeden bahsedilmiş, bütçe dengesi daha fazla bozulmuştur; enflasyon ilk hedef 
olarak seçilmiş, biraz artırılmıştır; vergi reformundan sıkça söz edilmiş, fakat ortada vergi re
formu diye bir şey yoktur. Hatta, ekonomiyle ilgili konular değil, bunun dışındaki pek çok 
konuda bile Hükümet Programında yer alan icraatların, hedeflerin dışında faaliyetler bu Hü-, 
kümetin asli ilgi alanı haline gelmiştir. Koruculuk sisteminin tasfiyesinden söz edilirken yeni 
korucular, olağanüstü halin kaldırılacağından bahsedilirken olağanüstü hal sürelerini uzatma 
peşine düşülmüştür. 

Bu Koalisyonun, Programda yer alan bu icraatlarını ortaya koyamaması, bildiğiniz gibi, 
belli bir uyumun ortaya çıkmamasından öte, Hükümet ortaklarının, İLKSAN yolsuzluğu gibi, 
İSKİ yolsuzluğu gibi, hükümet etmenin gerekleri dışındaki faaliyet alanlarına kaymış olmala
rından kaynaklanmaktadır. (RP sıralarından alkışlar) 

Halbuki, ekonomimizin önünde önemli sorunlar vardır, Türkiye'nin önemli problemleri 
vardır. Türkiye'yle aynı konumda olan diğer ülkeleri kıyasladığımız takdirde görürüz ki, Tür
kiye'nin, gerçekten üstesinden gelmek zorunda olduğu sorunları, problemleri vardır. Vaktiyle Tür-
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kiye ile aynı veya benzer gelişmişlik düzeyi gösteren İspanya'nın millî geliri bugün 525 milyar 
dolar, Türkiye'nin millî geliri ise sadece 108 milyar dolardır. İspanya, Türkiye'nin beş altı katı 
tutarındaki bir millî gelire ulaşmıştır. Türkiye, nüfusunun yansı kadar nüfusa sahip ve toprak
larımızın üçte biri büyüklüğünde bulunan İtalya'ya göre, millî gelir düzeyi açısından 12'de 1 
seviyesinde kalmıştır. " 

Türkiye'de gelir dağılımı, özellikle 1980 sonrası uygulanan politikalarla her geçen gün da
ha da bozulmaktadır; nüfusun yüzde 20'sİ, millî gelirin sadece yüzde 4'ünü alırken, diğer bir 
yüzde 20*lik dilim ise, millî gelirin yüzde 55'ini almaktadır. 

Böylesine olumsuz bir ekonomik tablonun olduğu ortamda, iki yıllık icraat sonucunda, 
maalesef, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiden oluşan bu Koalisyon Hükü
meti, ülkedeki ekonomik soranları her geçen gün daha da artırarak icraî faaliyette bulunmaktadır. 

Bugün Türkiye'nin en önemli meselesi, ekonomik olarak, işsizlik konusudur ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, her gün 20 bin kişinin, iş bulma, iş kapısı arama telaşı içerisinde uğradı
ğı bir yer haline gelmiştir. 

Maalesef, Sosyal Sigortalar Kurumunda yakın geçmişte gördüğümüz gibi, 1 700 kişilik 
kadroya 135 bin kişinin başvurduğu bir ülke halindedir Türkiye, İşe girmek isteyenlerin stad
yumlarda sınava alındığı bir ülke haline gelmiştir ve bugün Türkiye'de 9 milyon işsiz vardır. 
Maalesef, Türkiye'de, "Boş Gezen Ziraat Mühendisleri Derneği" de bu Hükümetin faaliyet 
döneminde kurulmuştur. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu, sadece zikredilecek ve geçilecek bir konu değildir. Her gün kamu kuruluşlarından tas
fiye edilen, zorla zarar ettirilen KİT'lerden atılanların ortaya çıkardığı yeni bir işsizlik türü ise, 
Türkiye'nin önündeki önemli sorunlardan biri görüntüsü haline dönüşmüştür. 

Maalesef, bu yapısal ve Hükümetin gittikçe vahimleştirdiği tablo dışında, aynı zamanda 
iç ekonomik dengelerin de sürekli bozulduğunu görmekteyiz. Maalesef, izlenen politikalar so
nucunda, dar gelirliye yönelik bir soygun politikası da, bugün, iktisat politikası niteliği almış
tır. Dar gelirli kesimin soygun alanı haline dönüştürüldüğü en önemli alanlardan biri enflas
yondur, Bildiğiniz gibi, Hükümet Programında, her iki programda da, "ekonominin günde
mindeki ilk sırayı enflasyonun düşürülmesi almaktadır" denildiği halde, maalesef, Türkiye'de 
enflasyon, hükümetlerin vaatlerinin tersine, sürekli olarak artmaktadır. Yüzde 10'luk enflas
yonlar bir tarafa, 1992 yılında yüzde 42 olarak hedeflenen enflasyon yüzde 66'Iara, 1993 yılın
da yüzde 47 olarak hedeflenen enflasyon yüzde 70Mere tırmanmıştır ve 1994 yılı için bütçede 
öngörülen yüzde 50 civarındaki enflasyonun ise bir hayal ve Hükümetin tutarsızlıklarının bir 
parçası olduğu görülmektedir. 

İfade edilen, programlara alınan hiçbir şeyin gerçekleştirilemediği bir iktidar anlayışı, bu
gün Türkiye'nin temel meselelerinden biri haline gelmiştir. "Denk bütçe kuralı, Hükümetin 
temel amaçlarından biridir" denildiği halde, denk bütçeden gittikçe uzaklaşılmaktadır. Hatta, 
bütçe açıkları konusunda başlangıçta öngörülen oranlar sürekli ikiye, üçe katlanmaktadır. 1993 
yılı için öngörülen bütçe açığı 53 trilyon olarak belirlenmiş, olmasına rağmen, bir müddet ön
ce, o dönemdeki Sayın Başbakanın 11 inci basın toplantısında 73 trilyon olarak ifade edilmişti. 
Hükümet Programında ise 1993 yılı bütçe açığının 100 trilyon lirayı bulacağı ifade edilirken, 
bugün bu açığın 120 trilyon lira olacağı ortaya çıkmıştır. Maalesef, 1994 yılı için öngörülen 
açık 192 trilyon lira civarındadır. 
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Bu Hükümet bütçe açıklarını kapatmak için ne yapıyor? Sürekli, dârgelirliye yönelik bir 
soygun mekanizması ortaya konulmuştur. Niteldm, bütçe açıklarının kapatılması için kısa va
deli avanslar ve «misyon yoluna başvurulmaktadır. Diğer taraftan, sürekli borçlanılmakta, borç
lanma yoluyla da gelecek nesillere ait kaynaklar bugünden, mevcut Hükümet tarafından yağ
malanmaktadır. 48 milyar dolar olarak alınan dış borçlar bugün 60 milyar dolara, 88 trilyon 
lira olarak alınan iç borçlar ise 290 trilyon liraya ulaşmıştır. Kamu kesimi borçlanma gereği 
ise 1993'te hedef olarak yüzde 9 oranında belirlendiği halde yüzde 15*e çıkmış, 1994 yılı için 
ise yüzde 16'yı aşan bir borçlanma gereği hedef olarak belirtilmiştir. 

Maalesef, böylesine bir borç tablosu altında, faiz ödemeleri de her geçen gün bütçeyi zor
lamaktadır. Nitekim, 1994 yılına ait faiz ödemeleri 217,5 trilyon lira olarak -yani, bütçenin yüzde 
27'si olarak- öngörülmektedir. Açıkçası, bu bütçe, 1994 yılı bütçesi, dörtte birinden daha faz
lası doğrudan doğruya faize giden bir bütçe niteliği göstermiştir, ki, faizin, bu Hükümetin en 
büyük açmazlarından biri olduğu açıkça anlaşılmakta ve görülmektedir. 

Aynı şekilde, dış ticaret açıklarının da, sürekli olarak Türkiye'yi döviz darboğazına doğru 
sürüklediği, görülen ve tespit edilen olaylardan biridir. Nitekim, Ocak-Ağustos 1993 dönemi 
itibariyle 10 milyar dolara ulaşan bir dış ticaret açığına ulaşılmış bulunmaktadır. Bu Hükümet 
doları 4 bin liradan devralmışken bugün dolar 13 400 liraya tırmanmıştır. 

Bütün göstergelerin olumsuz ve vahim tablolar sergileme istidadı gösterdiği bir ortamda, 
gelecek nesillere ait kaynakları kullanma yolunda bulunan İktidarın, aynı şekilde, 70 yıllık cum
huriyet tarihinin birikimlerini de kullanma eğilimine girdiği görülmektedir. Kasten ve özelleş
tirme amacını gerçekleştirebilme hedefine yönelik olarak zarar ettirilen KİT'ler bugün tasfiye 
edilmeye çalışılırken, maalesef, bütçe açıklarını kapatma amacıyla bu satış gelirleri kullanıl
maktadır. Kârlı KİT'lerin satılması, -zarar edenlerin değil aksine kârlı KİT'lerin satılması da-
Hükümetin öngördüğü amaçlarla faaliyetleri arasındaki farklılığı ifade etmektedir. 

Bu tablo şunu ifade ediyor : Bir taraftan enflasyon ortamıyla, mevcut dargeîirli kesimler 
sömürülüyor, diğer taraftan borçlanma yoluyla gelecek nesillerin kaynaklarına el konuluyor 
ve devletin sabit değerleri, tesisleri, fabrikaları bütçe açıklarını kapatmak için satılırken de geçmiş 
nesillerin ortaya çıkardığı değerler yağmalanmış oluyor. 

Bu haliyle gördüğümüz Hükümet, âdeta, kumar borçları yüzünden önce parası biten; fa
kat, alışkanlıkları sebebiyle bu borcu ödeyebilmek İçin evindeki halitan, mobilyaları, döşeme
leri satan kumarbazların haline benzemektedir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu gidişatın gözden geçirilmesi ve bu vahim tablonun düzeltilmesi kaçınılmaz bir gerekli
lik olarak ortada durmaktadır. 

Diğer taraftan, devletin gelir toplama ve bu geliri yeniden dağıtma mekanizması, dargelir-
lilere gelir aktarma şeklinde oluşmak zorunda iken, maalesef, bu İktidarın uyguladığı politi
kalar yüzünden, devlet, sürekli dargelirlilerden vergi toplamakta, fakat, yüksek gelir grupları
na doğru harcama yapmaktadır. Halbuki, Anayasada öngörüldüğü biçimiyle, vergilerin, öde
me gücüne yönelik olarak tahsil edilmesi lazımdır. Hükümet programlarında yer aldığı ve bü
tün iktisatçıların ortak görüşü olduğu gibi, gelir dağılımında adaleti temine yönelik politikalar 
uygulamak, devletin aslî görevlerinden biri olması lazım gelirken, bugünkü dağıtım mekaniz
ması, devletin izlediği politikalar yüzünden, sürekli olarak dargelirlilerden yüksek gelir grup
larına doğru gelir dağıtmak şeklinde cereyan etmektedir. Nitekim, vergi gelirlerinin bileşimine 
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baktığımız zaman, bu gerçeği tespit etmemiz mümkündür. Türkiye'de 1993 yılı itibariyle 243 
trilyon liralık vergi gelirinin 83 trilyon lirası Gelir Vergisi kesintilerinden oluşmakta, 124 tril
yon lirası da harcamalar üzerinden alınan vergilerden oluşmaktadır. Yani dargelirlilere yönelik 
vergilerdir bu vergiler. Dolayısıyla, 243 trilyon liralık 1993 yılı vergi gelirlerinin aşağı yukarı 
yüzde 85'lik bir kısmı, dargelirlilere yönelmiş vergilerdir. Bu haliyle, devlet, dargelirlilerden 
topladığı vergileri, üst gelir gruplarına dağıtmaktadır. Son KDV zamları da aynı politikalara 
devam edildiğini açıkça göstermektedir. 

1994 bütçesinde Kurumlar Vergisi artış oranı yüzde 57 iken, dargelirlilerin çoğunlukla ödemiş 
olduğu harcamalar üzerinden alınan vergilerde artış oranının yüzde 89 oluşu ilginçtir. Diğer 
taraftan, sübvansiyonlarla, teşviklerle, vurgunlarla, soygunlarla, devletin dargelirlilerden top
lamış olduğu bu vergiler, sürekli olarak üst gelir gruplarına transfer edilmektedir. Faiz ödeme
leri de aynı şekilde üst gelir gruplarına yapıldığı için, bütçenin yüzde 27'Iik bir kısmı da bu 
kaleme akmaktadır. Halbuki, 1993 bütçesinde 32 bin köyün içme suyu için bu Hükümet büt
çeye 655 milyar lira ödenek koymuştuf; fakat aynı Hükümet, aynı yıl için bir bale okuluna 
744 milyar lira ödenek ayırmıştır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu da, İktidarın, 
iktidar anlayışının, nasıl üst gelir gruplarından düşük gelir gruplarına gelir transferi yerine, 
düşük gelir gruplarından üst gelir gruplarına transfer yaptığım açık seçik göstermektedir. 

tşte, bu mekanizma sebebiyledir ki, bu Hükümet, ülke sorunlarının üzerine gitmek yeri
ne, bu mekanizmanın işlemesine yardımcı olacak skandallara konu olmaktadır. (RP sıraların
dan alkışlar) 

Aynı şekilde, Hükümet Programında bulunmadığı halde, seçim vaatleri arasında bulun
madığı halde, sadece ve sadece 1 047 mükellefin 10 trilyon liralık vergi kaçaklarını affetmek 
için sabahlara kadar çalışmıştır. Aynı zamanda üst gelir gruplarının 10 trilyon liralık vergi ka
çaklarını affeden bu Hükümet, bu İktidar, matrah artırımı mekanizması yoluyla da, vazgeçti
ği vergileri küçük esnaftan tahsil etmiştir. 

Yine aynı şekil de, İktidar, çiftçilerin borçlarını affedeceğim diye 5 milyon sınırıyla bir 
af çıkarmıştır vergi kaçakçılarının milyarlık borçları için bir sınır getirmediği halde... Üstelik 
5 milyon liralık sınır da sadece ve sadece, takipteki borçlar, icraya verilen borçlar için getirilmiş 
olduğu için, bu borç faizlerinin affından, Türkiye'de çiftçiler yararlanamamışlardır. Ö borçlar 
bugün katlanarak çiftçinin kapısına gelmekte, tarlaları, traktörleri haciz altında bulunmakta
dır. Nüfusun yüzde 50'sini besleyen ve millî gelirin sadece yüzde 15'ini alan çiftçinin böylesine 
mağdur edilmesi, ücretlilerin böylesine mağdur edilmesi, işsizlerin böylesine mağdur edilmesi, 
bu İktidarın aslî bir faaliyet biçimi haline dönüşmüştür. (RP sıralarından alkışlar) 

Diğer taraftan, iç mekanizması itibariyle çıkardığı çarpık yapılanma dışında, ülke kaynak
larının sürekli dışarıya yağmalattırılması da, izlenilen iktisat politikalarının bir diğer görün
tüsüdür. ' , 

AT'a girmek uğruna gümrük birliğine geçilirken, gümrükler tasfiye edilmeye çalışılırken, 
diğer ülkelerin, Avrupa Topluluğuna girerken gümrük birliğine geçiş için kendilerine belli bir 
süre tanınmış olduğu dikkate alınmamaktadır... ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmek için 3 dakika daha süre veriyorum Sayın Şener. 
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ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) — ... Bu yanlış ve çarpık mekanizmanın değiştirilme
si lazımdır. Maalesef, bu İktidar, iktisat politikalarını IMF'ye ve Dünya Bankasına havale et
miş vaziyettedir. 

Sayın Başbakanın, 24 Aralık 1991 günü bu kürsüden yapmış olduğu konuşmayı hatırlıyo
rum, "ilk defa Mecliste konuşuyorum, heyecanlıyım" demişti ve bir ekonomik paket hazırla
dıklarını, bu paketi bu Mecliste açıklayamayacaklarını, basına, kamuoyuna da açıklamayacak
larını, çünkü Dünya Bankasıyla görüşmeler yaptıklarını, teyidi aldıktan sonra açıklayacakları
nı ifade etmişlerdi, tik kürsüye çıkışından itibaren, iktisat politikalarını IMF'ye, Dünya Ban
kasına havale ettiğini ifade eden Sayın Başbakan, yakınlarda gitmiş olduğu Amerika Birleşik 
Devletlerinden de aynı şekilde bir IMF, Dünya Bankası politikasıyla birlikte gelmiştir; fakat, 
bu politikaların, Türkiye'de yaşayan insanların sorunlarına çare getirmesi, çözüm oluşturması 
mümkün değildir. Çünkü, IMF ve Dünya Bankasında hazırlanan paketler, iktisat programları, 
bu ülkelerin, Batılı ülkelerin kendi sömürü çarklarını devam ettirmek üzere, az gelişmiş ülkeler 
için hazırlamış oldukları paketler ve programlardır. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu programlardan Türkiye'ye hiçbir fayda gelmez. Türkiye'ye yönelik olarak sömürü çark
larının artmasından başka hiçbir netice doğurmaz. Nitekim, yakınlarda İstanbul iktisat Fa
kültesinde bir sempozyum düzenlendi, "Somali'deki bu açlığın sebebi nedir?" diye. 

Pek çok panelistin ifade ettiği gibi, 1983 yılına kadar kendisi için yeterli bir ekonomik dü
zeyi bulunan Somali'de, 1983 yılından sonra uygulanan IMF ve Dünya Bankasının empoze et
tiği politikalar, bugün Somali'yi açlık noktasına getirmiştir. 

Aynı IMF ve Dünya Bankası politikalarını Türkiye'de uygulamaya çalışanların, Somali 
olayı önlerinde bir örnek olarak durmalıdır. (RP sıralarından alkışlar) Bu ülkede yaşayan in
sanların dertlerine çare bulabilmek için, iktisat politikalarının da burada hazırlanması lazımdır. 

Her şeyden önce, Hükümetin bu anlayışı ve zihniyeti değiştirmesi gerektiğini burada ifade 
ederek, sayın milletvekillerine saygılarımı sunuyorum ve gensoru açılmasına ilişkin önergeye 
lehte oy vereceğimizi ifade ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sinop Milletvekili Sayın Cafer Sadık Keseroğlu, buyurun 

efendim. (DYP sıralarından alkışlar) •' 
Sayın Keseroğlu, konuşma süreniz 20 dakika efendim. 

DYP GRUBU ADINA CAFER SADIK KESEROĞLU (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Başbakanımız Sayın Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu hakkında, Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından, verilen gensoru önergesine ilişkin olarak, Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle şahsım ve Grubum adına Yüce Meclise 
selam ve saygılarımı sıkmıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın önerge sahipleri, son 15 yıldaki hükümetlerin 
ekonomik politikalarının birbirlerinden farklı olmadıklarını, bu politikaların dar ve sabit ge
lirlilerin nefeslerini daralttığını iddia edip, bunun hesabını daha 4 aylık icraatı olan bu Hükü
mete sormaya kalkışmışlardır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne 4 ayı?!. 
CAFER SADIK KESEROĞLU (Devamla) — Hakkında gensoru verilmek istenilen Hü

kümet, daha 4 ay önce bu Meclisin güvenoyunu alarak icraatına başlamış bir Hükümettir. 
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ALt OĞUZ (İstanbul) — Sizler Baha'nın devamı değil misiniz?!. 
CAFER SADIK KESEROĞLU (Devamla) — 4 ay Önce bu Meclisten güvenoyu alan Hü

kümetin Programında, ekonomik programının ana hedefinin, devletin ekonomideki yerinin ve 
rolünün yeniden tanımlanması, mevcut yapısal sorunların, yani 15 yıldır devam eden sorunla
rın, halkın Öncelikleri doğrultusunda köklü ve yenilikçi bir yaklaşım içinde çözüme kavuştu
rulması olduğu açıkça belirtilmiştir. ' • -

Bu Hükümet, ayrıca, ekonomik program ve icraatıyla, bir çözüm üretme hükümeti olaca
ğını vaat etmiş ve çözüme kavuşturulması gereken sorunların başında da enflasyonun düşürül
mesi olduğunu belirtmiştir. Enflasyonun düşürülmesi için, daha bu yıldan, kamu açıklarını 
düşürücü tedbirleri almaya başlamıştır. Kamu gelirlerini artırmak için, bir yandan vergi idare
sini yeniden düzenlemeye başlarken, diğer yandan da vergi reformunu hazırlamaya koyulmuştur. 

Daha 4 aylık olan bu Hükümet, asıl ekonomik politika ve icraatlarının temeli olacak 1994 
bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş bulunmaktadır. 

1994 malî yılı bütçesi, Pİari ve Bütçe Komisyonumuzda 1 Kasımdan itibaren görüşülmeye 
başlanmıştır, tik bütçesini henüz teklif etmiş ve 4 aylık icraatında oldukça önemli adımlar at
mış olan böyle bir Hükümete, 15 yilın hesabını fatura etmeye kalkışmak tamamen haksizlik 
olacaktır. 

ALt OĞUZ (istanbul) — Sizin eseriniz, kime neî 
CAFER SADIK KESEROĞLU (Devamla) —̂  Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğ

ru Yol Partisi-SHP Koalisyon Hükümetleri, iktidara gelir gelmez dar ve sabit gelirlilerimizin 
nefeslerini açıcı icraatlarda bulunmuşlardır. 

ALt OĞUZ (istanbul) — Milletin nefesini kestiniz, nefesini!.. 
CAFER SADIK KESEROĞLU (Devamla) — Bu Hükümet, çalışanlarını enflasyona ez

dirmemiş, çiftçimize ve esnafımıza da, ürünlerinin ve emeklerinin karşılığını fazlasıyla vere
rek, daha önceki iktidarlardan farklı olduğunu açıkça göstermiştir. 

Sayın Başbakanımız Tansu Çiller ve onun kurduğu Hükümet, temmuz ayından bu yana 
aynı şekilde hareket etmiştir. Bu Hükümet, 1994 yılında memur ve emeklilerimize yapılacak 
artışların, beklenen enflasyonun üzerinde olacağım açıklamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, daha 4 ay önce güvenoyu verdiğimiz bu Hükü
mete güvenimizi sürdürüyoruz. Bu Hükümetin ekonomik politikasını ortaya koyacak olan 1994 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı huzurunuza geldiğinde, daha önceki politikalardan farklı bir 
politika izlendiğini hep birlikte göreceğiz. 

Yukarıda açıkladığım kısa gerekçelerle, Grubum adına, gensoru önergesinin gündeme alın
masına karşı olduğumuzu ifade ederken, Yüce Meclise saygı ve selamlarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keseroğlu. » 
Hükümet adına, Maliye Bakanı Sayın ismet Attila, buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 daki İcadın 

MALtYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cum
huriyet Halk Partisi Grubunca, Başbakanımız ve Hükümetimiz hakkında, Anayasamızın 99 uncu 
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ve İçtüzüğün 107 nci maddelerine istinaden verilen gensoru önergesi için, Bakanlar Kurulu adına 
konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Burada yapılan konuşmaları hepimiz dikkatle izledik; bir kısmı haksız eleştirilerdi. Şim
di, burada, beraber bazı tespitleri yapmaya ihtiyaç duyuyorum. Bu tespitleri şu şekilde Yüce 
Meclisimizin huzuruna sermekte fayda buluyorum : 

Memleketimizde kronik ve yüksele enflasyonun arkasındaki en önemli nedenin kamu açıklan 
olduğu kuşkusuzdur. Türkiye, 1980'lere, gayri safî millî hâsılanın yüzde 10'una varan kamu 
açığıyla girmiştir. 1991'de önemli ölçüde düşürülebilen kamu açıkları, daha sonraki yıllarda 
yüzde 6 civarlarına tırmanmıştır. 

1987-1989 yılları arasında, kamu yatırımları reel olarak azaldığı halde, kamu borçlanma 
gereğinin gayri safî millî hâsılaya oranı yükselmeye devam etmiş, 1988'deki yüzde 6,2'den, İ991'de 
yüzde 16 dolayına yükselmiş ve 1993 yılında da, Hükümetin aldığı önlemlerle, bu düzeyde tu-
tulabilmiştir. > 

Hükümet, 1991 yılında, zaten oldukça bozulmuş bir kamu dengesi devralmıştır. Yüksek 
enflasyon ve kamu açıklan arasındaki ilişkinin bilincinde olan Hükümet, ekonomik progra
mını kamu maliyesi üzerinde yoğunlaştırmış ve kamu açıklarının makul bir düzeye indirilmesi
ni başlıca hedef olarak belirlemiştir. 

1991 yılına gelindiğinde yüzde 9,2 olan -faiz hariç- kamu açığının gayri safî miltî hâsıla 
içindeki payı, 1993 yılında yüzde 7,5 düzeyine çekilebİlmiştir. Ancak, geçmiş yılların yanlış po
litikaları sonucu büyük boyutlara ulaşan faiz birikimi nedeniyle, halen, kamu, büyük oranda 
borçlanmaya devam etmek zorundadır. Bununla beraber, 1987 yılından başlayarak bozulan iç 
borç vade yapısı, 1993 yılından itibaren düzeltilmeye başlanmış, kamu iç borç vade yapısı uzun 
vadeye kaydırılmış ve iç borç faiz oranlarında belli oranlarda düşüş sağlanmıştır. 

RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Sonuç ne? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) — Bunun neticesinde, 150, trilyon lira 

olarak tahmin edilen 1993 yılı bütçe açığı 122 trilyon lira civarında tutulabilmiştir. Bu arada, 
1991 yılında yüzde 4,4 olan KİT açıklarının gayri safî millî hâsıla içindeki payı, alınan önlem
lerle, 1993'te yüzde 3,6 düzeyine çekilebİlmiştir. 

CEM KOZLU (İstanbul) — Bunu yaptınız da, KDV'ye zam yapma gereğini neden 
duydunuz? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) — Dinlerseniz, anlarsınız. 
Halen, kamu açıklarının daraltılmasında karşılaşılan en önemli problemler, vergi, KİT sis

temi, sosyal güvenlik, mahallî idareler ve tarımsal destekleme alanlarında yoğunlaşmış bulun
maktadır. Hükümet, bu alanlarda reform çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 

Bu çerçevede, kamu gelirlerini artırmayı amaçlayan vergi reformu yasa tasarısı, bu yıl so
nunda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. 

AHMET DERİN (Kütahya) — On gün önce, bir hafta içinde Meclise sunulacağını söyle
miştiniz. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) — 1992 ve 1993*te uygulanan kamu geli
rini artırıcı bir dizi önleme ve gelişmiş ülkelerdeki durgunluğa rağmen, Türkiye ekonomisi, 
1992'de, yüzde 5,9 gibi yüksek bir büyümeyi gerçekleştirebilmiştir. 
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1993'te ise, dünya ekonomisinin yüzde 1,4; gelişmekte olan ülkeler grubunun yüzde 4,6 
oranında büyüyeceği beklenirken, Türkiye'de yüzde 6,8 dolayında yüksek bir büyüme hızına 
ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. 

CEM KOZLU (istanbul) — Daha mı iyi yani? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİ LA (Devamla) — Unutulmamalıdır ki, 1991 yılında eko

nomik büyüme sadece yüzde 0,5 olabilmişti. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 1990'da kaçtı Sayın Bakan? > 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) — Elde edilen hızlı büyümeye paralel 

olarak, işsizlik oranında, Nisan 1993 yılında, 1991 yılı Ekim ayına göre 0,9 puanlık bir düşüş 
sağlanmıştır. Kentsel işsizliğin halen yüksek düzeylerde seyretmesine rağmen, kentsel işsizlik 
oranı 1991'deki yüzde 12'lik seviyesinden 1993 yılı Nisan ayında yüzde 11 düzeyine çekilmiştir. 

Türk ekonomisi, artık, mal, hizmet ve malî piyasaları ve ticaretiyle dışa açık bir hüviyet 
kazanmıştır. Şurası unutulmamalıdır ki, uygulanacak ekonomi politikalarının da, bu çerçeve
de, ekonomi kurallarının gereği gözetilerek hazırlanması gerekmektedir. 

Bilindiği üzere, DYP-SHP Koalisyonunun ilk Hükümeti 30 Kasım 1991 tarihinde Genel 
Kuruldan aldığı güvenle icraatına başlamıştır. Bu Koalisyonun ikinci Hükümeti olan Hükü
metimiz de, 5 Temmuz 1993 tarihinde Yüce Meclisimizden güvenoyu almıştır. Koalisyon hükü
metlerinin icraatları; memur, emekli, işçi, çiftçi ve esnafımızın nefesini daraltma değil; tam tersine, 
imkânlar oranında nefes açma, rahatlatma ve gelirlerini artırma yönünde olmuştur. 

1992 ve 1993 yıllarında aylık ortalama fiyat artışları yüzde 4'ler seviyesinde olup, fiyatlar
daki tırmanma eğilimi önlenmiştir. Bu, enflasyon bekleyişlerini zayıflatacaktır. 

Ekonomideki yapısal sorunları çözerek, kamu açıklarını düşürerek malî dengeleri sağla
mak suretiyle enflasyonu düşürmek, bu meseleyi çözmek azmî ve kararlılığı içerisindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 yılında, bir önceki yıla göre, memurlarımızın eli
ne geçen net aylıklarında ortalama yüzde 13,8 oranında reel artış sağlanmıştır. Aynı dönemde, 
kamu kesimi işçi ücretlerindeki reel artış ise yüzde 6,5'tir. 1993 yılında ise, ortalama tüketici 
fiyatlarının yüzde 65,3 olacağı varsayımına göre, memur aylıklarında 1992 yılına göre ortala
ma reel artış yüzde 2,6 seviyesinde olacaktır. 

»Bu yıl, kamu kesiminde yaklaşık 500 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri, ilk altı ay 
için yüzde 37, ikinci altı ay için yüzde 28 oranında bir artış ve diğer sosyal hak ve yardımlarda 
da iyileştirmeler yapılmak suretiyle yenilenmiş olup, 1993 yılında, önceki yıla göre ortalama 
olarak yüzde 8,9 oranında reel bir artış sağlanmıştır. 

Hükümetimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısıyla, memur ve emekli aylıklarında, Ocak-Mart dönemi için yüzde 15; Nisan-Haziran 
dönemi için ise ilave yüzde 12 oranında bir artış yapılması öngörülmüştür. 

Memur ve emekli aylıklarının tespitinde enflasyon daima göz önünde tutulmaktadır. Hü
kümetimizin bu teklifi, 1994 yılının belirtilen dönemlerinde beklenen enflasyon tahmininin üze
rinde bir artışı ifade etmektedir. Yani, memur ve emeklilerimize gelir artışını da getiren, reel 
artış öngören bir teklif, Yüce Meclisimizin tasviplerine arz edilmiş bulunmaktadır. 

Konsolide bütçe içinde memur ve işçilerin aylık ve ücretleri için ayrılan ödeneklerin gayri 
safî millî hâsılaya oranı, 1991 yılında yüzde 12.3 olarak gerçekleşmiş iken, 1992 yılında yüz-
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de 13.6'ya yükselmiştir. 1993 yılında ise, yüzde 14'ler seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu oran, 1994 yılı bütçe tasarısında da yüzde 14 olarak belirlenmiştir. 

öte yandan, 1992 yılında, esnaf ve sanatkârlarımıza, Türkiye Halk Bankası ve esnaf ve 
sanatkârlar kooperatifleri aracılığıyla 1991 yılına göre yüzde 53.6 artışla, 1 trilyon 168 milyar; 
1993 yılında ise, yüzde 74.7 artışla, 2 trilyon 42 milyar lira kredi kullandırılmıştır. 

Çiftçilerimize de, destekleme alım fiyatlarıyla, 1992 yılında, önceki yıla göre, buğdayda 
yüzde 51.8; arpada yüzde 67.8; şeker pancarında yüzde 65.1; pamukta, Ege Bölgesinde yüzde 
65.9, Çukurova'da yüzde 70.2; ayçiçeğinde ise yüzde 67.8 oranında artış yapılmıştır. 1993 yı
lında, buğdayda yüzde 59.4; arpada yüzde 63.3; şeker pancarında yüzde 50.2; ayçiçeğinde ise 
yüzde 58.2 oranlarında artış gerçekleştirilmiştir. Destekleme alımlarıyla ilgili olarak devletin 
1991 ve 1992 yıllarında çiftçiye herhangi bir borcu kalmamıştır. 1993 yılı ödemeleri de peşin 
yapılmış olup, hemen hemen tamamı ödenmiş durumdadır. 

» . 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz, bütçe imkânsızlıklarına rağmen, çalı

şanlarımıza, istenilen ve gönlümüzden geçeni vermeye çalışmaktadır; dar ve sabit gelirlileri enf
lasyona ezdirmemeye özen göstermekte, onların daralan nefeslerini açmaya çalışmakta, millî 
gelirden aldıkları payı artırmakta ve kaynak ve imkân bulunduğu takdirde gelir seviyelerini 
de yükseltmeyi amaçlamaktadır. Hükümetimiz verdiği bu sözü tutmaktadır ve bundan sonra 
da tutacaktır. 

Yeri gelmişken, burada, Sayın Başbakanımıza atfen, gensoruda yer alan ve bu kürsüde 
de ifade edilen bir hususa değinmek, açıklık kazandırmak istiyorum. 1994 yılı programı ve 1994 
Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının, Yüksek Planlama Kurulunda ve daha sonra da Bakanlar 
Kurulunda, uygulanması gereken ekonomik program esaslarının belirlenmesinden sonra, yazı
lı ve sözlü, basına yapılan açıklamalar, ülkemizde yapılmıştır. Bu açıklamalar, ekonominin ge
rektirdiği tedbirlerin ortaya açık yüreklilikle konulması yönündedir. Sayın Başbakanın ABD 
gezisinde ifade edilen bir konu değildir ve acı reçete diye bir şey yoktur; ekonominin zorunlu 
kıldığı tedbirler vardır. Bu tespitleri, 1994 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı ile Yüce Meclise sun
muş ve müzakeresine de başlamış bulunuyoruz. Herkesin ve her kesimin, memleketin ekono
mik gereklerine ve gerçeklerine göre hareket etme mecburiyeti vardır. Doğruları her zeminde 
ifade etmeliyiz ve birbirimize bu konuda da yardımcı olmalıyız. 

Gene bu kürsüden ifade edilen şu hususu da Yüce Meclisin bilgisine sunmak istiyorum : 
Bugünkü bir İstanbul gazetesinde, "Bordrolardaki kesinti terörü. KDV zamlarının yürürlüğe 
girdiği gün bordrolular, maaşlarındaki olağanüstü kesinti nedeniyle tam bir şok yaşadılar. Devlet, 
dün, çalışanların maaşlarının yarısına el koydu" şeklinde yayınlanan haber gerçek dışıdır. Ça
lışanların maaşlarından yapılan kesintilerde artış öngören hiçbir düzenleme yapılmamıştır. 

Bu arada, kamu personelinin, örgütlenme özgürlüğünden tam anlamıyla yararlanabilme
lerini temin edecek yasa tasarılarının hazırlıklarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
devam edildiğini, en kısa zamanda Yüce Meclise sunulması gayreti içinde olunduğunu belirt
mek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaptığım bu açıklamalar, gensoru önergesindeki iddi-
' alarm ne kadar gerçek dışı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Hükümetimiz adına, bu önergenin gündeme alınmamasını talep ediyor, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu hakkında gensoru 

açılmasına ilişkin olarak verilen önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Oylamaya geçmeden önce, oylamanın açık oylama şeklinde yapılması konusunda bir önerge 

vardır. Biliyorsunuz, açık oylama isteğinin yerine getirilebilmesi için, önergede 15 üyenin im
zası gerekir. Önergeyi okutacağım ve açık oylama isteminde bulunan sayın milletvekillerinin 
salonda olup olmadığını kontrol edip, ona göre bir sonuca varacağım. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan gensoru açılmasına ilişkin önergenin, İçtüzüğün 119 uncu maddesi uya
rınca, açık oylamayla oylanmasını arz ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

ismail Coşar 
Çankırı 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Musa Demirci 
Sivas 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Mukadder Başeğmez 
, İstanbul 

BAŞKAN — Sayın Şevket Kazan?.. Burada. 
Sayın Yasin Hatiboğlu?.. Burada. 
Sayın ismail Coşar?.. Burada. 
Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 
Sayın Ahmet Arıkan?.. 
MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Deruhte ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gökçek tekabbül ediyor. 
Sayın Ali Oğuz?.. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bayrak tekabbül ediyor. 
Sayın Musa Demirci?.. Burada. 

* Sayın Zeki Ünal?.. Burada. 
Sayın Abdullah Gül?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
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Sayın Ahmet Dökülmez?.. Burada. 
Sayın Oğuzhan Asiltürk?.. Burada. 
Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 
Sayın Mukadder Başeğmez?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, açık oylama istemi, usulüne göre yapılmıştır. 
Malumunuz olduğu üzere, İçtüzüğümüzde, açık oylamanın üç çeşidi var : Birincisi, adı 

okunan üyenin, yerinden kalkarak, yüksek sesle, kabul, ret, çekinser şeklinde oyunu belirtme
sidir; ikincisi, kupalar kürsüye konularak, adı okunan kişinin kupaya oyunu atması suretiyle 
oylamanın yerine getirilmesidir; bir diğeri de, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiy
le, sayın üyelerimizin o kupalara oylarını atması şeklinde yapılır. 

Açık oylama şeklinin tespitinin işaret oyuyla yapılacağı İçtüzüğümüzde belirtilmektedir.' 
Ben, şimdi, bu oylama şekillerinden hangisinin sayın milletvekillerince kabul edileceğini 

oylarınıza sunacağm. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılarak yapılmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Usul yanlıştır Sayın Başkan. İçtüzükte bir düzen
leme var ve o düzenlemede bir sıra var. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğü sizden öğrenecek değilim. Lütfen oturun, ben size söz 
vermedim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İçtüzükte bir düzenleme var;.bu düzenlemedeki 
sıraya göre oylayacaksınız. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir sıraya göre oya sunulacağı konusunda hüküm yok. Bu, 
Meclis Başkanvekilinin iradesine bağlı bir şey; Yüce Meclis hangisini kabul ederse, ona göre 
karar vereceğiz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen, ben size söz vermedim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ben kürsüde konuşmuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, sayacağız, lütfen... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bir dakika... Beni bir dinleyin! 
BAŞKAN — Efendim, bakın... 
Lütfen sayalım arkadaşlar... Kabul edenler... (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yanlış yapıyorsunuz. Aykırılığa gö
re oylanır. Yine oylarınız var, yine aynı şeyi yaparsınız; ama İçtüzük ihlali oluyor... 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Efendim, kabul edilmiştir. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yanlış yapıyorsunuz. Bu çoğunluk

la aynı neticeyi elde edebilirsiniz... 

BAŞKAN — Kupaların sıralar arasında gezdirilmek suretiyle açık oylama yapılması hu
susu Yüce Meclis tarafından kabul edilmiştir. Kupalar, sıralar arasında gezdirilmek suretiyle 
oylama yapılacaktır. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Hayatı ters geçmiş!.. 
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BAŞKAN — Yanında basılı oy pusulası olmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, 
adını, soyadını, seçim çevresini,ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullana
bilirler. 

Sayın milletvekilleri, bu oylamadan sonra, komisyonlarda boş bulunan üyelikler için se
çim yapılacaktır; lütfen Genel Kurul salonunu terk etmeyelim. Komisyonlarda boş bulunan 
üyelikler için, gruplar adaylarını göstermişlerdir; bu seçimi yapacağız. Biliyorsunuz, Plan ve 
Bütçe Komisyonu da çalışmalarına başlamıştır... 

Bugün bağımsızlar için seçim yapmayacağız. Komisyonlarda boş bulunan ve bağımsız aday
lara düşen üyelikler için yarın seçim yapılacaktır. 

Oylamaya başlıyoruz; kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üye
leri hakkında verilen gensoru önergesinin açık oylama sonucunu açıklıyorum : 

"Oylamaya katılan üye sayısı : 322 
Kabul : 124 ' 
Ret : 197 
Geçersiz oy :' 1" 
Böylece önerge reddedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" bölümüne geçiyorum. 

VII. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇÎM 
1. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için, DYP Grubunca Gazian

tep Milletvekili Sayın Mehmet Özkaya aday gösterilmiştir. ' 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için, 

DYP Grubunca, Kocaeli Milletvekili Sayın Kâzım Dinç aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan iki üyelik için, DYP Grubunca, Balı

kesir Milletvekili Sayın Abdülbaki Ataç ve Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner aday 
gösterilmiştir. 

Sayın Abdülbaki Ataç'ı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'i oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..i Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Plan ye Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için, CHP Grubunca, 

İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmek üzeredir. Bu itibarla, gündemin bir başka 
maddesine geçme olanağımız kalmamıştır. 

Sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 3 Kasım 1993 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanuma Saati : 13.43 

— o 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VECEVAPLARI 

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, KİT'lerin 1990-1991-1992 yıllarındaki gelir, gider 
ve zararlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/1415) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için de
laletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.6.1993 

Gaffar Yakın 
Afyon 

1. KÎT kuruluşlarının 1990, 1991, 1992 yıllarındaki gelir ve giderleri ne kadar olmuştur? 

2. KİT kuruluşlarının 1990, 1991 ve 1992 yıllarındaki toplam zararları ne kadar olmuştur? 

.' TC. 
Devlet Bakanlığı 26.10.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00654 . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 22.6.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1415-4994/22682 
sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakm'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ye tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen "KİT'lere ilişkin" 7/1415 esas nolu yazılı soru önergesine iliş
kin bilgiler, ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
I • •' ' 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı t 
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İSLETMECİ 
KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİNİN 
GELİR, GİDER 
VE KAR / ZARAR DURUMLARI 

KURULUŞLAR 

1*90 YILI 
(MİLYON Tl*) 

GELİRLER GİDERLER KAR/ZARAR 
1.MKBK 
A.OENEL MÜDÜRLÜK 
B.TAKSAN 
CTÜMOSAN 
B.ASÎL ÇELİK 

2.SEKA 
3.T.ÇİMENT0SAN.T.A.Ş. 
4.TDÇI 

A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.CERKONSAN 

S.ORUS 
6.E7ÎBANK 

A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.K.BAKJRİŞL 
İC.ÇİNKUR 

7.T.TAŞK0MÜRÜK. 
8.T.KÖMÜRIŞL 
9.TEK 

A.CENBL MÜDÜRLÜK 
B.TBMSAN 

İO.TPAO 
A.GENEL MÜDÜRLÜK 
C.BOTAŞ 
D.DİTAŞ 
F.IGSAŞ 

U.T.OÜBRESANA.Ş. 
12T.ŞBKER FAB.AŞ. 
I3.BT BALIK KUR. 
I4.TM0 
I5.T.SÜTEND.K. 
İ6.ÇAYKUR 
I7.TEI;BL 
I8.TAJUMIŞL 
İ9.YEMSAN.T.A.Ş. 
20.TZDK 
21.DM0 
22.TCDD 

A.GENEL MÜDÜRLÜK (*) 
B.TÜVASAŞ 
CTÜDBMSAŞ 
D.TÜLOMSAŞ 

2J.PTT 
24.DHMI 

A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.HAVAŞ 

26T.OEMİSAN.A.Ş. 
27.TJ>ENÎZCtLlK IŞL. 

A.GBKBL MÜDÜRLÜK 
B.D.B.DEN.NAK. 

T O P L A M 

GELİRLER m OAYRİ SAFÎ SATIŞ HAS&ATJ 
f FAALİYET DIŞI GELÎRLER-GE3®£ER-

GİDERLER «MAL HİZMBTSATIŞ MALİYETİ -
HASILATTAN İNDİRİMLER + DÖNBM 
GİDERLERİ + FAALİYET DIŞI GİDERLER 

1,469.847 
1.059,133 

31.714 
126.132 
242.868 

1,325,252 
1369,423 
2.614.456 
2,609.675 

4.7*1 
467,115 

2.523.101 
2.209,607 

167.892 
145.602 
718.783 

1,818,684 
8,9)4.497 
$.897.722 

16,775 
31,854,287 

1,672,079 
1,525,141 

179,345 
390,627 
454.382 

2.336,199 
• 746.427 
2.24J.322 

272.239 
831,403 

7,817.615 
369.141 
272.393 
662,748 
730,665 

2.057.903 
1,763.784 

83,153 
115,256 
95.710 

6,515,940 
689,671 
567,698 
121.973 
150,647 

1.048.458 
622,60! 
425.857 

1.465,037 
1,025,018 

51.539 
116J72 
272.158 

1,372.904 
1.376.763 
3.662.551 
3.651.794 

10.757 
439.859 

2.382.694 
2,033.117 

240,658 
108,919 

1.499.559 
2,018,390 
9,552,245 
9,529,772 

22,473 
30.399,596 

700,290 
1,770.307 

164.655 
356,743 
650.938 

2.363.811 
764.145 

2,214.049 
288,619 

1,015,629 
7,162,087 

382,306 
310,430 
720,651 
668.990 

2.879.503 
2.557.272 

92,404 
124,012 
105.815 

5.844.S32 
317,921 
213,029 
104,892 
247,266 
970,520 
5 7 0 5 7 
396,163 

1 , 4.760 
44.115 

(19.825) 
9.760 

(29,290) 
(47,652) 

(7340) 
(1.048.095) 
(1.042.119) 

(5.976) 
27.256 

140.407 
176.490 
İ72.766) 
36.6*3 

(780.776) 
(199.706) 
(637,748) 
(632.050) 

(5.698) 
1,454,691 

971,789 
(245,166) 

14,690 
33,884 

(196456) 
(27.612) 
(17.718) 
34.273 

(1.6,380) 
(184,226) 
655.52$ 
(22,165) 
(38.017) 
(57,903) 
61.675 

(821.600) 
(793,488) 

(Wl) 
(8,756) 

(10,105) 
671.408 
371.750 
354.669 

17.081 
(96,619) 
77.938 

. 48,244 
29.694 

CO,270,$9S 80,971,025 (700,427) 

(PARANTEZ İÇİNDEKİ RAKAMLAR ZARARI GÖSTERMEKTEDİR.) 
— 327 — 



T.B.M.M. B : 22 2 . 11 . 1993 O : 1 
KAF-VPÇAÖNERCCK'» 
İŞLETMECİ 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 
GELİR, CIDEK 
VE KAR I ZARAR DURUMLARI 

KURULUŞLAR 
I.MKBK 
AOBNEL MÜDÜRLÜK 
B.TAKSAN 
CTÜMOSAN 
B.A$İLÇBLİK 

2.SEKA 
• 3.T.ÇİMENTOSAN.T.A.Ş. 

4.TDÇI 
A.CENEL MÜDÜRLÜK 
B.GERKONSAN 

5.0RUS 
6.ETIBANK 
A.OBNEL MÜDÜRLÜK 
B.K.BAKIRlSL 
CÇtNKUR 

7.T.TASKÖMÜRÜK. 
8,T.KÖMÜRİSL 
9.TEK 

A.GENEL MÜDÜRLÜK, 
B.TEMSAN • 

10.TPAO 
A.OENR MÜDÜRLÜK 
C BOTAŞ 
D.DITAŞ 
F.IGSAŞ 

H.T.GÜBRESAN.A.Ş. 
12.T.ŞEKERFAB.A.Ş. 
13-ET BALIK KUR. 
14.TMO 

15.T.SÜTEND.K, 
I6.ÇAYKUR 
17.TEKEL 
IS.TARIMlŞL. 
I9.YEMSAN.T.A.Ş. 
20.TZDK 
21DMO 
22.TCDD 

A.OENEL MÜDÜRLÜK (•) 
B.TÜVASAŞ 
CTÜDEMSAŞ 
D.TÜLOMSAŞ 

23.FTT 
24.DHMI 

A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.HAVAŞ 

26T,GEMÎSAN. AŞ. 
27.T.DENIZCIUK 1$L 

A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.D.B.DEN.NAK. 

T O P L A M 

GELİRLER - GAYRI SAH SATTS HASILATI 
+ FAALtYET DIŞI GELİRLER « Û S m ® a 

GİDERLER « MAL HİZMET SATIŞ MALİYETİ * 
HASILATTAN' tVDBUMlER + DÖNEM 
GİDERLERİ * FAALİYET DI$l GİDERLER 

1991 YILI 
(MİLYON TL) 

GELİRLER GİDERLER KAR/ZARAR 
2,141,992 
1,685,574 

39.556 
64.659 

352,173 
U12.704 

893,132 
3.849,364 
3,545,159 

4,205 
6325S2 

4,030.194 
3,384,779 

312,172 
133,243, 

1.100,947 
3,180,018 

14.885.039 
14,860,894 

24,145 
5,849,892 
2,510520 
2.233,87] 

387,93» 
717.870 
992.763 

5.183,096 
1,527,816 
9,128,77$ 

422,126 
1,574,821 -

13,074.944 
592,630, 
373,238 
853,948 

J.446,565 
3,541,353 
3,025.157 

136.724 
178.441 
201.031 

11.448.45) 
837.857 
649,763 
188,094 
253.557 

1.629.165 
. 942,870 

686,295 

2499,713 
1,980.014 

103.520 
105,837 
410.342 

1,870.293 
1,227,948 
6.892.865 
6.884564 

8.601 
743,683 

4,805,921 
•4,150.225 

513,518 
142.178 

3^83.179 
3.533.519 

22.194.561 
22.158.4(54 

36.097 
5.431,356 
1,402594 
3.056.333 

412.429 
560,000, 

1,748,180 
5,008,761 
1.582,863 . 

'9,132562 
451.693 

1,696.703 
12.793,879 

632,399 
476.586 

1545.311 
1344.934 
5.772,034 * 
5.185,793 

162.156 
200.374 
223,711 

11529.774 
488,424 
314.637 
173,787 
491.908 

1,902.422 
1.194.799 

707.623 

(457,721) 
(294,440) 
(63,934) 
(41.178) 
(58,169) 

< '(357,589) 
(334,816) 

(3,043.501) 
(3.039,105) 

(4.396) 
(111.431) 
(775,727) 
(565,446) 
(201,346) 

(8.935) 
(2.182532) 

(353.501) 
(7,309,522) 
(7.297.570) 

(11,952) 
418.536 

1.107.626 
(822.462) 
(24.498) 
157,870 

(755.417) 
174.335 
(55.047) 

(3.484) 
(29,567) 

(121,882) 
281,065 
(39.769) 

(103.348) 
(391.363) 
101.651 

(2,230.681) 
(2,160.636) 

(25.432) 
(21.933) 
(22,680) 
218.677 
349,433 
335,126 

14,307 
(238.351) 
(273.257) 
(251.929) 
(21.328) 

90,956,642 108,581,3151 (17,624^09) 

— 328 



T.B.M.M. B : 22 

KAP-VPşONEaorjca 
İŞLETMECİ 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 
GELİR, GİDER 
VE KAR/ZARAR DURUMLARI 

KURULUŞLAR | 

l.MKEK 
A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.TAICSAN 
C.TÜMOSAN 
E.ASÎL ÇELİK 

2.SEKA 
3.T.ÇÎMENTO SAKT.A.Ş. 
4.TDÇİ 
A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.OERKONSAN 

5.0RUS 
6.ETİBANK , . . • 

A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.K.BAKIR İŞL, 
C.ÇİNKUR 

7.T.TASKÖMÜRÜ K. 
8.T.KÖMÜR İŞL. 
9.TEK 

A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.TEMSAN 

10.TPAO 
A.GENEL MÜDÜRLÜK 
C.BOTAŞ 
D.DİTAŞ 
FJGSAŞ 

ll.T.GÜBRESAN.A.Ş. 
12.T.ŞEKER FAB.A.Ş. 
13.ET BALIK KUR. 
14.TMO 
15.T.SÜTEND.K. 
16.CAYKUR 
17.TEKEL 
1 STARIM İŞL. 
19.YEMSAK.T.A.Ş. 
20.TZDK 
21. DMO 
22.TCDD 

A.GENEL MÜDÜRLÜK (•) 
B.TÜVASAŞ 
C.TÜDEMSAŞ 
D.TÜLOMSAŞ 

23.PTT 
24.DHMİ 

A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.HAVAŞ 

26.T.GEMÎ SAK. A.Ş. 
27.T.DENECİLÎKİŞL, 

A.GENEL MÜDÜRLÜK 
B.D.B.DBN.NAK. 

T O P L A M 

OELIRLER » GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI 
+ FAALİYET DIŞI GELİRLER «jtfeafrıVBfr 

GİDERLER « MAL HfcMCTSATIŞ MALİYETİ • 
HASILATTAN İNDİRİMLER + DÖNEM 
GİDERLERİ + FAALİYET DIŞI GİDERLER 

2 . 11 . . 1993 O : 1 

(MİLYON TU) 
im YIU 

GELİRLER GİDERLER KAR/ZARAR 

3,949.156 
3,024,516 

57,452 
211.361 
655.827 

2,920,370 
1,898,226 
6.158.016 
6.138.698 

19.318 
1,105.423 
7,284,089 
6,442/16 

580.632 
261,041' 

1.632,5)0 
5.419.532 

31.657381 
31,565,651 

91.930 
9.295.634 
3,76533:> 
3,79532i: 

752.693 
951,878 

1.353.570 
9,113.775 
3.119,076 

21,243,722 
740.504 

2325,507 
22,792,164 

1.1)0.145 
663.479 

1,570.002 
1,970,646 
5,801,996 
4.914,868 

274,119 
315,004 
298.005 

20.519,807 
2.0S8.990 
1.685,113 
•403.877 

"•' 334.539 
2.912,795 
1.679.269 
1,233,526 

1<%$ZI&İ 

5.112,612 
3-.767.783 

204,294 
270.120 
870,415 

3,493.499 
2.239.587 

12.113,523 
12.060.015 

53,508 
1,142,983 
9361,423 
8.185,417 

934.624 
241382 

5,559.242 
5,590.459 

37.048347 
36.972,706 

75,841 
8309.912 
2,864.448 
4,010.942 

733.283 
701,239 

2,963,593 
9.049,879 
3306.245 

20371.322 
866,003 

3,151,900 
22,030.565 

1340.274 
923,898 

2,770.381 
1.804,134 
9,753.612 
8.744.890 

2S2307 
363389 
362.626 

20,083.578 
934501 
611,184 
323.017 
960.427 

3395.561 
2,162,218 
1.233.343 

193,877360 

(1,163,456) 
(743,267) 
(146.842) 

(58.759) 
(214388) 
(573.129) 
(341361) 

(5.955307) 
(5.921317) -

(34.J90) 
(37360) 

(2,077334) 
(1.743.001) 

(353.992) 
19.659 

(3.926.652) 
(170,927) 

(5390.967) 
(5,407,056) 

16.089 
985.722 
901.087 

(215.414) 
19.410 
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2. —Kars Milletvekili, Atilla Hun'ım, Sümerbank'a ait İğdır Entegre Basma Tesisinin özel 
bir firmaya satılması konusunda ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1546) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yapımına Sümerbank tarafından başlanılan, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Ku
rulunun 3.1,1985 tarih ve 85/1 sayılı kararıyla satışına karar verilen, 21.3.1985 tarihinde Araş 
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne K.O.t. tarafından 3 milyar TL. ya satılan İğdır Entegre Bas
ma Tesisi ile ilgili aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Atilla Hun 
Kars 

1. Satış kararının alındığı tarih ile satışın gerçekleştiği tarihler arasında Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi, satışla ilgili hangi faaliyetleri yürüttü? Bu iki tarih arasında Resmî 
Gazete'de herhangi bir satış ilanına rastlanılamamıştır. Bu satış işlemi hangi mevzuat çerçeve
sinde yürütülmüştür? Tesise alıcı olmak isteyen başka kişi ya da kuruluşlar var mıydı? Satış 
için neden Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tercih edildi. 

2. O tarihlerde yürürlükte olan Merkez Bankası nezdinde bir "Kaynak Kullanım Des
tekleme Fonu" söz konusudur. Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne bu fondan, yatırımların 
gerçekleşen kısmı üzerinden değil satış bedeli üzerinden 600 milyon TL. lik kaynak kullanım 
destekleme primi ödenmiştir. 

Merkez Bankası bu ödemeyi hangi mevzuat hükümlerine dayanarak yapmıştır? Merkez 
Bankası bu ödemeyi yaparken DPT ve KOt'den görüş almış mıdır? Fondan para çekebilmek 
için gerekli olan Yatırımların Gerçekleşme Durumunu Gösterir Form, Araş Tekstil Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. tarafından Merkez Bankası'na verilmiş midir? Bu konuya ilişkin herhangi bir tef
tiş veya denetleme yapıldı mı? 

3. Satış Sözleşmesinin 4 üncü maddesine göre Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. devir 
işlemlerinin tamamlanmasından sonra 3 ay içinde yatırıma başlamak zorunda idi. Şirketin bu 
koşula uyup uymadığı saptandı mı? Buna ilişkin bir rapor söz konusu mudur? Eğer yatırıma 
başlanmamışça KOt veya Sümerbank herhangi bir işlem yapmış mıdır? 

4. Satış Sözleşmesinin 4 üncü maddesine göre Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. devir 
işlemlerinin tamamlanmasından sonra 1 yıl içinde 25 000 iğlik iplik tesisi kurarak üretime geç
mek zorunda idi. Ancak bunun gerçekleşmediği biliniyor. Bu durumda KOt ve Sümerbank 
herhangi bir işlem yapmış mıdır? 

5. Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Etibank'tan kullandığı ve ödemediği 2 milyar 
TL. lık kredinin faizleriyle birlikte 4 milyar TL. ulaştığı ve 4 milyar TL. nin KOt'nce Etibank'a 
ödenerek şirkete ortak olunduğu biliniyor. KOt bu şirkete gerçekten ortak mıdır? Bu durum 
şirket ana sözleşmesinde yer alıyor mu? Bu ortaklık nasıl gerçekleşmiştir? Konuya ilişkin yeni 
bir sözleşme yapıldı mı? Konuya ilişkin herhangi bir teftiş veya denetleme yapıldı mı? 
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6. Satış Sözleşmesinin 14 üncü maddesine göre KOt ve Sümerbank tesiste inceleme ve 
denetleme yapma yetkisine sahip. Bu maddeye dayanarak KOt ve Sümerbank tesiste hiç ince
leme ve denetlemede bulundu mu? Bulundu ise bunlar hangi tarihlerde gerçekleştirildi? Dü
zenlenmiş raporlar var mı? 

7. Satış Sözleşmesinin 14 üncü maddesine göre Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. satış 
işlemlerinin tamamlanmasından sonra her yılın birinci ve altıncı aylarında tesisin faaliyetleri
ne ilişkin KOt ve Sümerbank'a rapor vermek zorunda idi. Şirket bu raporları verdi mi? Verme
di ise KOt ve Sümerbank bu raporları istedi mi yada herhangi bir işlem yaptı mı? Şirkete kul
landırılan kredilerde KOt bu durumu dikkate aldı mı? 

8. Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne 1 500 000 000 TL. Iık işletme kredisi ve 4 081 
000 000 TL. lık yatırım kredisi KOt tarafından açılmıştır. Bu krediler verilmeden önce şirketin 
durumu hakkında KOt ve Etibank ne gibi araştırmalar yapmıştır? 

Bu kredilerin kullandınlmasıyla ilgili olarak bir Eskişehir Bankası olayı söz konusudur. 
Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Eskişehir Bankasına 1 milyar TL. lık ithalata yönelik 
akreditif açtığı, bu Bankanın dekontunu göstererek Etibank'tan ticarî hesabına î milyar TL. 
nın aktarılmasını istediği ve paranın ticarî hesaba yatırıldığı, birkaç gün sonra Eskişehir Ban-
kası'nın akreditifi iptal ettiği iddia edilmekte. Olay doğru mu? Etibank 1 milyar TL. ticarî he
saba aktarırken KOÎ'ne durumu bildirdi mi? KOt 1 milyar TL. nin ticarî hesaba aktarılması 
yönünde bir talimat verdi mi? Konuya ilişkin Etibank ve KOt'nde herhangi bir teftiş veya de
netleme yapıldı mı? 

9. KOt ve Sümerbank Satış Sözleşmesi hükümlerine uyulmaması nedeniyle Sözleşme
nin iptali yoluna gidebilirdi. Böylece Sözleşmenin 4 üncü maddesine göre, Tesis, Sümerbank'a 
geri dönerdi. KOt ve Sümerbank bu yola neden gitmemiştir? 

10. Satış Sözleşmesinin 18 inci maddesinde ihtilaflarla ilgili Ankara mahkeme ve icra da
irelerinin yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Buna rağmen KOt İğdır'da icra takibine geçe
rek Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. itiraz olanağı sağlamıştır. Yargının uzamasına neden 
olan bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? * 

. T C . 
Devlet Bakanlığı - 11.10.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00495 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12.7.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1546-5223/23597 sayılı yazıları. 

Kars Milletvekili Sayın Atilla Hun'un Sayın Başbakanımıza yönelttiği soru önergesi ile 
ilgili bilgiler henüz derlenmediğinden Millet Meclisi Içtüzüğü'nün 97 nci maddesi uyarınca ge
rekli sürenin verilmesi hususunu takdirlerine saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 26.10.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00574 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : TBMM Başkanlığının 12.7.1993 tarihli ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/1546-5223/23597 

sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili Sayın Atilla Hun'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan ce

vaplandırılması tensip edilen İğdır Entegre Basma Tesisi ile ilgili 7/1546 esas nolu yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. İğdır Entegre Basma Tesisinin satışı 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 
38 inci maddesi ile 2983 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereği Ekonomik tşler Yüksek Koordi
nasyon Kurulunun 3.1.1985 tarih ve 85/1 sayılı kararı ile yapılmıştır. 18 Şubat 1985 tarihinde 
1 375 milyon TL. muhammen bedelle satışa çıkarılan tesis 21.3.1985 tarihinde başka teklif ol
madığından Araş Tekstil Sanayii A.Ş.'ye taksitle 3 milyar TL'ye satılmıştır. Bu satışa ilişkin 
olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme sonucunda; Arâs Tekstil fir
masına yapılan satışta yetkili mercii olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu kararı da 
bulunduğundan yapılan işlemin ilgili mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuca 
ulaşılırken, özelleştirmede amacın bu tesislerden maksimum kârı elde etmek olmadığı, bunun 
yerine, bu tesislerin işletilebilecek koşullarda özel sektöre devrini sağlamak olduğu bu yüzden 
yarım kalmış tesislerin değerlerinin tespitinin objektif bir kritere bağlanamayacağı gerekçesin
den hareket edilmiştir. 

2. Adı geçen şirkete kaynak kullanım destekleme primi ödenmesi 14.10.1984 tarihli ve 
18545 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 1985 yılı programına uygulanması koordinasyonu ve 
izlenmesine dair kararın eki "yatırımların ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki ve yönlendi-
rilmesine ait esaslar"ın 6,21 ve 56 ncı maddeleri ile 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe giren 84/8860 
sayılı kaynak kullanımı destekleme fonu hakkında kararın 6 ncı maddesine göre yapılmıştır. 

Bu esaslar çerçevesinde destekleme primleri, yatırımcıların adı geçen Tebliğ eki yatırımın 
gerçekleşme durumunu gösterir form'u doldurarak yatırımın yapıldığı yer valiliğine müracaat 
etmeleri, valiliklerce de yatırımın gerçekleşme durumunun yetkili elemanlarınca harcama bel
geleri üzerinde ve yatırım yerinde tetkik ettirilmek suretiyle hazırladıkları yatırım gerçekleşme 
raporlarının ilgili Merkez Bankası şubelerine gönderilmesini takiben ödenmektedir." 

Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.4.1985 tarih, 13341 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kap
samında gerçekleştireceği yatırım ile ilgili olarak Sümerbank'tan satın aldığı yarım kalmış ya
tırım için Kars Valiliği aracılığı ile T.C. Merkez Bankası'na müracaat etmiş ve Valilikçe düzen
lenen "Yatırımın Gerçekleşme Durumunu Gösterir Rapor'un" ilgili Merkez Bankası şubesin
ce incelenmesi sonucunda, firmanın "Yatırımın Gerçekleşme Durumunu Gösterir Form"da 
satın alış bedelini arazi temini ve düzenlenmesi şeklinde tek kalemde gösterilmesi ve sarf belge
si olarak da sadece tapu senedini ibraz etmesi, prim ödenmesi bakımından tereddüt konusu 
olmuştur. 

Durumun Merkez Bankası İdare Merkezine intikali üzerine konu 7.5.1985 tarih ve 83494 
sayılı yazı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na intikal ettirilmiş ve 
yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, firmaya bu aşamada satın aldığı tesis için 
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destekleme primi ödenmemesi, ancak tesisin bedelini taksitler halinde Kamu Ortaklığı Fonu 
hesabına yatırdıkça yatırdığı kısma tekabül eden tutarın ve buna ilaveten yatırımın gerçekleş
mesi için yapacağı diğer fiili harcamaların esas alınarak destekleme primi ödenmesinin uygun 
olacağının düşünüldüğü belirtilerek keyfiyetin tetkiki ve görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir. 

. Müsteşarlığın 9.5.1985 tarih ve 19382 sayılı cevabî yazısında ise, "Firmanın, 3 milyar TL. 
bedel öngörülen tapu senedini devralması ve aynı bedelle şirket defterlerine işlenmiş olması, 
başkaca harcama belgelerine gerek duyulmaksızın bizzat tapu senedinin harcama belgesi sayıl
ması ve 1985 yılı Program Kararnamesinin Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teş
viki ve Yönlendirilmesine ait hükümlerin 6 ncr maddesi ile 84/8860 sayılı Kaynak Kullanım 
Destekleme Fonu hakkındaki kararın 6 ncı maddesine istinaden tapu bedeli üzerinden Kaynak 
kullanımını destekleme priminden istifade ettirilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

Adı geçen firmanın destekleme primi talebi bu çerçevede karşılanmış, teşviklerin uygulan
masında ortaya çıkacak sorunların hallinde yetkili merci olan T.C. Başbakanlık Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı dışında, Kamu Ortaklığı Idaresı'nin görüşü alınmamıştır. 

Ancak uygulayıcı birimler arasındaki görüş farklılıklarına rağmen kaynak kullanımı des
tekleme priminin ödenmesi üzerine konu Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelemeye 
alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda; Sümerbank İğdır Pamuklu Entegre Tesisini vadeli olarak 
3 milyar liraya satın alan Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne özel talimatla 600 milyon lira 
destekleme primi ödenmesine izin veren Devlet Planlama Teşkilatı ile Merkez Bankası yetkili-' 
lerinin bu eylemlerinin TCK'nun 240 inci maddesini ilgilendireceği, ancak; suçlarının zamana
şımına uğraması sebebiyle, ilgililer hakkında TCK yönünden herhangi bir muamele yapılama
yacağı; haksız destekleme primi ödemelerinin yapılmasını sağlayan ilgililer hakkında Borçlar 
Kanunu Hükümlerine göre tazminat davası açılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Gerekli işlemin tesisini tcminen konu Başbakanlık Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmiştir. 
3. Satış sözleşmesinin 4 üncü maddesine göre tesisin Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 

devrinden sonra şirketin 3 ay içerisinde yatırıma başlaması gerekmektedir. 
Tesisle ilgili olarak 22-24.7.1985 tarihinde Sümerbank tarafından yapılan inceleme sonu

cunda düzenlenen 1.8.1985 tarihli raporla; esas fabrika işçi soyunma-yıkanma, ambarlar, atöl
ye, garaj, idare ve yemekhane binalarında noksan bulunan duvar, sıva, badana-boya, doğra
ma, telefon ve su hatlarının bağlanması gibi işlemlerin tamamlandığı ve diğer işlerin devam 
ettiği tespit edilmiş 1.8.1985 tarihli yazı ile de satış sözleşmesinin 4_üncü maddesi gereğince 
22.4.1986 tarihinde tamamlanması gereken 25 000 iğlik iplik fabrikası için iplik makinaları yer
leşim planının hazırlanması ve klima santralları, döşemede klima ve elektrik kabloları ile dö
şeme tavan kaplamalarının proje ve inşaat işlerine başlanılması hususları Sümerbank tarafın
dan Şirket'e bildirilmiştir. 

Tesislerde yapılmakta olan proje inşaat ve tesisatla ilgili birinci 6 aylık faaliyet raporu hak
kında şirkete yazılan 2.10.1985 tarih ve 36314 sayılı yazıya cevaben alınan 7.10.1985 tarihli faa
liyet raporu niteliğindeki yazıda özetle; binaların tamamlanmış olduğu ve tecrit işlemlerinin 
yapıldığı, ısı santral ve tesisatının boru ve santral olarak önemli kısmının bittiği, yemekhane 
ambarlar, atölye ve garaj binasının bitirildiği, çırçır makinalarının ihalesinin yapıldığı ve mon
taj çalışmalarına başlanılacağı, fabrika ve sosyal binaların kanalizasyon işlemlerinin yapıldığı 
ve klima ihalesinin yapıldığı, elektrik projelerinin tasdik ettirildiği ve kredilerinin çıktığı hu
susları belirtilmiştir. 
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Yine Sümerbank elemanlarınca 16-18.10.1985 tarihlerinde şirkette yapılan inceleme sonu
cunda; iplik ünitesinin faaliyete geçirilmesi için 6 aylık bir süre kalmasına rağmen, klima sant
ralleri inşaat ve montajı, döşeme kanalları inşaatı, elektrik tesisatı döşeme kablo kanalları in
şaatı, iplik ünitesi döşeme kaplaması, elektrik ve aydınlatma tesisatı gibi işlemlerin ancak ma
kine yerleşim planının hazırlanmasından sonra yapılabileceği bildirilerek noksan inşaat ve te
sisat işlerinin ciddî bir programla ele alınarak yoğun bir çalışma ile tamamlanabileceği görüşü 
Sümerbank tarafından şirkete bildirilmiş ayrıca tesislerin zamanında tamamlanabilmesi ile il
gili iş programının ve harcama kalemlerinin, firmalara yapılan sözleşme ve bağlantılarının bir 
suretinin gönderilmesi istenmiştir. \ 

Bu yazılara şirketçe verilen cevapta, inşaat ve tesisat işlemlerinin büyük kısmının tamam
landığı, iplik ünitesi için sahanın düzeltilme işleminin yapıldığı ve iplik tesisi için 2 İtalya fir
ması ile anlaşma yapılarak akreditiflerin açıldığı bildirilmiştir. 

4. Satış Sözleşmesinin 4 üncü maddesine göre tesisin Araş Tekstil ve Sanayi A.Ş.'ye dev
rinden 1 yıl içerisinde üretime başlaması öngörülmüştür. Şirket 8.8.1986 tarihli yazı ile kütlü 
pamuk ve iplik fabrikasının işletmeye alındığını bildirmiştir. 

17.10.1986 tarihinde Sümerbank tarafından yapılan inceleme sonucunda Şirket'e; işletme
nin deneme üretiminde çalıştırıldığı, vasıfsız işçi eğitiminden dolayı % 27 kapasite kullanıldı
ğı, 4 ay içerisinde % 90 kapasiteye ulaşılmasının uygun olacağı, sözleşme kapsamında kurul
ması gereken 25 000 iğlik kapasitenin tamamlandığı, eksik bulunan makinaların tesise eklen
mesi gerektiği hususlarının tespit edildiği bildirilerek eksik inşaat ve tesisatın kısa zamanda 
tamamlanması istenilmiştir. 

Şirket cevabî yazısında, en önemli problemlerinin işçi eğitimi ve günlük 8-10 saate varan 
elektrik kesintileri olduğu, eksik iğ kapasitesinin bağlantısı yapılmış olan makinaların gelmesi 
ile tamamlanacağı, yeterli pamuk stoklarının olduğu ve çırçır fabrikasının tam randımanla ça
lıştığı, triko makinalarının montajının bitirildiği ve Mart 1987 ayı içerisinde faaliyete geçiril
mesinin planlandığı bildirilmiştir. 

16.6.1987 tarihinde Sümerbank tarafından yapılan inceleme sonucunda da; satış sözleş
mesine göre Şirketin 22.4.1986 tarihinde 25 000 iğlik kapasiteye ulaşmasının öngörüldüğü, an
cak işletmeye alınabilecek iğ sayısının 18 240 adet olduğu ve fiili çalışan iğ sayısının ise 11 000 
adet olduğu tespit edilmiştir. 

5. Sümcrbank'a ait İğdır'daki yarım kalmış entegre pamuklu tesis yatırımı KOÎ'ce 1985 
yılında Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye bir yıl içinde iplik ünitesini faaliyete geçirme şar
tıyla satıldıktan sonra, şirket yatırımını yapabilmek için îdare'den yatırım kredisi talebinde bu
lunmuş, ancak talep kabul edilmeyince, Şirket Etibank'tan yüksek faizle 2 250 milyon TL. tu
tarında yatırım kredisi kullanmıştır. 

Şirket ertesi yıl iplik ünitesini işletmeye açmış, ancak işletme sermayesi temininde güçlük 
çektiği için Idare'ye bu kez işletme kredisi talebiyle başvurmuş ve yapılan incelemeler sonu
cunda, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 28.10.1986 tarih ve K-36 sayılı kararı ile 

„ şirkete 1 500 milyon TL. işletme kredisi tahsis edilmiş ve kullandırılmıştır." 
Etibank'tan kullandığı yatırım kredileri borcunu ödeyemeyen ve entegre tesisin dokuma 

ve boya ünitelerini tamamlamakta zorluk çeken şirket 1987 yılında borcunu ödeyebilmek ve 
yatırımını tamamlamak için Fon'dan tekrar yatırım kredisi talebinde bulunmuştur. 
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Kredi talebi tdare'ce incelenmiş, şirketin yatırımlarını tamamlaması ve işletmeye geçmesi 
için gerekli sabit yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı hesaplanmıştır. 

Finansman ihtiyacının karşılanması için değişik alternatifler incelendiğinde Etibank bor
cunun tamamen kapatılmaması halinde, şirketin ileriki yıllarda Etibank ve Kamu Ortaklığı Fonu 
kredi borcunu kaldıramayacağı, dolayısıyla tesisin verimli ve fizibl çalışamayacağı, yeniden malî 
krize gireceği, Idare'ye olan kredi borcunu da ödeyemeyeceği görüldüğünden, Etibank borcu
nun krediyle karşılanması sözkonusu olmadığından hareketle ve'o dönemde adı geçen Kurul'-
ca kredilerde aranan özkaynak/yabancı kaynak şartı da gözönüne alınarak şirketin sermaye 
artışına gitmesi* Etibank borcunun bu artışın bir kısmından karşılanması, sermaye artışının 
kalanının yatırımın finansmanında kullanılması şartıyla 4 081 milyon TL. yatırım kredisi kul-
landırılabileceği ortaya çıkmıştır. 

Ancak, şirket öngörülen sermaye artışının hepsini kaldıramayacağı için mevcut mevzuat 
çerçevesinde, Etibank'a olan borç kadar İdare'nin ortak olabileceği düşünülmüştür. Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 18.6.1987 tarih ve K-64 sayılı kararı ile entegre tesisinin ta
mamlanması için 4 081 milyon TL. yatırım kredisinin tahsisi ve ayrıca 4 500 milyon TL.'na 
kadar İdare'nin'Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye iştiraki" kararlaştırılmıştır. 

O tarihlerde Şirket'in Etibank'a olan borcu 4 539 milyon TL.'yı bulduğu halde, Etibank 
ile yapılan görüşmeler sonucu, borcun KOİ tarafından 4 000 milyon TL. ödenerek kapatılması 
kabul edilmiş ve dolayısıyla İdare, Araş Tekstil'e olan sermaye borcunu, Etibank'a şirketin bor
cunu ödeyerek kapatmıştır. 

İdarenin şirket sermayesine ortak olmasıyla ilgili olarak gerekli ana sözleşme değişikliği 
yapılmış olup, bu konuda İstanbul Adliyesi Birinci Ticaret Mahkemesi'nin 28.7.1987 tarih ve 
1987/2855 sayılı kararı bulunmaktadır. Ayrıca şirket denetim kurullarında görev alan KOİ tem
silcileri ve KOİ adına daha sonra Şirket'i izlemekle görevlendirilen Türkiye Kalkınma Bankası 
aracılığıyla, yine KOİ'nin isteği üzerine bağımsız bir denetleme kuruluşunca da Şirket'in 1988 
yılı faaliyeti denetlettirilmiştir. 

Ayrıca, Etibank aracılığı ile Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne kullandırılan yatırım 
kredisi konusu ile ilgili olarak; Etibank Genel Müdürlük müfettişleri ve bankalar yeminli mu-
rakıplarınca yapılan inceleme neticelerinde raporlar tanzim edilerek, Başbakanlık müfettişle
rine tevdi edilmiş olup inceleme halen devam etmektedir. 

6. Cevap 3 ve cevap 4'te belirtildiği üzere gerek Sümerbank ve gerekse KOİ elemanları 
tarafından lüzum görülen hallerde tesiste incelemelerde bulunularak, gereken durumlar rapor-
lanmış ve çıkan sonuçlarla ilgili olarak Şirket'e gerekli uyanlar yapılmıştır. 

7. Satış sözleşmesinden sonraki ilk yıllarda Şirket düzenli olarak faaliyet raporlarını gön
dermiştir. Ancak, daha sonraki yıllarda, uyarılara rağmen düzenli bir raporlama sağlanamamıştır. 

8. Cevap 5'te belirtildiği üzere, Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1986 yılında işletme
ye açtığı iplik ünitesini çalıştırabilmek için Kamu Ortaklığı Fonu'ndan işletme kredisi talebin
de bulunmuş, KOl'ce önce tesis yerinde gezilerek bjlgi alınmış ve proje değerlendirme raporu 
hazırlanmıştır. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 28.10.1986 tarih ve K-36 sayılı ka
rarı ile sözkonusu kredi tahsis edilmiştir. Kredi, Etibank ile yapılan protokol doğrultusunda 
bu banka aracılığı ile kullandırılmıştır. 
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Daha önce cevap 5'te açıklandığı üzere, Araş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödeyemediği 
Etibank kredi borcunu ödemek ve yatırımlarını tamamlamak amacıyla 1987 yılında Kamu Or
taklığı Fonu'ndan yatırım kredisi talebinde bulunmuştur. İşletme Kredisinin tahsis ve kullan-
dırımından itibaren 6 aydan az bir süre geçmesine rağmen şirket ve tesis hakkında yeniden bil
gi toplanarak, Fon ve tesisin çalışabilmesi için en uygun çözümün aranması yoluna gidilmiştir. 

İncelenen alternatifler karşılaştırıldığında, şirketin sermaye artırımına giderek Etibank bor
cunu bu artıştan kapatması ve 4 081 ©iyon TL; yatırım kredisiyle kalan sermayeden yatırım
larını tamamlayacak işletme faaliyetlerini sürdürmesi en uygun çözüm olarak görülmüştür. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 18.6.1987 tarih ve K-36 sayılı Karar'ı ile söz-
konusu kredi tahsis edilmiş, ayrıca şirket sermayesine 4 500 milyon TL.'na kadar tdare'nin de 
iştiraki öngörülmüştür. Kredi, işletme kredisinde yapıldığı gibi, Etibank aracılığı ile şirketin 
Etibank'a olan borcu tdare'nin 4 000 milyon TL. ile şirkete iştiraki şeklinde, Etibank'a ödene
rek tamamen kapatıldıktan sonra kullandırılmıştır. 

9. Satış Sözleşmesi'nin S inci maddesinde yer alan "Sözleşmenin karşılıklı yükümlülük
lerinin yerine getirilmesi ile sona ermesinin haricinde her ne surette olursa olsun feshedilmesi 
halinde tesisin tümüyle Sümerbank'a bilabedel iade edileceği, bu durumda Şirket'in İdare ve 
Sümerbank'tan hiç bir hak ve tazminat talep edemeyeceği" şeklindeki hükme istinaden, ma
hallinde Sözleşme'nin feshi, tapu iptali ve tescil davası açmak ve mahkemeden karar almak 
şartıyla tesisin Sümerbank'a intikalini sağlamak mümkündür. 

tcra takibine geçilmeden önceki dönemde Sümerbank'a gönderilen 23.10.1989 tarihli ve 
KOt yazısı ile fabrikanın tapu devrinde tesis edilen ipoteğin karşılığını oluşturan dokuma tez
gâhlarının üçüncü şahıslara satışına engel olunmasını teminen gereken işlemlerin acilen yapıl
ması talimatı verilmiş, bunun üzerine Sümerbank tarafından İğdır Asliye Hukuk Mahkemesi'-
nden 27.10.1989 tarihinde ihtiyati tedbir kararı alınarak infaz ettirilmiş, durumun bildirilmesi 
üzerine 7.11.1989 tarihli yazı ekindeki özel vekâletname ile Sümerbank'a yalnızca "tesisin satış 
bedelinin 31.12.1988 tarihinde ödenmesi gereken birinci taksidinin faizi ile birlikte KOt nam 
ve hesabına tahsisli, tesiste bulunan makina ve teçhizatın tespiti ile üzerine tedbir konulması 
ve yed-i emine teslimi" için yetki verilmiş olup, sözkonusu yazıda buna göre gerekli işlemlerin 
yapılması istenildiğinden Sümerbank tarafından mahallinde ipoteği paraya çevrilmesi yolu ile 
icra takibine geçilmiştir. 

10. tcra îflas Kanununun 50 ve 148'inci maddeleri gereğince sözkonusu takiplerde genel 
yetkili İğdır tcra Müdürlüğü'dür. Takiplerin'açıldığı tarihte mahallinde Sümerbank'ın kadrolu 
avukatının bulunması ve özel yetkili Ankara tcra Daireleri'nde açılacak takiplerde araya tali
mat icralarının girmesi sebebiyle daha geç neticeleneceği düşünülerek takipler İğdır'da açılmıştır. 

Yapılan takiplere borçlu şirket yalnızca yetki yönünden değil borç miktarı, husumet, mü
kerrerlik yönlerinden de itiraz etmiştir. Şirketin itirazları tahminen zaman kazanma amacına 
yönelik olup Ankara'da takip açılma halinde de aynı itirazlarla karşılaşılacağı kesindir. Kaldı 
ki ilk taksidin tahsili için açılan takip kesinleşmiş ve tesislerin satışı aşamasına getirilmiştir. 

Ancak 6.3.1990 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Aralık ve 
İğdır ilçeleri toprak ve tarım reformu uygulama alanı içerisine alındığından, bu kararın daya
nağı olan 3083 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince, toprak ve tarım 
reformu uygulama alanlarında 5 yıl süre ile mahkeme ve icra iflas dairelerinin arazi hakkında 
devir ve temliki gerektiren bir karar vermeleri mümkün bulunmadığından, İğdır tcra Tetkik 
Mercii'nce satışın durdurulmasına karar verilmiştir. 
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Yargının uzamasının nedeni yukarıda belirtildiği üzere bölgenin toprak ve tarım reformu 
uygulama alanı içerisine alınması ve 3083 sayılı yasa hükmü olmakla birlikte diğer bir neden 
de satın alınan şirketin 5.4.1991 tarihinde üçüncü şahısların talebi ile iflasına karar verilmesi
dir. Tasfiye işlemleri iflas masasınca yürütülmekte olup, takip konusu alacağın iflas masasına 
kaydı yaptırılmıştır. 

Saygılarımla bilgilerinize arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

3. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Atatürk Havaalanının mekân ve 
hizmet yetersizliğine ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1681) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim. , 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Basın organlarında "Havaalanı Vahşeti" başlıklı İstanbul Atatürk Havaalanının mekân 
ve hizmet yetersizliği haberleri yer almaktadır. 

Sorular : 
1. Atatürk Havaalanında yurt dışına çıkışlarda Pasaport Polisinin yetersizliğinden kuy

ruklar oluşmaktadır. Bu konuda ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz.? 
2. Yaz aylarında yoğun trafiği olan havaalanına ek tedbirler almayı düşünüyor musu

nuz? Bunlar nelerdir? 
3. Havaalanının büyütülmesi projesi ne aşamadadır? , 
4. Yeni havaalanı yapılacak mı? Projeleri ne durumdadır? 
5. Pasaport Polislerine özel bir eğitim veriliyor mu? 

• ' • • T C 

İçişleri Bakanlığı ., 1.11.1993 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.279324 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 4,10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/ 
1681-5509/24638 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

• Atatürk Havalimanı dışhatlar çıkışı katında 22 adet Pasaport Kontrol Kontuarı bulun
makta olup, normal olarak tümü çalışmaktadır. Geliş katında ise 24 adet Pasaport Kontrol 
Kontuarı bulunmakta, bunların 16 tanesi devamlı olarak çalışmaktadır. 
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Sabah ve akşam saatlerinin uçak trafiği açısından en yoğun saatler olması, özellikle bu 
saatlerde uçak şirketlerinin aynı anda Çek-in işlemi yapması ve uğurlayıcıların bu alana kadar 
gelebilmelerinden dolayı bekleme ve izdiham meydana gelmektedir. Beklemeler pasaport poli
sinin yetersizliğinden değil, yoğun yolcu akımından kaynaklanmaktadır. Bu durumlarda pasa
port kontrolü için takviyeli çalışılmaktadır. > 

Her yıl muhtelif zamanlarda 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 5683 sayılı Yabancıların Türk
iye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanunun uygulanmak amacına yönelik "Pasaport 
ve Yabancılar Kursu" düzenlenmektedir. 

Arz ederim. , 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent A karcalı 'nm, bazı basın organlarında çıkan ' 'Terkos Gö
lüne ölüm fermanı'* başlıklı haberlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Vey
sel Atasoy'ım yazılı cevabı (7/1683) • , ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Basın organlarında "Terkos gölüne ölüm fermanı" İstanbul'un üçte birinin su ihtiyacını 
karşılayan Terkos gölü ile deniz arasında kalan bölümde maden aranacak haberleri yer al
maktadır. 

Sorular 
1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesince 17 Temmuz 1993'de yapılan 

ihalede ISKİ'nin görüşü alındı mı? 
2. Maden arama ihalesinden önce Çevre Bakanlığına bilgi verildi mi? 
3. Maden arama başlayınca Terkos gölü ile deniz arasındaki tampon bölge kalkacak de

niz suyu ile göl suyu karışacak İstanbul'un suyu nereden karşılanacak? 
4. Bölgeden ne kadar kömür çıkacaktır? 
5. Çıkan kömür miktarı sudan önemli midir? 

TC. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300.1924-13632 1.11.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.0-7/1683-5511/24640 sayılı yazınız, 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 

yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcal'nın Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 

Basın organlarında "Terkos Gölüne Ölüm Fermanı" İstanbul'un üçte birinin su ihtiyacı
nı karşılayan Terkos Gölü ile deniz arasında kalan bölümde maden aranacak haberleri yer al
maktadır. 

Soru : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi'nce 17 Temmuz 1993 'de yapılan ihale

de ISKİ'nin görüşü alındı mı? 
Cevap : 
19.7.1993 tarihinde ihale edilmek üzere programa alınan Er. 1083799 sayılı saha, Güler 

Balgatlıoğlu adlı şahıs üzerinden hükümden düşmüş ve 3213 sayılı Maden Kanununun 30 un
cu maddesine göre ihalesi yapılmak üzere programa alınmıştır. Bu sahaya ilk defa ruhsat veril
meyip, atıl durumdan kurtarılmak amacıyla ikinci kez ihalesi programlanmıştır. 

3213 sayılı Maden Kanunu; Bakanlığımızdan Maden Arama Ruhsatı alan şahısların, ruh
sat aldıkları alanlarda arama ve işletme faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli izinlerin alın
masını ruhsat sahiplerine bırakmıştır. 

Maden Kanununun 7 nci maddesinde madencilik faaliyetlerinin izne tabi tutulduğu alan
lar açıklanmış olup, bu maddeye göre, Maden Arama Ruhsatı verilmesi aşamasında Bakanlı
ğımızın İSKİ Genel Müdürlüğü'nden görüş almasını gerektiren bir husus bulunmamaktadır. 
Ancak, buna rağmen adı geçen sahada (Er. 1083799-ÖNİR : 1513) yapılacak madencilik faali
yetlerinin çevreyi ve İstanbul'a su sağlanan Terkos Gölünü ne ölçüde etkileyebileceğinin üni
versiteler, DSİ ve İSKİ Genel Müdürlüğü elemanlarından oluşacak teknik bir heyetçe incelen
mesi için Maden İşleri Genel Müdürlügü'nce İSKİ Genel Müdürlügü'ne 12.7.1993 tarihli yazı 
gönderilmiştir. Durum inceleme safhasındadır. 

Soru : 
Maden arama ihalesinden önce Çevre Bakanlığı'na bilgi verildi mi? 
Cevap : 
Bakanlığımızca yapılan Maden sahası ihaleleri sonucunda Maden Arama Ruhsatnamesi 

verilmekte olup bu aşamada Çevre Bakanlığı'na herhangi bir bilgi verilmesi söz konusu olma
maktadır. 

Soru : 
Maden arama başlayınca Terkos Gölü ile deniz arasında tampon bölge kalkacak deniz su

yu ile göl suyu karışacak İstanbul'un suyu nereden karşılanacak? 
Cevap : 
Terkos Gölü ile Karadeniz arasındaki tampon bölgede daha önce AR. 15978 (ÖNİR. 1513) 

sayılı kömür madeni ruhsatı verilmiş olup, o zaman böyle bir sorunla karşılaşılmamıştır. An
cak söz konusu sahanın ihalesi yapılmadan önce sahada yapılacak madencilik faaliyetlerinin 
çevreyi ne ölçüde etkileyebileceğinin bir kez daha incelenmesinde yarar görülmüş ve saha ihale 
programından çıkarılarak daha detaylı araştırmaya alınmıştır. İstanbul halkının sağlığını ilgi
lendiren bir husus olması halinde elbette gereği düşünülecektir. ^ 

Soru : 
Bölgeden ne kadar kömür çıkacaktır? 

ü 
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Cevap : 
Maden rezervi, saha ruhsatı verildikten sonra ruhsat sahibinin sahada yapacağı arama ça

lışmalarına bağlı olarak ortaya çıkarılacağından bu aşamada bilgii verilememektedir. 

Soru : 
Çıkan kömür miktarı sudan önemli midir? 

Cevap : 
Söz konusu saha incelenmek.üzere ihale programından çıkarılmıştır. Kömür çıkarılıp çı

karılmayacağı veya ne miktar kömür çıkarılacağı henüz belli olmayıp böyle bir kıyaslama yap
mak doğru değildir. 

5. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey'in tem-
• silcilerinin Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul edilmediği iddiasına ilişkin sorusu 

ve Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/1696) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Engin Güner 

İstanbul 

29.7.1993 Perşembe tarihli Sabah Gazetesinde Cengiz Çandar'ın "Ne Dış Politika Ama" 
başlıklı yazısında, Azerbaycan'ın meşru Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey tarafından Türkiye'
ye 10 gün önce Devlet Sekreteri Ali Kerimov ve özel temsilcisi Asım Mollazade'nin gönderildi
ğinden ve Elçibey'in bu temsilcilerinin Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan ile görüşme 
isteklerine rağmen görüştürülmediklerinden sözedilmektedir. Kendilerinin sadece sizin tarafı
nızdan gizlice kabul edildikleri yazılmaktadır. 

1. Bunlar doğru mudur? Elçibey'in 2 temsilcisinin Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Baş
bakan ile görüştürülmemelerinin nedenleri nedir? Eğer görüştürüldüler ise bu husus niçin giz
lenmektedir. . l ' 

2. Sizinle görüşmelerinin gizli tutulmasının sebebi nedir? 
3. Türkiye'den yardım uman Azerbaycan'a ve onun meşru Cumhurbaşkanına destek ver

meme anlamına gelmez mi? 
4. Aliyev'in "Başka herhangi bir ülkeden çok İran'ın yardımını beklediklerini" söyle

mesi Azerbaycan konusunda geldiğimiz acı sonu göstermektedir. Bu değerlendirmeye katılıyor 
musunuz? 

5. Gittikçe artan Ermeni saldırıları karşısında Hükümet Azerbaycan'a yardım etmeyi dü
şünmekte midir? Düşünüyor ise yardımın şekli ne olacaktır. Bu konuda hükümet ortakları ara
sında bir görüş birliği var mıdır? Yoksa basına yansıdığı gibi Başbakan ve Başbakan Yardımcı
sı farklı mı düşünmektedir? 
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' T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 25.10.1993 
Sayı : SPLD/391-774 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 Ekim 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1696-5539/24796 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 

önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakam 

İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in Yazılı Soru önergesine Yanıt 

Sayın Cumhurbaşkanımız 26 Temmuz 1993, Sayın Başbakanımız da 2 Ağustos 1993 tari
hinde, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Sayın Ebulfez Elçibey'in özel Temsilcisi Sayın Asım 
Mollazade ve eski Devlet Sekreteri Sayın Ali Kerimov'u kabu etmişlerdir. Ben de adı geçenlerle 
20 Temmuz 1993 günü görüştüm. Sözkonusu görüşmeler sırasında bölgesel ve ikili ilişkiler çer
çevesinde çeşitli konular ele alınmıştır. 

Bu görüşmelere ilişkin haberler basınımızda da yenilmiştir. 
Ayrıca, Bakanlığımda yapılan görüşme ve toplantılarla ilgili olarak basın yayın organları

na her zaman resmî açıklama yapılması usulden olmadığı cihetle, basın yayın organlarımızın 
vaki soruları üzerine anılan görüşme konusunda gerekli bilgiler verilmiştir. 

Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev'in diğer ülkelere yaptığı çağrılar çerçevesinde, İran'ın 
yardımını bekledikleri yolundaki ifadesinin komşular arasında esasen mevcut olması gereken 
iyi ilişkilerin tesisi amacına yönelik bir çağrı olarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu çıkarılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ka
rarları ve Güvenlik Konseyi Başkanlık Açıklamaları ile Azerbaycan topraklarının işgali şiddet
le kınanmış ve bu işgalin biran önce sona erdirilmesi istenmiştir. 

öte yandan, tüm dost ve müttefik ülkeler nezdinde her düzeyde yaptığımız temas ve giri-. 
simlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulamaya konulmasını sağlaya
cak önlemlerin alınmasını ısrarla talep etmekteyiz. Bu girişimlerimizin yamsıra, Ermenistan'ın 
savaş gücünü kırmak için bu ülke ile olan hava sahamız ve kara ulaşım yollarımız her türlü 
ulaşım için kapatılmıştın 

Azerbaycan'a bugüne kadar yaptığımız yardım tutarı yaklaşık 40 milyon Dolar'ı bulmuş
tur. Diğer yandan, bu ülkeye yönelik her türlü desteğimizin yamsıra, insanî nitelikteki yardım
larımız da devam etmektedir. Bu çerçevede, 23 Ekikm 1993 tarihinde büyük miktarda insanî 
yardım malzemesinin bulunduğu Kızılay konvoyu Azerbaycan'a hareket etmiştir. 

Azerbaycan'a her alanda yapılagelmekte olan yardımlar konusunda Hükümetimiz içinde 
tam bir görüş birliği bulunmaktadır. 
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6. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, harp okullarına alman öğrencilerin il
ler itibariyle dağılımına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı ce
vabı (7/1699) • • , ' ' ', ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Sorular : 
1. 1983-1993 yılları arasında Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarına, öğretim yılları itiba

riyle kaçar öğrenci alınmıştır? 
2. Bu yıllar içerisinde söz konusu okullara alınan öğrencilerin hangi il nüfusuna kayıtlı 

oldukları ile başarı oranları nedir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 28.10.1993 

Kanun : 1993/887-AÖ 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM. Bşk. lığının 4 Ekim 1993 tarihlî ve KAN. KAR. MD. A. 01. 0. GNS. 0., 
10. 00.02-7-1699-5542/24799 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması 
istenilen "Harp okullarına alınan öğrencilerin iller itibariyle dağılımına ilişkin" Yazılı Soru 
önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik Tarafından Verilen 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

1983-1993 yılları arasında Kara, Hava ve Deniz Harp.Okullarına, öğretim yılları itibariyle 
alınan öğrenci miktarı ile bu öğrencilerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılımını ve ba
şarı durumunu gösteren çizelgeler Ek'tedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 
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EK-B 

HAVA HARP OKULU'NR ALINAN ÖĞRENCİLERİN 
NÜFUSA MYITH OLDUM İLLER (1903-1993) 

İLLER 
YILLA!! 

OĞC. SAY. 

01. (WfW) 

02. ADIYAMAN 

03. AFYON 

CA.AÖRI 

OS.AMASYA 

06. ANKARA 

07, ANTALYA 

03. ARTVİN 

09. AYDIN 

10. BALIKESİR 

11.BİLECİK 

12.BİNGÖL 

13. BİTLİS 

14. BOLU 

15. DURDUR 

16. DURSA 

17. ÇANAKKALE 

İB. ÇANKIRI 

19. ÇORUM 

20. DENİZLİ 

21.DİYARBAKIR 

22. EDİRNE 

23.ELAZIÖ 

24. ERZİNCAN 

25. ERZURUM 

26.ESKİŞEHİR 

27. GAZİANTEP 

20. GİRESUN 

1903 

140 

4 

4 

2 

10 

1 

0 

4 

. ._ 

1 

5 

4 

2 

5 

1 

3 

2 

0 

' 

1904 

176 

2 

1 

1 

3 

7 

1 

17 

2 

• • 

4 

0 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

10 

1 

5 

1905 

190 

5 

1 

4 

5 

7 

1 

1 

3 

14 

3 

1 

4 

2 

0 

4 

3 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

G 

4 

3 

1906 

'243 

2 

G 

3 

5 

5 

17 

3 

3 

1 

11 

5 

3 

4 

4 

1 

5 

3 

E 

1 

9 

2 

3 

1907 

231 

7 

1 

3 

3 

4 

4 

1 

4 

15 

4 

4 

7 

5 

5 

3 

4 

i 

2 

4 

1 

3 

10 

i 

1 

1900 

230 

6 

1 

4 

6 

14 

2 

1 

4 

9 

1 

1 

2 

2 

* 
2 

1 

4 

5 

1 

2 

2 

1 

10 

4 

4 

1909 

204 

7 

1 

3 

S 

13 

1 

S 

4 

6 

1 

3 

1 

7 

2 

4 

3 

2 

2 

2 

6 

3 

3 

1990 

242 

1 

10 

7 

6 

4 

4 

6 

12 

1 

3 

10 

• 4 

2 

6 

4 

1 

2 

3 

5 

14 

1 

1 

199 İ 

227 

3 

4 

2 

B 

1 

3 

G 

10 

3 

2 

2 

13 

3 

4 

6 

3 

2 

1 

2 

13 

1 

1 

1992 

240 

7 

9 

1 

1 

6 

5 

3 

16 

4 

2 

4 s 

5 

6 

5 

1 

15 

1 

1 

1 

1 

17 

2 

1993 

200 

11 

B 

8 

6 

2 

2 

4 

11 

1 

1 

7 

2 

7 

1 

2 

7 

1 

3 

12 

2 

1 

TOPLAM 

2347 

55 

4 

56 

2 

36 

B6 

20 

J4 

41 

135 

20 

3 

2 

30 

20 

B6 

- 36 

30 

29 

50 

12 

27 

23 

17 

10 

115 

19 

« & 
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(DEVAMI) 

İLLER YILLAR 

29. GÜMÜŞİME 

30. HAKKARİ 

SI.HATAY 

32. ISPARTA 

33. İÇEL 

34.İSTANBUL 

35. İZMİR 

36. KARS 

37. KASTAMONU 

3B.KAYSERİ 

39.KIRKLARELİ 

40. KIRŞEHİR 

41. KOCAELİ 

42. KONYA 

43. KÜTAHYA 

44. MALATYA 

45. MANİSA 

46.KAHRAMANMARAŞ 

47. MARDİN 

48. MUŞLA 

49. MUŞ 

50.NEVŞEHİR 

Sl.NMDE 

52. ORDU 

53.RİZE 

54. SAKARYA 

55. SAMSUN 

56. SİİRT 

İ9B3 

2 

i 

B 

İB 

13 

3 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

4 

19B4 

1 

1 

1 

19 

10 

1 

2 

5 

1 

4 

9 

5 

4 

3 

1 

4 

3 

1 

2 

3 

' 

1985 

1 

5 

17 

12 

2 

3 

2 

4 

3 

5 

3 

2 

6 

5 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

4 

1 

1 

19BE 

2 

4 

1 

20 

24 

4 

2 

7 

5 

4 

7 

B 

3 

7 

S 

4 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

19B7 

1 

5 

1 

12 

15 

5 

3 

6 

1 

6 

6 

2 

6 

6 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

Q 

1 

6 

7 

19BB 

3 

2 

3 

17 

İB 

1 

2 

6 

1 

1 

7 

a 
2 

5 

9 

2 

2 

1 

3 

6 

1 

5 
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19B9 

3 

1 

4 

15 

14 

1 

3 

4 

1 

4 

3 

6 

2 

6 

3 

6 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

4 

1990 

1 

3 

4 

1 

13 

17 

2 

3 

5 

2 

3 

10 

-3 

2 

B 

1 

5 

3 

1 

1 

1 

5 

6 

1991 

6 

* 
5 

10 

16 

2 

2 

3 

3 

2 

7 

5 

2 

11 

1 

i 

1 

5 

3 

4 

1 

'5 

5 

1 

1992 

1 

1 

3 

3 

10 

13 

1 

7 

6 

5 

3 

2 

7 

1 

4 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

4 

1993 

1 

1 

6 

5 

13 

20 

1 

2 

5 

4 

4 

7 

3 

3 

5 

2 

3 

1 

5 

2 

TOPLAM 

6 

22 

30 

35 

164 

172 

23 

• 23 

49 

26 

25 

50 

72 

24 

- 48 

61 

23 

12 

23 

3 

16 

24 

25 

6 

33 

43 

40 
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İLLER YILLAR 

57. SİNOP 

50. SİVAS 

59. TEKiRDAH 

BO. TOKAT 

Bi. TRABZON 

B2. TUNCELİ 

B3. ŞANLIURFA 

64. UŞAK 

B5. VAN, 

B6. YOZGfiT 

B7. ZONGULDAK 

EB. AKSARAY 

B9. BAYBURT 

70. KARAMAN 

71. KIRIKKALE 

72. BATMAN 

73.ŞIRNAK 

74. BARTIN 

75. ARDAHAN 

7B.ISDIR 

1903 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

19B4 

1 

S 

1 

3 

3 

1 

1 

E 

19B5 

a 

a 

3 

S 

S 
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a 
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i 

19BB 

1 

6 

6 

a 

•<* 
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1 

19B7 

3 

3 

a 

3 

3 

1 

3 

B 

4 

19BB 

1 

İl 

3 

• 3 

1 

1 

a 

4 

a 

19B9 

a 

ıs 

a 

4 

a 

a 

3 

4 

1 

a 

1 

1990 

1 

7 

4 

a 
5 

1 

3 

e 

1 

1991 

3 

S 

4 

3 

3 

a 

a 

1 

1993 

1 

11 

a 

a 
3 

1 

3 

S 

1 

1 

1993 

1 

£ 

a 

1 

1 

a 

1 

1 

3 

3 

1 

TOPLAN 

17 

71 

a9 

ao 
a9 

3 

6 

33 

5 

34 

14 

4 • 

3 

7 

a 
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19B3 YILINDAN BU YANA OKULDAN İLŞİBİ KESİLEN ÖĞRENCİLERİN 
NÜFUSO KAYITLI OLDU&U İLLERE GÖRE DAMLINI (19B3-1S93) 

İLLER 

YILLAR 

ÖÖC. SRY. 

oı.nımM 

02.f)DIYWIflN 

03. AFYON 

04. ASRI 

05.AMASYA 

06.ANKARA 

07.ANTM.YA 

08. ARTVİN 

09. AYDIN 

10. BALIKESİR 

11. BİLECİK , 

12. BİNGÖL 

13. BİTLİS 

M. BOLU 

15. BURDUR 

16.BURSR 

17.ÇtmKKflLE 

İB.ÇANKIRI 

19. ÇORUM 

SO.DENİZLİ 

Sl.DiYARDmiR 

22. EDİRNE 

23. ELAZIĞ 

24.ERZİNCAN 

25.ERZURUN 

26. ESKi§EMR 

27. GAZİANTEP 

20. GİRESUN 

19B3 
19B4 

2 

1 

1 

19B4 
19B5 

2 

19B5 
19BB 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1906 
1VB7 

S 

1 

1 

1 

1987 
19B8 

21 

2 

3 

2 

1 

; 2 

1 

2 

• ' -

19BB 
19B9 

21 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

. 
1 

1 

1 

19B9 
1990 

B 

' 

1 

: • . -

1990 
1991 

S 

1 

. 

1991 
1992 

4 

1 

i 

1992 
1993 

2 

-

TOPLAN 

01 

2 

2 

1 

7 

1 

2 

4 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 
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İLLER 

YILLAR 

ÖÖC.SAY. 

29. GÜMÜŞHANE 

30.HAKKARİ 

31. HATAY 

32.İSPARTA 

33. İÇEL 

34. İSTANBUL 

35.İZMİR 

36.KARS 

37. KASTAMONU 

33. KAYSERİ 

39. KIRKLARELİ 

40. KIRŞEHİR 

41. KOCAELİ 

42. KONYA 

43. KÜTAHYA 

44. MALATYA 

45.MANİSA 

46.KAHRAMANMARAŞ 

47. MARDİN 

4B. MUŞLA 

49. HUŞ 

50. NEVŞEHİR 

51.NİÖDE 

52. ORDU 

53. RİZE 

54.SAKARYA 

19B3 
19B4 

£ 

-

19B4 
19B5 

2 

1 

1 

19B5 
19BS 

11 

3 

2 

1 

1936 
19B7 

5 

1 

19B7 
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7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Malatya 1 inci Asliye Hukuk Mah
kemesinde hâkim tarafından duruşma salonundan çıkarılan bir bayan avukata ilişkin Başba
kandan sorusu ve Adalet Bakam M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/1707) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Sorular : 
Soru 1. Malatya Barosu avukatlarından Avukat Hayriye Yıldız'in, 15.7.1993 tarihinde 

Malatya 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden duruşmadan Hâkim Metin Tözün 
tarafından rencide edici ifadeler kullanılarak polis zoruyla duruşmadan atılmasını uygun bu
luyor musunuz? 

Soru 2. Hanım Avukatın duruşmada resmî kıyafeti olan cübbesi ile bulunmasına rağ
men tesettürlü olmasının duruşmadan atılmasına gerekçe gösterilmesi, Avukatlık Kanununa, 
inanç hürriyetine ve insanlık onuruna aykırı bir davranış gösteren bu Hâkim hakkında ne gibi 
bir işlem yaptırmayı düşünüyorsunuz? 

Soru 3. Siz, insanların inandığı gibi yaşama hakkına sahip olduğunu ve buna saygılı olun
ması gerektiğini savunan bir Başbakan olarak bir bayan Avukatın uğradığı bu mağduriyetin, 
giderilmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

TC. 
Adalet Bakanlığı r 

Bakan : •. 
1563 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 4.10.1993 tarih ve A.öT.O.GNS.0.10.00.02-7/1707-5551/24850 sayılı yazıları. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller tarafından verilen ve Sayın Başbaka

nımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkar- '• 
tılmıştır. 

Gereğini arz ederim. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

1. Mahkemelerin işleyiş tarzı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirlenmiş bu
lunmaktadır. Kanunun 150 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre, mahkemenin idare 
ve zabıta işleri hâkime aittir. 2 inci fıkrası hükmüne göre hâkim, iki taraftan her birine icabına 
göre söz verir ve söz söylemekten meneder ve mahkemenin intizamını bozan her şahsı derhal . 
mahkemeden çıkartır. 
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Görüldüğü üzere yetki kanundan kaynaklanmaktadır. Duruşma esnasında, taraflar ve ve
killeri hakkında kanun ve usule uygun düşmeyen tutum ve davranışlarından dolayı kanunda 
öngörülen tedbirleri almak, hâkimin takdir yetkisi içerisinde bulunmaktadır. 

Bu sebeple, Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği kıyafete aykırı olarak duruşmaya giren 
"avukatın duruşmadan çıkartılmasının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 150 inci mad
desi kapsamında bulunduğu düşünülmektedir. 

2. 1136 sayılı Avukattık Kanununun 49 uncu maddesinin amir hükmü uyarınca avukat
lar, mahkemlere, Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği resmî kılıkla çıkmak zorundadırlar. Di
ğer bir ifadeyle, avukatların mahkemelerde duruşma esnasında giyecekleri resmî kılık ve kıya
feti belirleme yetkisi Türkiye Barolar Birliğine ait bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110 uncu maddesinin 16 ncı fıkrasına da
yanılarak belirlenen "avukatların uymakla zorunlu bulunduğu meslek kurallarının" 20 inci 
maddesi, Türkiye Barolar Birliğinin 27-28 Mayıs 1989 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 
toplantısında değiştirilmiş olup bu maddeye aynen "Avukatlar ve Avukat stajyerleri mesleğe 
yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar. Duruşmalara 
Türkiye Barolar Birliğince şekli saptanmış cübbe ile ve temiz bir kıyafetle çıkarlar. Erkek Avu
katlar iklim ve mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kravat takarlar" denmektedir. 

Görüldüğü üzere hâkim, duruşmaya baş örtülü olarak gelen Avukata karşı meslek kural
ları gereği yasal yetkisini kullanmış bulunmaktadır. 

3. 3 üncü sorunun cevabı 1 ve 2 nci bentlerde verilmiş bulunmaktadır. 

8. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan grayder ve ekskavatör alımı ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/1722) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekli iş

lemin yapılmasını dilerim. 
Adnan Keskin 

Denizli 

1. Bakanlığınıza bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ekskavatör ve Grayder 
alımı için 1.7.1993 günü ihale yapılmış mıdır? Yapılmış ise ihale kaç adet Grayder ve Ekskava
tör alımı içermektedir? 

2. thale şartnamesinde Ekskavatör ve Grayder üreten yerli firmaların ihaleye katılmala
rını engelleyen hüküm var mıdır? 

3. Yreli üretim yapan firmaların ihaleye katılmalarını engelleyen hüküm varsa yerli fir
maların ihaleye katılmalarının engelleme gerekçesi nedir? 

4. Türkiye'de tescilli iş makinası üreten 148 kuruluştan Bakanlığın istediği teknik özel
likleri taşıyan makina üretimi yapan yok mudur? 

5. Ekskavatör ve Grayder üretimi yapan Pakistan, Hindistan, Mısır gibi ülkelerin firma
larının ihaleye katılma olanakları var mıydı? 

6. Adı geçen ülkelerin firmalarının ihaleye katılmaları mümkün idiyse, bu ülkelerin fir
malarınca üretilen makinalar yerli firmaların ürettiği makinalardan üstün teknik özellikler mi 
taşımaktadır? > 

7. Yapılan ihale sonucunda alınacak Ekskavatör ve Grayder için toplam ne kadar para 
ödenecektir? 
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' ;' T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak Milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in 1722-5571/24981 sayılı Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan greyder ve excavatör alım ihalesine dair soru önergesi : 

1. Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1.7.1993 günü 15 Adet 
Yapım Greyderi ve 20 Adet Paletli Ekskavatör alımı için ihale yapılmıştır. 

2. îhale.2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 51 inci maddesi p bendine göre yurt dışın
dan ithal edilerek satın alınacak makinalara göre olduğundan yurt içinde üretim yapan yerli 
firmaların teklif vermesi mümkün değildir. 

3. İhtiyacımız olan makinalann teknik özelliklerine sahip yurt içinde üretim yapan fir
maların bulunmaması nedeniyle dış finansmanı öz kaynaklarımızdan karşılamak üzere 1993 
yılı yatırım programı Ulaştırma Sektöründe 93 E 040360 proje numaralı Makina Teçhizat ve 
Yedek Parça Alımı Projesi kapsamında ve Devlet Planlama Teşkilatınca uygun görülen detay 
programda adı geçen maki nalar yer almıştır. 

2886 sayılı Devlet thale Kanununun 51 inci maddesi p bendine göre ihaleye çıkılmadan 
önce makina teknik şartnameleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilerek yurt içinde ima
latlarının bulunup bulunmadığı sorulmuş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4.5.1993 tarih ve 
004903 sayılı yazıları (Ek.l) ile yerli üretim yapan firmaların olmadığı tespit edildikten sonra 
Uluslararası ihale ile yurt dışından temin edilmek üzere ihalesi ilan edilmiştir. 

4. İhtiyacımız olan özelliklerdeki makinalann Türkiye'de üretilmediği ihale öncesine Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilerek Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Sanayi ve Ti
caret Bakanlığınca adı geçen makinalann yerli üretici firmalarca istenilen teknik özelliklere 
göre imal edildiği ihaleden sonra 26.8.1993 tarih ve 009499 sayılı ikinci bir yazılarıyla (Ek.2) 
tarafımıza bildirilmiştir. 

5. Eskavatör ve Greyder üretimi yapan Uluslardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belir
lenen esaslara göre; Türkiye'de makinalann bakım, onarım ve yedek parça stoku gibi satış sonrası 
hizmetleriyle ilgili "Bakım, onarım ve servis garantisi yeterlilik belgesi" ne sahip olan bütün 
firmaların ihaleye katılmaları mümkündür. 

Ancak; Pakistan, Hindistan, Mısır gibi ülkelerin firmalarının Türkiye'de bu tür makina-
larına raslanılmadığı gibi Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Bakım, onarım ve servis garantisi 
yeterlilik belgeleri olmadığı için ihaleye katılmaları mümkün değildir. 

i 
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6. Adı geçen ülke firmalarının 5 inci maddede açıklandığı üzere ihaleye katılmaları müm
kün değildir. 

7. Yapılan ihale sonucunda 20 adet Ekskavatör şartnamesine uygun teklif bulunmadı
ğından ihalesi iptal edilmiştir. 

15 adet yapım greyderi toplam FOB JY 123 382 530 (1.7.1993 günlü kur : 1 JY 103 20 
TL.) 12 733 078 000 TL. bedelle sözleşme aşamasındadır. 

P. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'in, bakanlığa bağlı işyerlerinde sendikal eylemlere 
katılan memurların cezalandırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Atilla'nın 
yanlı cevabı (7/1735) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Malîye Bakanı Sayın İsmet Atilla tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasının teminini arz ederim. 
Orhan Doğan 

Şırnak 

Kamu çalışanlarının grevli, toplu sözleşmeli, sendika talebiyle yaptıkları eylemlerin ardın
dan açığa alma, sürgün ve soruşturmalar başladı. Maliye Bakanlığı 7 Temmuz'da Valiliklere 
gönderdiği genelgeyle bakanlığa bağlı işyerlerinde eyleme katılan memurların tespit edilerek 
cezalandırılmalarını istedi. 

1. Başbakanlığın, kamu çalışanlarının sendikal faaliyetini kolaylaştırma, ve toplu sözleş
me yapmaları önünde engelin olmadığını belirten genelgesine rağmen, Bakanlığınızın çıkardı
ğı genelgenin anlamı nedir? • . * .. 

2. Eylemlere katılan 70 bin çalışanın içinden bazılarını seçerek cezalandırmak, göz dağı 
vermek; sendikal haklarını arayan memurların hak arama hürriyetlerini yok etmeye yöneliktir. 
Sizce bu demokratik, hukuk devletiyle bağdaşır mı? 

3. Eylemlere katılanların bazılarının seçilerek cezalandırılmasında kullanılan kriter nedir? 
4. Bu yolla sendikal Örgütlenmeyi engellemek yerine, memurları eyleme katılmaya iten 

nedenleri araştırıp, sorunların temeline inmek daha gerçekçi değil midir? 
5. Toplumsal muhalefetin, siyasal iktidara doğru kaymasından kaynaklanan bir endişe

yi bu yolla bertaraf etmeye mi çalışıyorsunuz? 
6. ' Memurlara, İLO Sözleşmesinde de hükümetin onayladığı gibi sendikal hak vermek 

gerekirken, bu hakkı sağlamaya yönelik eylemlerin bu yolla engellenmeye çalışılması doğru 
mudur? 

TC. 
Maliye Bakanlığı 25.10.1993 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.PER.0.16/914000-075938 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığının 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00. 

02-7/1735-5592/25029 sayılı yazısı. 
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Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Sımak Milletvekili Orhan Doğan tara
fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personelden sendikal eyleme katı
lanların cezalandırılmasına ilişkin taşra teşkilatına herhangi bir genelge yayınlanmamıştır. 

2. Sendikal eylemde bulunduğu için açığa alman, il dışına ataması yapılan, hakkında 
soruşturma açılan, eylemlere katılanlardan seçilerek cezalandırılan personelimiz bulunma
maktadır. 

3. Bakanlığımızın sendikal örgütlenmeyi engellemek gibi bir düşüncesi ve tavrı söz ko
nusu değildir. 

Memurları, eyleme katılmaya iten nedenler üzerinde durulmakta ve ekonomik ve sosyal 
haklarını iyileştirici yönde çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

, ismet Attila 
Maliye Bakanı 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in. Bilecik İli T.MO. İl Müdürlüğüne ilişkin so
rusu ve Hırım ve Köy işleri Bakam Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/1745) 

j ~. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

T.İM.O. İl Müdürlüğünün Bozüyük İlçesine, Şubesinin ise Bilecik İline açılıp faaliyete geç
tiği doğru mudur? Eğer doğru ise acaba Bilecik mi, Bozüyük mü, il kapsamına girmektedir. 

TC. . 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 27.10.1993 

Sayı : ÖKM. 2-430 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 4.10.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1745-5614/25156 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Bilecik İli TMO İl Müdürlüğü" hakkındaki 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilecik'de TMO'ca ilk kez 1991 yılında geçici ekip olarak faaliyet gösterilmiş ve 1 074 ton 
alım gerçekleştirilmiştir. 

1992 yılında 29.5.1992 tarih, 21242 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 92/3091 sayılı hu-
. bubat alım kararnamesi eki işyeri listesinde Bilecik'in Satış Mağazası olarak faaliyeti onaylan
mıştır. , • ' . . • ' 

önemli derecede hububat üretim mıntıkası olmayan merkezlerde, Ofisçe Satış Mağazası 
açılarak hizmet verilmektedir. ! 
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Ancak gerekli bina ve baskül temininde güçlük çekilen Bilecik'te 1992 ve 1993 yıllarında 
geçici alım merkezi olarak faaliyet sürdürülmüş, fakat alım yapılmamıştır. 

Bilecik İl Merkezi ve yakın çevresinde üretilen hububatın daha çok tüccara pazarlandığı 
da yapılan tetkiklerden anlaşılmaktadır. 

TMO'ca işyeri açılmasındaki ana prensip mahallin hububat ve bakliyat ekiliş-üretim mın
tıkası olmasıdır. Bursa tli'de büyük illerimizden olmasına rağmen, burada işyerimiz bulunma
yıp ilçeleri olan Karacabey ve İnegöl de Ajans olarak faaliyetimiz bulunmaktadır. 

Bilecik tline bağlı Bozüyük İlçesi ve çevresinde ise Bilecik tli toplam hububat ve bakliyat 
üretiminin yaklaşık % 60'ının sağlandığı bir potansiyel bulunmaktadır. Bu nedenle 1992 yılı 
hububat alım kararnamesi eki işyeri listesinde Bozüyük'de Ajans olarak faaliyet sürdürülmesi 
onaylanmıştır. 

Daha önceki yıllarda da Bozüyük'de Ofisimizce Ajans Müdürlüğü faaliyeti bulunmakta 
iken, o yıllarda alım yapılmadığından, Ajans kapatılmış ve kurulu kapasite kiraya verilmiştir. 

Halen Bozüyük'de 322 M2 arazi üzerine kurulu 500 tonluk kargir depo ve 1 büro binası 
bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

//. —Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Kırşehir Merkez Toklumen Kasabası Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/1749) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına v 

Aşağıdaki soruların Tarım Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Abbas înceayan 
Bolu 

Kırşehir Merkez Toklumen Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, 12.7.1992 tarihinde 
yapılan kongresinde görevden uzaklaştırılan yönetim kurulu üyelerinden Nihat Akdağ, Ömer 
Kanık, Mehmet Kanık ve Kooperatif Muhasebecisi Nevzat özşahin hakkında usulsüzlük, zim
mete para geçirme ve kooperatif adına yapılan alım-satımlardan menfaat sağlama suçlarının 
sabit olması dolayısıyla, Bakanlığımız Başkontrolörü tarafından düzenlenen rapor muvacehe
sinde adı geçenlerin savcılığa verilmesi ve haklarında adlî soruşturma açılması istenmesine rağmen 
adı geçenlerin Kırşehir Tarım îl Müdürü Ramazan Yıldızhan, Destekleme Şube Müdürü Bad-
rettin Kaya ve Memur Seyit Ünal tarafından himaya edildikleri, yolsuzlukların takipçisi olan
lara "bırakın bu işleri bunların üzerine birer sünger çekin ben size kredi alayım, aksine hare
ket ederseniz sizi cezalandırırım.' gibi söz ve tehditlerde bulunarak bir devlet memuruna yakış
mayacak tutum davranışlar sergilediği ve bilahare 30.6.1993 tarihinde usule aykırı olarak yapı
lan Kongrede, zimmet suçuyla yargılanacak kimseleri yeniden Kooperatif yönetimine seçtirdi
ği, Bakanlığınızın, kongrenin usulsüz yapıldığı gerekçesiyle iptal edildiği ve yenilenmesi için 
verdiği yazılı talimatı ti Müdürünün işleme koymamak suretiyle suçluları koruduğu ve hatta 
kooperatif muhasebesinde tahrifat yaptırmaya müzahir olduğu yaygın olarak söylenmektedir. 
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Soru 1. Kooperatifin parasını zimmetine geçiren ve bunun dışında da bir çok usulsüz 
işlemi ile kooperatifi milyonlarca lira zarara sokan eski ve 30.6.1993 tarihinde yeniden yöneti
me seçtirilen Nihat Akdağ, Ömer Kanık ve Mehmet Kanık ile Muhasebeci Nevzat özşahin hak
kında bu güne kadar ne yapılmıştır? Adı geçenlerin zimmetlerine geçirdikleri 192 000 000 TL. 
tahsil edlimiş midir? 

Soru 2. Hazırlanan teftiş raporu Kırşehir ti Müürlüğünüze gönderilmiş olmasına rağ
men ilgililer hakkında hiç bir işlem yapmadığı gibi yapılan usulsüzlükleri ve işlenen zimmet 
fiilini örtbas etmeye çalışan ti Müdürü Ramazan Yıldızhan, Destekleme Şube Müdürü Bedret
tin Kaya ve ilgili memur Selim Ünal hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

Soru 3. Zimmet suçuyla yargılanması Bakanlığımız kontrolörlerince teklif edilen insan
ların yeniden yönetime getirilme gayretlerinde bulunması Kırşehir îl Müdürü ve elemanlarının 
tutumlarını doğru buluyor musunuz? Doğru bulmuyorsanız bunları ne zaman görevden ala
rak yolsuzluk yapanlara örnek teşkil etmesini düşünüyorsunuz? 

Soru 4. Usulsüz yapılan kongrenin iptali ve yenilenmesi konusunda Bakanlığınız talima
tını işleme koymayan il müdürünün görevde kalmasında ne gibi kamu yararı görüyorsunuz? 
Bu emrinizin işleme konmasını sağlayacak mısınız? 

5. Uygulama söz ve hareketleriyle, yolsuzluk yapan ve zimmetine para geçiren insanları 
korumakla maruf ve yukarıda adıgeçen Kırşehir İlinde görevli memurlarımızın o .bölgede kal
malarını hem devlet, hem kanun yararı ve, hem de kişiliğiniz açısından faydalı görüyor musunuz? 

T.C. • 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 27.10.1993 

Sayı : ÖKM : 2-429 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. Kar. Md. iüğünün 4 Ekim 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1749-

5620/25162 sayılı yazısı. 
Bolu Milletvekili Sayın Abbas tnceayan'ın ''Kırşehir Merkez Toklumen Kasabası Tarım

sal Kalkınma Kooperatifindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup, cevabı yazımız ekinde takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddih Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Bolu Milletvekili Sayın Abbas tnceayan'ın yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. Kırşehir-Merkez-Toklumen Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 12.7.1992 tarihinde ya
pılan olağan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu üyelerinden; "Başkan Celal Kocamış, 
Başkan Vekili Fikret Kocamış, üyeler; Kamit Deniz ve Bayram Aybek'in müştereken imzalayıp 
doğrudan Bakanlığımıza intikal ettirdiği "Eski yönetimin 1990, 1991 ve 1992 yıllarına ait he
sap ve işlemlerinin denetimini" içeren 24.8.1992 tarihli ihbar dilekçesindeki hususların tetkiki 
ve anılan kooperatifin 1992 yılı transfer programından Bakanlığımız imkânlarıyla desteklene
bilir durumda olup olmadığının tespit edilmesi için 16.9.1992 tarih ve TD 8/109 sayılı onayla 
görevlendirilen Başkontrolör Okan öral'ın mahallen yaptığı tetkikler sonucunda düzenlediği 
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15.12.1992 tarih ve 9/42-479 sayılı inceleme raporunun idarî ve Tazmin Tedbirleri Bölümünde 
zikredilen (21) maddelik noksanlık ve usulsüzlüklerin "Tarımsal Kooperatiflerin yatırım faali
yetlerine yapılacak devlet yardımı yönetmeliği"nin 15 inci maddesinde belirtilen 45 günlük sü
re içinde giderilerek sonucundan Bakanlığımıza malûmat verilmesi maksadıyla 18.12.1992 ta
rih ye TD 8/1973 sayılı yazımızla mezkûr raporun görüş ve sortuç bölümünün fotokopisi de ' 
eklenilmek suretiyle Kırşehir Valiliğine gerekli talimat verilmiştir. 

Daha sonra noksanlıkların tamamen giderilebilmesi için adıgeçen kooperatife yazılı tale
be istinaden 12 günlük ilâve bir sürenin verildiğinin Bakanlık Kırşehir 11 Müdürlüğünün 5.2.1993 
tarih ve 113-690 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Bu meyanda aynı şahısların doğrudan Bakanlığımıza intikal ettirdiği 2.2.1993 tarihli ih
bar dilekçesi üzerine görevlendirilen Başkontrolör Gürbüz Gür'ün denetim sonucu düzenledi
ği soruşturma raporuna istinaden sorumlu olari yönetim kurulu üyeleri''Nihat Akdağ", Tur
gut Belli, Ömer Kanık, Mehmet Kanık ve Duran Değirmenci*' ile Malt Müşavir Nevzat özşa-
hin hakkında T. Ceza Kanununun 202, 203, 230, ve müteakip maddeleri kapsamında gerekli 
yasal kovuşturma yapılması için Kırşehir C. Başsavcılığıma suç duyurusunda bulunulması ya
nında idarî ve tazmin keyfiyetiyle ilgili olarak aynı şekil ve suretle Kırşehir Valiliğine 24.6.1993 
tarih ve TD 8/24 sayılı yazımızla yeniden talimat verilmiştir. Savcılığın soruşturması halen de
vam etmektedir. 

Bu arada sözü edilen kooperatifin 30.6.1993 tarihli olağan genel kurul toplantısının usule 
uygun yapılmadığı şeklindeki vâki ihbarlar üzerine anılan kooperatifte bu konuda yaptırılan 
denetim sonucunda bahis konusu genel kurulun mer'i mevzuatla uyum sağlamadığı anlaşıla
rak bu defa 30.6.1993 tarihli genel kurulun yenilenmesi hususunda Kırşehir Valiliğine 28.7.1993 
tarih ve TD.2/2714 sayılı yazımızla, kooperatif ortaklarının olağanüstü toplantıya çağrılması 
konusunda talimat verilmesi yanında, bu konuda sürdürülen çalışmalara yardımcı olunması 
ve konunun önemine binaen kooperatifin yeniden denetimi konusunda 31.8.1993 tarih ve TD. 
8/77 sayılı onayla Başkontrolör Nedim öürbüz görevlendirilmiştir. 

2. Bakanlık Kırşehir İl Müdürlüğü yetkilileri ve Başkontrolör Nedim Gürbüz'ün gözeti
minde olağanüstü genel kurul ile ilgili evraklar hazırlandıktan sonra, talimat gereği Bakanlık 
Kırşehir İl Müdürlüğünce hazırlanan gündem dahilinde kooperatif ortaklar! 17.9.İ993 tarihin
de olağanüstü toplantıya çağırılmış olup, mevzu edilen olağanüstü genel kurut toplantısının 
kanun ve anasözleşme hükümleri çerçevesinde yapılması için de, 15.9.1993 tarih ve TD 8/79 
sayılı onay'Ia, Başkontrolör Nedim Gürbüz Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. 

Gündem gereği! kooperatifin 17.9.1993 tarihinde olağanüstü kongresi yapılarak, yeterli 
çoğunluğun sağlanamaması üzerine kanun ve anasözleşme gereği toplantı 5.10.1993 tarihine 
tehir edilmiştir. 

3. Bu arada, Başkontrolör Nedim Gürbüz tarafından mahallinde sürdürülen denetimle 
ilgili çalışmalar sonuçlandırıldıktan sonra, tanzim edilen 1.10.1993 tarih ve 6/43-306 sayılı in
celeme raporunda belirtildiği üzere; Başkontolör Okan öral ve Başkontrolör Gürbüz Gür'ün 
raporunda yer alıp da, daha evvel kooperatif yetkililerine tebliğ edilen ve denetim tarihi itiba
riyle giderilmemiş olan idarî, malî ve hukukî noksanlıkların giderilmesi ve yerine getirilmesi 
konusunda, 24,9.1993 tarih ve 6/41 sayılı Tembihname tebliğ edilerek, kooperatif yetkilileri uya
rılmıştır. 
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4. 17.9.1993 tarihinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine, ilan ve gündem gereği 
5.10.1993 tarihine tehir edilen olağanüstü genel kurul toplantısı, Bakanlık Kırşehir ti Müdür
lüğü yetkilileri ve Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Başkontrolör Nedim Gürbüz'ün 
nezaretinde 5.10.1993 tarihinde kanun ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmış olup, 
yapılan toplantıda gündem gereği Başkontrolör raporlarında yer alıp da, genel kurul ve son 
denetim tarihi itibariyle giderilmemiş olan tazmin ve idarî tedbirler görüşülerek, yöneticiler 
üzerinde görülen ve tazmini istenen hususların zamanın yönetim kurulu üyelerinden tazmin 
edilmemesi ve kooperatif tüzel kişiliğince karşılanması hususunda ortakların çoğunluğu ile karar 
alınması yanında, kanun ve Anasözleşme hükümleri çerçevesinde, yapılan seçimlerde ise, koo
peratif yönetim kurulu asil üyeliklerine (Ömer Kanık, Nihat Akdağ, Nevzat özşahîn, Mehmet 
Kanık, Mehmet Poyraz), Denetleme Kurulu üyeliklerine (Fazlı Değirmenci, Yusuf öztürk, Meh
met Aybek) seçilerek, kooperatif organları yeniden teşekkül ettirilmiştir. 

5. Mezkûr kooperatifin denetimi ile son olarak görevlendirilen Başkontrolör Nedim Gür
büz tarafından hazırlanan 1.10.1993 tarih ve 6/43-306 sayılı tembihnamedeki idarî, malî ve hu
kukî eksikliklerin verilen müddet içinde giderilmemesi halinde, sorumlu kooperatif yetkilileri 
hakkında yeniden kanunî kovuşturmanın açılması ve adıgeçen kooperatifin Devlet yardımı prog
ramından çıkarılması yolunda Bakanlığımızca gereken, idarî tedbirler alınacaktır. 

12. — Ankara Mille/vekili H. Uluç Gürkan'm, orman arazisinde tarikat kampları kurul
duğu iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakam Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/1755) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Uluç Gürkan 

Ankara 

Son günlerde yeniden gündeme giren tarikat kamplarının yurdun turistik yörelerinde ve 
ormanlık arazi içinde kuruldukları, buralarda özel olarak toplanmış kişilerin kalabalık grup
lar halinde barındıkları gündelik basında yer almıştır. Ayni yönde bilgiler yöre halkının bize 
başvurularında da bulununmaktadır. , 

Bu kampların izinsiz olarak orman arazisi üzerine kurulmuş olması karşısında bakanlığı
nız harekete geçmiş midir? Ağaçlara ve doğal bitki örtüsüne verilen zararlara karşı ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? • 

V T.C. 
• Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı : KM.l.Ö.1/535-3615-29987 , 25.İ0.1993 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 4 Ekim 1993 tarih ve KAN. KAR. MD.A. 01. 0. GNS. 0. 10. 0O-O2-7/1755-S630/25210 j 

sayılı yazınız. 
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îlgi yazınız ekindeki Ankara Milletvekili Sayın H. Uuç Gürkan'ın Orman Arazilerinde 
tarikat kampları kurulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığımız
ca yapılan tetkik sonucu ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın H. Uluç Gürkan'ın "Orman Arazilerinde Tarikat Kampları 
Kurulduğu İddiasına İlişkin Yazılı Soru önergesi" Hakkında 

Orman Bakanlığı'nın görüşü 

Bakanlığımız taşra birimlerinde yaptırılan incelemelerde Orman arazisi içinde tarikat kamp
ları kurulduğu iddiasının varit olmadığı ve dolayısıyle ormanlarda herhangi bir tarikat kampı 
bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca Cumhuriyet Gazetesinin 11.7.1993 tarih ve 24748 sayılı nüshasında çıkan bu mahi
yetteki yazı ihbar kabul edilerek konu İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze intikal ettirilmiş, 
mahallinde yapılan tetkik ve tahkik neticesinde ileri sürülen iddiaların gerçekle ilgisi olmadığı 

.kanısına varılmıştır. 

13. —Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Diyarbakır Valisinin basına yaptığı açık
lamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve /çişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1760) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

10.8.1993 günü Milliyet Gazetesinde "Valinin isyanı" başlığı ile yayınlanan haberde,DU 
yarbakır Valisi Sayın İbrahim Şahin'in politik baskılardan fevkalade rahatsız olduğu görül
mektedir. Bu rahatsızlık Sayın Valinin "Yasaları uygularsan belli siyasî çevreler baskı kurmağa 
çalışıyor, DYP örgütü 492 kadroyu biz dağıtacağız diye diretti, boyun eğmemeye çalışıyoruz, 
beni görevden alabilirler; ama, devletin yasalarını ayaklar altına aldırtmam" şeklindeki beyan
larından açıkça anlaşışlmaktadir. ~ 

Soru : Sayın Valinin, 492 kadroyu DYP örgütünün dağıtma istemi iddiası karşısında, bu, 
kadroları hangi birimlerde kimlere vermeyi düşünüyordunuz? 

Soru : Sayın Valinin, yeni yapılacak ilkokul ihalelerinin ilan verilmeden davet yoluyla yap
tırılmak istendiği iddiası karşısında, bu ihaleleri hangi usulle ve kimlere vermeyi düşünü
yordunuz? 

Soru : Hükümetin şu ana kadar Diyarbakır'da yaptırdığı ihaleler hangi usulle kimlere ve
rilmiştir? 

Soru : Daha önceki benzer partizanca baskılar karşısında Devlet adına onurlu bir müca
dele veren Şırnak Valisi gibi Diyarbakır Valisini de görevden almayı düşünüyor musunuz? 
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XC. . 
İçişleri Bakanlığı 1.11.1993 

Sayı : B050PGM0710001/Ş-14585 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.10.02-7/1760-5635-25215 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 

ve Başbakanlık makamınca da tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen sorulara ait 
cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

1. 1993 yılı içinde Diyarbakır Valiliği emrine 1 400 adet geçici işçi kadrosu gönderilmiş 
olup, bu kadrolardan 1 000 adedine, yapılan müracaatlar objektif bir şekilde değerlendirile
rek, gerekli şartlan taşıyan gerçek ihtiyaç sahiplerinin atamasının yapıldığı, 400 kadroya ise 
doğrudan Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca gönderilen listeler üzerinden atama yapıldığı mülkiye 
müfettişlerince yapılan incelemeden anlaşılmıştır. 

2. Valilikçe yapılan ihalelerde başta 2886 sayılı Kanun olmak üzere, ilgili mevzuata uy
gun şekilde hareket edilmiş olup, belli kişilere ihale verilmesi hususunda herhangi bir siyasî 
baskı söz konusu olmamıştır, 

3. Diyarbakır tünde yapılan ihalelerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu başta olmak üzere 
ilgili mevzuata bağlı kalınarak, ihaleye girenlerden en uygun şartlarda teklifte bulunanlara iha
leler verilmiştir. 

4. Diyarbakır Valisi ibrahim Şahin şu anda görevinin başındadır. Hakkında herhangi 
bir tasarrufta bulunulması düşünülmemektedir. * 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Mardin İlinde yapılan ihalelerde yol
suzluklar olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nm yazılı cevabı (7/1771) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Halit Dumankaya 

tstanbul 
Soru 1. 13.8.1993 tarihinde Mardin'de yapılan ihalelerde, ihaleleri alacaklar bir gün ön

cesinde Ferhan Ademhan tarafından size faksla bildirildi mi? Bildirildi ise ve ihalede bu bildi
rilen kişilere verildiyse burda bir adam kayırma veya rüşvet döndüğünden bir şüpheniz olmadı 
mı? 

Soru 2. Esasına yansıdığı şekliyle milyarlarca rüşvet verildiğidir. Bu ihaleleri iptal edip 
sorumlular hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? En azından bir araştırma yap
tırmanız gerekmez mi? 
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Soru 3. Döneminizde ihalelerde yolsuzluk söylentilerinin yoğunluğu bir tesadüf müdür, 
bilim adamı bir kişi olarak bu yolsuzluk iddialarında rahatsızlık duymuyor musunuz? Eğer 
duyuyorsanız davetli ve emanet usulü ihaleden niçin vazgeçmiyorsunuz? 

Soru 4. Mardin İlinde yapılan ve şaibeli olduğu önceden belli olan, ihale yapılmadan 
alacak kuruluşların ismi bilinen ve basına yansıdığı şekliyle milyarlık rüşvetler dönen bu ihale
lerle ilgili ne gibi işlemler yaptınız? İhaleleri iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. . ' • ' • -
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/3262 26.10.1993 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 

Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1771-5663/25376 sayılı yazısı. 
ligi yazı ilişiğinde alınan, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın "Mardin İlinde ya

pılan ihalelerde yolsuzluk olduğu iddiası" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
— 13.8.1993 tarihinde yapılan, Mardin İli, Ömerli, Midyat.ve Dargeçit bölge okulları iha

lesi Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılmamıştır. 
— Sözü edilen bu ihaleler Mardin Millî Eğitim Müdürlüğünce, Valiliğin uhdesi altında 

yapılmıştır. Tüm kamu ihalelerinin Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapıldığı yolunda yaygın 
bir izlenim vardır; ama bu doğru değildir, örneğin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mardin İlin
de 1993 yılı içinde sadece bir tek gözetleme kulesi ihalesi 21.7.1993 günü yapılmıştır. Önümüz
deki günlerde de Mardin Halk Sağlığı Laboratuvarının ihalesi planlanmış bulunmaktadır. 

— Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 13.8.1993 tarihli, Mardin İli yatılı bölge okulları ihale
sini yapmamıştır; ancak, yasa gereği, ihale edilen bu bölge okulları inşaatlarının kontrolörlü
ğünü yapmaktadır. Nitekim vaki ihbar üzerine konu talimatım ile Bakanlığımızın Teftiş Kuru
luna verilmiş ve yapılan incelemeler sonucunda ise ihalelerle ilgili iddiaların sübuta ermediği, 
dolayısıyla Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen bu ihaleler için "Müfettişierimizce ya-
pılcak herhangi bir işlemin bulunmadığı" görülmüştür. 

,( Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

75. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İSKÎ'deyapıldığı iddia edilen yolsuz
luklara ilişkin sorusu ve /çişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1774) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Gazioğlu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması hususunu arz ederim. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
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İstanbul Milletvekilimiz merhum Adnan Kahveci tarafından 27.8.1992 tarihinde Bakanlı
ğınızca cevaplandırılmak üzere tSKt'deki usulsüzlük ye yolsuzluklarla ilgili ne gibi işlem yapıl
dığına dair yazılı soru önergesi verilmişti. 

Bakanlığınızın 14.10.1992 gün ve 8050 MAH 0650002/969 sayılı cevabı yazısında :"..... 
iddialarının soruşturulup incelenerek açıklığa kavuşturulması için 3.9.1992 gün ve 850 MAH 
0650002/887 sayılı onayla müfettiş gönderilmiştir. İncelemeye soruşturma sonucuna göre ge
rekli yasal işlemler yapılacaktır." denilmiş olmasına rağmen aradan 1 yıla yakın bir zaman geç
miştir. 

Sorular : 
1. Müfettişlerce yapılan soruşturma ve incelemelerin sonucu nedir? 
2. Bu konuda müfettişlerce yapılan tahkikat sonucunda, usulsüzlük ve yolsuzluk tespit 

edilmiş ise, Bakanlığınızca herhangi bir işlem yapılmış mıdır? j 
3. ÎSKt'deki yolsuzluk olaylarının başsorumlusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Baş- | 

kanı Nurettin Sözen'i görevden almayı düşünüyor musunuz? 

. . T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/1019 1.11.1993 

Konu : Artvin Milletvekili 
Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1774-5671/25423 
sayılı yazısı.' 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun "İSKİ'de yapıldığı iddia edilen yol
suzluklara ilişkin" ilgi yazı ekinde alınan yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 

1. Bakanlığımca medyada yer alan haberler ve İstanbul Valiliği ile Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının konuyla ilgili yazıları üzerine İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel hakkında : 

— Boşandığı ve yeni evlendiği eşlerine kazancı ile orantılı olmayan miktarda malî imkân
lar sağladığı iddiasının tahkiki için 16.7.1993 tarihinde, 

— İSKİ'de yasal olmayan iş ve işlemler yapıldığı iddiasının tahkiki için 11.8.1993 tarihinde, 
—• Resmî evrak niteliğindeki İSKİ bilgisayar kayıtlarını sildiği ve ihalelerde usulsüzlük yaptığı 

iddiasının tahkiki için 26.8.1993 tarihinde, 
— Büyükçekmece Barajının su toplama havzasına Alarko 2000 Projesiyle ilgili izin veril

mesi iddiasının tahkiki için 19.9.1993 tarihinde, 
— İSKİ yöneticileri hakkında mahallin Cumhuriyet Savcılığınca açılan kamu davasıyla 

ilgili olarak, ihbar konularına İSKİ tarafından verilen cevapların doğru olup olmadığının ve 
İl Umumî Hıfzıssıha Kurulunca Elmalı Baraj Gölünün çevresindeki yerleşim yerlerinden gelen 
atıklar nedeniyle kirlenmiş olduğu vp suyunun ikinci bir açıklamaya kadar kullanılmaması ko
nusunda İSKİ görevlilerince duyuru yapılmadığı iddialarının tahkiki için 19.10.1993 tarihinde, 
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Müfettiş görevlendirilmek suretiyle soruşturmalar başlatılmıştır. 

Ayrıca adı geçen, 19.7.1993 tarihli onayımla sözleşmesi feshedilerek görevinden alınmıştır. 

Mülkiye müfettişlerince yürütülen soruşturmalar neticesinde' tSKt Genel Müdürü Ergun 
Göknel ve diğer ilgililer hakkında bugüne kadar düzenlenen 19.8.1993 gün ve 53/11 sayılı, 
15.9.1993 gün ve 20/30, 23/37, 54/18, 62/65 sayılı, 30.9.1993 gün ve 20/37,23/44,54/24, 62/51 
sayılı, 22.9.1993 gün ve 20/33, 23/39, 54/20, 62/47 sayılı raporlar kamu davası açılması için 
Fatih C. Başsavcılığına tevdi edilmiştir. 

Raporlarla ilgili adlî işlemler halen adı geçen savcılıkça yürütülmektedir. 

2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen hakkında : 

tSKİ'deki yolsuzluk iddialarının soruşturulması çerçevesinde, İSKİ Yönetim Kurulu Baş
kanı sıfatıyla "Mayi Klor ve Hipoklorit alımı ihalesine fesat karıştırmak" suçundan Bakanlı
ğım mülkiye müfettişlerince düzenlenen tevdi raporu 22.9.1993 tarihinde Fatih Cumhuriyet Baş
savcılığına intikal ettirilmiştir. 

Ayrıca çeşitli gazetelerde yer alan toplam 7 konudaki iddiaların soruşturulması için 21.9.1993 
tarihinde tarafımdan mülkiye müfettişi görevlendirilmiş olup, soruşturmalar halen devam et
mektedir. 

Soruşturmanın sonucuna göre adı geçen hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağı mu
hakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Bakan 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, şap ve ithal hayvanlardan bulaşan akciğer. 
hastalıklarına karşı alınacak proje ve önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/1790) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Seven 

Bilecik -
» 

Veteriner Fakültesinin mezuniyet töreninde yapmış olduğunuz bir konuşmada hayvan be-
siciliğindeki olumsuz gelişmelerin yeni bir projeyle üzerinde durulması gerektiğini belirtip, sı
ğır eti yerine devekuşu elini gündeme getirmişsiniz. 

— Bu projeden önce kendi yöremde ve tüm Türkiye'de büyükbaş hayvancılığının baş be
lası şap hastalığına ve ithal hayvanlardan bulaşan akciğer hastalıklarına karşı ne tür proje ve 
önlemler alacaksınız? 

— 373 — 



T.B.M.M. B : 22 2 . 11 , 1993 0 : 1 

-. , - T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Sayı : ÖKM : 2-427 27.10.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kan. ve Kar. Md. lüğünün 4 Ekim 1993 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/1790-

5690/25511 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Şap ve ithal Hayvanlardan Bulaşan Akciğer 

Hastalıklarına Karşı Alınacak önlemlere" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı 
yazımız ekinde takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru Önergesinin cevabıdır. 
Şap hastalığı her türlü vasıta ile bulaşabilen ve bulaştığı hayvan populasyonunda süratle 

yayılan viral bir hastalık olup, çifttırnaklı hayvanlarda verim düşüklüğü ve ölümlere neden olan, 
ülke ekonomisine büyük zararlar veren bir hastalıktır. Bu durum gerek ülkesel gerekse ulusla
rarası bir sorun olup, tedbirleride buna paralel olarak uluslararası boyutlarda alındığında ya
pılan mücadelelerden ancak başarılı sonuçlar beklenilebilir, 

Dünyada hastalığın kontrolü amacıyla Avrupa Şapla Mücadele Komisyonu kurulmuş, 1954 
yılında ülkemizde bu komisyona Üye olmuştur. Bunun dışında FAO, AET, OİE gibi uluslarara
sı kuruluşlar bu hastalığın dünyada kontrolü için uluslararası boyutlarda mücadele vermekte
dirler 

Bu güne kadar şap hastalığı ile mücadelede Dünyada uygulanan 3 ana yöntem mevcuttur. 
• 1. Kesim (Stamping aut) 

2. Kesim ile aşılama 
3. Karantina tedbirleri ile aşılama yöntemleridir. 
Her ülke, ekonomik, coğrafî ve sosyal yapılarına uygun yöntemi seçerek hastalıkla müca

dele yapmaktadır. 
Türkiye'de kendi ekonomisine ve sosyal yapısına uygun olarak "Aşılama ve Karantina 

Yöntemi" ni seçmiş, 1962 yılından beri uygulamaya koymuştur. 
Şap hastalığını kontrol.politikamızın uzun dönemde ki hedefi, hastalığın yaygınlığını as

gariye indirmek için kesim ve imha politikasını ekonomik kılacak bir seviyeye düşürerek.so
nuçta hastalığın efadikasyonuna ulaşmayı amaçlamaktadır. 

Şimdiye kadar bu amaçla; ülkemizde tampon bölgeler oluşturulmuş bu tampon bölgeler 
hastalıktan ari hale getirilmiş/ve bu bölgelerde kesim metodunu uygulamak için 3285 sayılı Hay-
van Sağlık Zabıtası Kanununda düzenleme yapılmasına müteakip bütçemize bu iş için gerekli 
finansman konulacak, daha sonra steril bölgelerde hastalık çıkması halinde kesim metodu uy
gulanarak hastalığın bölgesel eradikasyonu sağlanmaya çalışılacaktır. Uzun dönemde ise has
talığın ülkesel eradikasyon planları yapılacaktır. 
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1994 yılında 3285 sayılı Kanunda kesim metodu ile ilgili düzenleme yapılacak, ilk etapta 
Trakya bölgesinde kesim metodu uygulamasına geçilecektir. Bu kanunun çıkmasından sonra 
Trakya Bölgesinin hastalıktan arındırılmış statüsünün korunması daha rahat sağlanacak buan 
paralel olarak tampon bölgeler genişletilecektir. 

Aşı üretiminde de darboğazlar mevcut olup, 1993 yılında alınan tedbirler ve Şap Enstitü
sünde yapılan tadilatlarla aşı üretiminin devamlılığı sağlanacaktır. 

Hastalıkla mücadelede en büyük başarı alınan idarî ve fenni tedbirlerdir. Hastalığın kont-, 
rolünün sağlanması için alınması gerekli idarî ye fenni tedbirlerin ciddî bir şekilde uygulanma
sı sağlanarak üretilen aşılar riskli bölgelere kaydırılacaktır. 

1993 yılı içinde; sahaya 14 761 240 doz aşı gönderilmiş ve 8 807 000 büyük baş, 4 308 000 
küçük baş hayvan aşılanmış olup çalışmalara devam edilmektedir. 

1993 yılı içinde bugüne kadar 651 mihrakta hastalık çıkmış olup, 497 mihraktaki hastalık 
tamamen söndürülmüş, 21 ilimizdeki 54 mihrakta ise hastalığın söndürülmesine çalışılmaktadır. 

Bilecik İlinde : 1991 yılında 5 ilçede 7 mihrakta, 1992 yılında 2 ilçede 3 mihrakta ve 1993 
yılında ise 4 ilçede 17 mihrakta Şap Hastalığı çıkmış ve tamamen söndürülmüştür. 

Bilecik İlimiz tampon bölge kapsamı içerisindeki iller arasında olup, her yıl mevcut çift-
tırnaklı hayvanların sistematik şap aşılamaları yapılmaktadır. Çıkan mihraklar besi amacıyla 
diğer illerden illegal yolla getirilen hayvanlardan kaynaklanmıştır. 

Akciğer Hastalıkları : 
Ülkemize ithal edilecek damızlık sığırlarda : 1. İhracatçı ülkenin OIE'nin A listesindeki 

hastalıklardan ari olması, 2. Hayvanların yine OIE'nin B listesinde belirtilen hastalıklardan 
ari bölgelerden seçilmesi şartı aranmaktadır. 

Bu bölgelerden seçilen hayvanlar uzman laboratuvarlar tarafından diğer hastalıklardan . 
da ari olup olmadıkları, ülkemizin tercih ettiği teşhis yöntemleriyle hastalıktan ari oldukları 
tespit edilmesi halinde ve ülkemizden gönderilen Veteriner Hekimler tarafından sağlıklı bulun
maları durumunda ithalatına müsaade edilmektedir. 

Ülkemize ithal edilen hayvanlarla bu tür hastalıkların bulaşması mümkün bulunmamak
tadır. Ancak yüksek vasıflı bu damızlıkların ülkemize gelişlerinden sonra ehli olmayan çiftçile
rimize satılması ve bu çiftçilerin hayvanları sağlıksız koşullarda yetersiz beslenmeleri neticesin
de hastalanmaları mümkündür. 

17. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Murgul Karadeniz Bakır İşletmeleri
nin çevreye zarar verdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/18O0) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunu delaletlerinize arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Artvin tli Murgul İlçesinde faaliyet gösteren Karadeniz Bakır İşletmelerine ait fabrika
nın çevreye yaydığı SO1 (kükürt dioksit) gazı nedeni ile doğa tamamen tahrip olmuş, yöre insa
nında başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklarda artış gözlenmiştir. Büyük ölçekte ki dina
mit atımlarıda bölgenin jeolojik yapısını değiştirmiş, erozyon ve heyelan tehlikelerini oluştur
muştur. 
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Bu nedenle sorularım; 
1. Fabrikanın yaydığı zehirli gaz sonucu zarar gören doğa için Murgul halkına ödenen 

günün rakamlarıyla gülünç olan tazminatı enflasyona endeksli olarak artırmayı düşünüyor 
musunuz? 

2. Tarım alanlarının gördüğü zarar sonucu verien tazminat yanında gazdan zehirlenen, 
çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalan halka da ayrıca "Sağlık Tazminatı" vermeyi düşünür 
müsünüz? 

3. Ham bakırı çıkarmak amacıyla yapılan büyük ölçekli dinamit atılımları sonucu böl
genin jeolojik yapısı değişmiş, erozyon ve heyelan tehlikesi baş göstermiştir. Bundan büyük 
ölçüde zarar gören vatandaşlara ait bina ve arazileri istimlak edecek misiniz? 

• 'TC. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1913-13485 27.10.1993 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :. 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1800-5713/25672 sayılı yazınız. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun tarafımdan cevaplandırılmasını istedi

ği soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 

Arvin İli Murgul İlçesinde faaliyet gösteren Karadeniz Bakır İşletmelerine ait fabrikanın 
çevreye yaydığı SO' (Kükürt dioksit) gazı nedeni ile doğa tamamen tahrip olmuş, yöre insanın
da başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklarda artış gözlenmiştir. Büyük ölçekteki dinamit 
atımlarıda bölgenin jeolojik yapısını değiştirmiş^ erozyon ve heyelan tehlikerini oluşturmuştur. 

Bu nedenle sorularım : 
Soru : 
Fabrikanın yaydığı zehirli gaz sonucu zarar gören doğa için Murgul halkına ödenen gü

nün rakamlarıyla gülünç olan tazminatı enflasyona endeksli olarak artırmayı düşünüyor 
musunuz? 

Cevap : 
Murgul Bakır İzabe Tesislerinin kurulduğu yıllardaki ulaşım imkânsızlıkları nedeniyle te

sis, madenlerin bulunduğu bölgeden uzakta Murgul İlçesinin bulunduğu etrafı yüksek dağlar
la kaplı vadi içerisinde kurulmuştur. Maden cevherinin tesislere taşınması kurulan havai hatla 
sağlanmıştır. 

Tesisin faaliyete geçirildiği 1951 yılından itibaren tesisten proses gereği çıkan SO2 (Kükürt 
dioksit) gazları atmosfere fazla yayılma imkânı bulamadığından, vadi içerisinde kalan orman 
ve etkili alanlarda bazı tahribatlar yapmıştır. 
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Bundan dolayı 1951 yılından itibaren her yıl arazi sahiplerine zarar ziyan tazminatı öden
miş olup, ödemelere devam edilmektedir. Bölgedeki zarar ziyan tespitleri, her yıl İzmir 9 Eylül 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Profesörlerinin de katıldığı bir heyet tarafından bilimsel verilere 
dayalı olarak yapılmaktadır. Bu heyet her yıl Murgul'da araziler üzerinde bilimsel incelemeler 
yaparak günün rayiçlerine göre ödenecek zarar ziyan miktarlarını tespit etmektedir. 

Gazdan dolayı zarar gören ziraî ürünlerle birlikte, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde 
karşılaşılan mahrumiyetler de ayrı ayrı tespit edilerek değerlendirilmektedir. Böylece Karade
niz Bakır İşletmelerince ödenen zarar ziyan tazminatları günün rayiçlerine göre yapılan tespit
lerden dolayı her yıl artmaktadır. Son 5 yılda ödenen zarar ziyan tazminatları ve tazminat ne
vileri aşağıya çıkarılmıştır. 

(Milyon TL.) 

Zarar Ziyan Nevi 

Mısır bedeli 
Sebze bedeli ,, 
Buğday bedeli 
Bal bedeli 
Meyve Bedeli 
Ot bedeli 
Tütün bedeli 

TOPLAM 

1988 Yılı 

29 
11 
0,7 

32 
36 

128 
182 

418 

1989 Yılı 

61 
40 

1,5 
68 
85 

363 
492 

1 109 

1990 Yılı 

82 
52 
2 

111 
100 
307 
818 

1 472 

1991 Yılı 

62 
40 

2 
167 
92 

299 
1 315 

1 978 

1992 Yılı 

80 
54 
3 

262 
77 

632 
1 978 

3 086 

Murgul İzabe Tesisi; 1990-1991 yıllarının tamamında, 1992 yılı içinde ise Temmuz ayının 
sonuna kadar çalıştırılmadığı halde ödenen yıllık tazminatlar artarak devam etmiştir. 

Soru : 
Tarım alanlarının gördüğü zarar sonucu verilen tazminat yanında gazdan zehirlenen, çe

şitli hastalıklarla karşı karşıya kalan halkada ayrıca "Sağlık Tazminatı" vermeyi düşünür 
müsünüz? 

Cevap : 
Bugüne kadar herhangi bir sağlık kuruluşu tarafından bilimsel olarak bir tespit yapılma

dığından "Sağlık Tazminatı" adı altında bir tazminatın ödenmesi de söz kbnusu olmamıştır. 
Soru : t" 
Ham bakırı çıkarmak amacıyla yapılan büyük ölçekli dinamit atımları sonucu bölgenin 

jeolojik yapısı değişmiş, erozyon ve heyelan tehlikesi baş göstermiştir. Bundan dolayı zarar gö
ren vatandaşlara ait bina ve arazileri istimlak edecek misiniz? 

Cevap : » 
1988 yılının ilk yarısında bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan sonra Damar Köyü'nün 

Çarşı Mahallesi'nde arazi kaymaları sonucu heyelanlar meydana gelmiş olup, bazı binalar ve 
dükkânlar kullanılmayacak derecede hasar görmüştür. 

Heyelan oluşumlarına yakın bölgede yeralan Damar maden ocağındaki faaliyetler, lağım 
atıklarının tehlike oluşturmaması için 1988 yılı sonuna kadar durdurularak bir ön tedbir alın
mıştır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından heyelan bölgesinde 27-30 Ekim 1988 
tarihleri arasında-yapılan inceleme sonucu bir rapor tanzim edilmiştir. 
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Bu rapora göre; 
— Damar KöyÜ'nün büyük bir bölümünün zemini yamaç molozlarından meydana gel

miştir. Zeminin bu yapısı heyelanlar ve zemin oturmaları açısından en önemli faktördür. Ayrı
ca; bölgede aktif heyelanların görüldüğü alanlarda topoğrafik eğim yer yer % 35-40'lara ulaş
makta olup, heyelan açısından büyük risk teşkil etmektedir. Bölge, Doğu Karadeniz iklimi et
kisi altında olması dolayısıyla bol bol yağış aldığından zeminin su içeriği artarak heyelanların 
olmasında etken olmaktadır. Heyelan bölgesindeki yapıların çoğu temelsiz yığma binalar olup, 
küçük zemin hareketlerine bile dayanıklı bulunmamaktadır. 

Bu tespitlerin yanında cevher üretimi için yapılan atımların meydana getirdiği titreşimler 
de, denge bakımından kritik durumda olan zeminlerde heyelanların meydana gelmesinde etki
li olmaktadır. Ancak raporda da belirtildiği gibi bölgede meydana gelen heyelanlar yalnızca 
KBİ'nce yürütülen madencilik çalışmalarından ileri gelmemiştir. 

KBİ bölge sakinlerinin mağduriyetlerini gidermek bakımından ilk etapta büyük oranla 
hasar gören ve aktif heyelan bölgesi olarak belirlenen kısımda yer alan 39 943 m2 arazi ile 64 
adet bina ve dükkânın rızaen satın alınması yoluna gitmiştir. Bu konuda yapılan işlemler 
1989-1990 yıllarında tamamlanmış olup, alınan arsa ve binalar karşılığı toplam 1 237 761 000 
TL. ödeme yapılmıştır. Daha sonra KBİ'ce 1992 yılında aktif heyelan bölgesi olarak belirlenen 
kısımda kalan ve kısmen hasar gören binalar ve bunlara ait arsa ve arazilerin de alınmasına 
karar verilmiş, 1992 yılında yapılan işlem sonucu 7 896 m1 arsa ve arazi ile 14 adet bina satın 
alınmış, karşılığında 1 857 977 000 TL. ödeme yapılmıştır. 

Böylece heyelanların, oluştuğu aktif heyelan bölgesindeki binalarla, dükkânların ve bun
lara ait arsa ve arazilerin tamamı KBÎ'nce satın alınmıştır. 

Heyelanlardan sonra, maden ocaklarında kullanılan patlayıcı maddelerle ateşleme sistemleri 
değiştirilmek suretiyle lağım atımlarından kaynaklanan titreşimler asgariye indirilmiş olup, ma
dencilik çalışmalarından dolayı kaynaklanacak tehlikeler ortadan kaldırılmıştır. 

75. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Giresun Devlet Hastanesine ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakam Rıfat Serdaoğlu'mm yazılı cevabı (7/1832) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Rıfat Serdaoğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ye talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Soru : Giresun Devlet Hastanesinin, hakkındaki oturulmaz raporuna ve heyelana rağmen 
yenisinin yapılması neden düşünülmemektedir? 

' T.C. 
Sağlık Bakanlığı ' 28.10.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3427 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

. Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
İlgi .-4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1832-57059/26833 sayılı yazıları. 
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Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından, Giresun Devlet Hastanesi ile ilgili olarak 
verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıfat Serdaroglu 

Sağlık Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Giresun Devlet Hastanesi ile alakalı soru öner
gesinin cevabıdır : 

Soru : "Giresun Devlet Hastanesinin, hakkındaki oturulmaz raporuna ve heyelana rağ
men yenisinin yapılması neden düşünülmemektedir? 

Cevap : Giresun tüne 300 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi yapımı, 1993 yılı yatırım prog
ramında 931000780 proje numarası ile yer almıştır. 

Mezkûr işin 1993 yılı ödeneği 9 700 000 TL. olup, inşaata başlanılma çalışmaları ePân 
sürdürülmektedir. 

19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ordu ve Giresun yöresinde silah üretimi ko
nusunda uygulanan bir proje olup olmadığına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Meh
met Tdhir Köse'nin yazılı cevabı (7/1836) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular : 
1. Ordu ve Giresun yöresinde silah üretimi konusunda hali hazırda uygulanan bir proje 

var mıdır? 
2. Böyle bir proje varsa bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmiş midir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.140.BHİ.01-207 1.11.1993 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1836-5763/26837 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ordu ve Giresun yöresinde silah üretimi konusunda 

uygulanan bir proje olup olmadığına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ya
zılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
v M. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Yazılı Sorularına Cevabımız 

Cevap 1. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme jve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) koordinasyonunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu sorumluluğunda ülke
mizde en çok talep edilen altı (6) değişik tip (4 şarjörlü, 2 toplu) tabancanın yurt içinde faali
yet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) parça bazında yılda 30 000 adet 
tabanca üretimi hedeflenmiştir. 

Ordu, Trabzon, Rize, (Ardeşen) ve Gümüşhane (Kürtün) illerinde kurulan şirketlerin kat
kısıyla her ilde farklı bir model tabancadan yılda beşer bin adet üretim hedeflenmiştir. Gire
sun'da ise iki farklı model tabancadan yılda beşer bin adet Üretim planlanmıştır. 

Tabancaların projeleri KOSGEB tarafından üç ayrı proje firmasına yaptırılmıştır. Taban
caların namluların MKEK tarafından, Vliğer parçalar ise söz konusu işletmelerce üretilecektir. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde kurulmuş olan kooperatif ve şirketler öncelikle her bir tip 
tabanca için yüz (lOO)'er adet olmak üzere toplam altıyüz (600) adetlik prototip -ilk kafile par
ça üretecek, bunların boya, montaj, kontrol ve atış testleri MKEK'ca yapılarak kalite Kontrol 
onayı verilmesinden sonra, seri üretim için sipariş verilecektir. 

Karadeniz silah projesinin en önemli amacı, Karadeniz bölgesinde, gelişmiş üretim tekno
lojisi kullanabilen ye Uluslararası kalite normlarına uygun seri üretim yapabilen küçük ve orta 
ölçekli sanayi işletmeleri yaratabilmektir. Bu işletmeler tabanca parçalarına ilaveten ileride di
ğer sanayi mamullerinin parçalarını da üretmek üzere yönlendirilecektir. Plânlanan tabanca 
üretimi ile, ithal tabancaların ikame edilmesi ve Karadeniz bölgesinde istihdam yaratılmasıda 
mümkün olacaktır. 

Cevap 2. 8.2.1993 tarihinde, MKEK, KOSGEB, ve AStLSAN A.Ş. (Ardeşen Silah Sana
yi ve Ticaret A.Ş.) arasında 100 adet MODEL 6 tabanca parçalarının (namlu hariç) prototip 
-ilk kafile sipariş sözleşmesi imzalanmıştır. Tabanca üretiminde kullanılacak olan malzemeler 
alınan teminat karşılığı ilgili kuruluşa SİLAHSAN A.Ş. tarafından teslim edilmiştir. İmalatçı 
firma prototip üretim kapsamında ilk üretimleri olan 7 adet MODEL 6 tabancayı 4 Eylül 1993 
tarihinde MKEK'e teslim etmişlerdir. Firma prototip üretim çalışmalarına devam etmektedir. 

— 3.5.1993 tarihinde, MKEK, KOSGEB ve GtRMAŞ (Giresun Makina Sanayi A.Ş.) ara
sında 100 adet MODEL 1 ve 100 adet MODEL 4 tabanca parçalarının (namlular hariç) proto
tip - ilk kafile sipariş sözleşmesi imzalanmış ve prototip üretim çalışmaları devam etmektedir. 

— 25.8.1993 tarihinde MKEK, KOSGEB ve Gümüşhane/Kürtün kooperatifi arasında 100 
adet MODEL 2 tabanca parçalarının (namlu hariç) prototip - ilk kafile sipariş sözleşmesi im
zalanmış ve prototip üretim çalışmaları devam etmektedir. 

Aynı tarihte Ordu İlinde faaliyet gösteren (OSSA A.Ş. - GÖKSAN Koop.) ve (KÖROĞLU 
A.Ş. ÜNMAK A.Ş.) ortaklıkları ile 100 adet MODEL 5 tabanca parçalarının (namlu hariç) 
prototip - ilk kafile sipariş sözleşmesi imzalanmış ve prototip üretim çalışmaları devam et
mektedir. 

Bu durumda sadece Trabzon İlinde kurulmuş olan TİSAŞ (Trabzon Silah Sanayi A.Ş.) 
ile MODEL 3 tabancaya ait sipariş sözleşmesi imzalanmamıştır. En kısa zamanda bu kuruluş 
ile de sözleşme imzalanacaktır. 

Sözleşmeleri imzalanan tabancalara ait namlu üretimleri Silahsan Hafif Silah San. ve Tic. 
A.Ş. de devam etmektedir. 
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— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş İli Çınar mev
kiinde yapılacak gölete ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu 'mm yazılı cevabı (7/1838) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : Kahramanmaraş Merkez Kemallı, Ağabeyli, Kabasakal köylerinin istifade edeceği 
Çınar mevkiinde yapılacak olan göletin yapımına ne zaman başlanacak? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/342-009 25.10.1993 
Konu : Soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak Milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 

' . . - . . Devlet Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in : 

— 1838-5765/26841 sayılı Kahramanmaraş-Çınar mevkiine gölet yapılmasına dair soru 
önergesi : 

Kahramanmaraş - Merkez Kemalli ve Ağabeyler tarım arazilerine sulama suyu temini ile 
ilgili gölet 1991 yılında etüd edilmiş olup Havzadan akışa geçen suların depolanabileceği bir 
topoğrafik yapının bulunmaması sebebiyle konu olumsuz neticelenmiştir. 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş İline bağlı çe
şitti köylerin yol ve su içme suyuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu 'mm yazılı 
cevabı (7/1839) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sunulan sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delaletinizi saygıyla arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş . 

Soru : 
Kahramanmaraş Merkez Karamanlı Köyünün; 
1. Karamanlı Baydemirli arası köy yolu ne zaman yapılacak? 
2. Yolu bulunmayan Keş Obasına yol ne zaman yapılacak? 
3. Keven deresi üzerine köprü ne zaman yapılacak? 
4. Merkez obası içme suyu ne zaman yapılacak? 
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TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B. 02.0.012/342-009 25.10.1993 

Konu ; Soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olanık Milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

, Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in : 

— 1839-5766/26842 sayılı Kahramanmaraş İline bağlı muhtelif köylerin yol ve içmesuyu-
na dair soru önergesi : 

1. Merkez-Karamanlı Köyü içmesuyu inşaatı 1993 yılı ek programı 170 milyon TL. keşif 
bedelli alınmış olup ihale işlemleri tamamlanmıştır, Merlcez obası ünitesinin içmesuyu ihtiyacı 
yılı.içerisinde karşılanmaya çalışılacaktır. 

2. Kahramanmaraş-Merkez-Kararnanlı-Baydemirli Köyü yolunun stabilize kaplaması ve 
Keş obası yolunun tesviyesi 1994 yılı köyyolları yapım programında değerlendirilmeye çalışıla
caktır. 

3. Keven deresi köprüsü 1994 yılı yeni ihaleli köprü yapım programında öncelik ve öde
nek durumuna göre değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökümez'in, Kahramanmaraş Çağlayancerit 
İlçesinin Hambur Köyünün içme suyu şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çi-
loğlu'nun yazılı cevabı (7/1841) 

" I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de

laletinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : Kahramanmaraş Çağlayancerit İlçesine bağlı Hambur Köyünün 200 hanenin istifa
de edeceği yeterli ödenek zamanında gönderilmediği için 3 yıldır devam eden içme suyu şebe
kesine ne zaman yeterli para ayrılacak ve ne zaman bitirilecek? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/342-009 25.10.1993 

Konu : Soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak Milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in : 

— 1841-5768/26844 sayılı Kahramanmaraş-Çağlayancerit-Hambur Köyünün içmesuyuna 
dair soru önergesi : 

Çağlayancerit - Hambur Köyü 835 milyon TL. keşif bedeli ile 1993 yılı yapım programın
da yer almakta olup halen inşaatı devam etmektedir. 1992 yılında 235 milyon TL. harcamaya 
ilave olarak 1993 yılında 350 milyon TL. ödenek ayrılmıştır. Bütçe imkânlarına göre tesis 1994 
yılında tamamlanmaya çalışılacaktır. 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Çatmayayla Kö
yü yolunun geçtiği Boyalı Deresi üzerine köprü yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu Devlet 
Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1842) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : Kahramanmaraş Çatmayayla Köyünün yolunun geçtiği Boyalı Deresi bahardaki sel 
suları nedeniyle Nisan ayı başından beri kapalı olup köy yolu 30 kilometre daha uzamaktadır. 

Dereye büyük birkaç büz veya küçük bir köprü yapılması halinde köylünün bu mağduri
yeti sona ereceği halde neden yapılmaz ve bu köylüye bu kötü muamele reva görülür? " 

T.C, 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/342-009 25.10.1993 

Konu : Soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Muhtelif tarihli soru Önergeleri. 
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, Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 
olarak Milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. *" 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Çiloğlu 
' Devlet Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in : 

— 1842-5769/26845 sayılı Kahramanmaraş-Çatmayayla Köyü yolunun geçtiği Boyalı De
resi üzerine köprü yapılmasına dair soru önergesi : 

Söz konusu yörede yapılacak etüd sonucu dereden geçiş sağlayacak köprüye ihtiyaç görü
lürse projesinin çiziminden sonra öncelik ve ödenek durumuna göre değerlendirilmeye çalışıla
caktır. 

24. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un pazarlama ve istihdam uygulama
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1846) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, ÇAY-KUR ile ilgili Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 
Ahmet Kabil 

Rize 
22.6.1993 tarih ve 06-93/725 sayılı soru önergeme, 27.7.1993 tarihli cevapta, sorularıma 

açıklayıcı cevaplar alamadığımdan, tamamlayıcı ve ilgili Genel Müdürlüğün söylemek istediği 
değil, benim sorularıma cevabı ilgili Sayın Bakan'dan arz ediyorum. 

Soru : . 
1. ÇAY-KUR 1992 yılında, 
a. 500 bayi tasviye edip 9 bayi ile çalıştığı doğru değil mi? 9 bayi ile ne kadar müddet 

çalıştı, bunlara ne kadar satış primi ödemiştir, ne kadar kuru çay satmışlardır? 
b. Yıl sonuna doğru 740 bayiye çay verildiği ifade edilmektedir. Niçin 500'den 9'a, daha 

sonra 9'dan 740'a çıkmıştır? 
c. 1991 yılında 85 657 Bin/ton çay satışına karşılık 14 676 milyar satış primi ödenmiştir. 

1992 yılında 78 631 Bin/ton kuru çay satışına 72 583 milyar satış primi ödendiği doğru değil 
midir? 

Doğru ise bu fazladan ödenen milyarlar niçin hangi maksatla verilmiştir, neyi teşvik etmiştir? 
2. 1991 yılında paketleme fabrikalarında paketlenen çay miktarı 89 042 Bin/ton olduğu, 

1992 yılında paketlenen çay miktarının 75 583 Bin/ton olduğu doğru ise 1992 yılında paketle
me fabrikalarına ihtiyacı dışında gönderilen işçilerin üretimi engellediği görülmektedir. 

a. 1990-1991-1992 yıllarında İstanbul paketleme, Rize Paketleme ve Ankara Bölge Mü
dürlüklerinde kaç adet işçi çalıştırılmıştır? 

b. Şu anda Ağustos ayı itibariyle İstanbul paketlemeye, SamSun Bölge Müdürlüğüne ve 
Rize paketleme fabrikalarına işçi alımı devam ediyor mu? Buralara gitmek isteyen işçiler hangi 
kıstaslarla gönderiliyor? Listeler kimler tarafından yapılıyor? 
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c. Rize Ulaştırma Müdürlüğüne (Ana Tamir Atölyesine) kaç vasıta, kaç şoför istihdam 
edilmektedir? 

< , • * 

Yıllar itibariyle bu iş yerinde 1990-1991-1992 ve 1993 yıllarında vasıta ve şoför sayısı nedir? 
Derepazar DYP İlçe Başkanının Rize Ana Tamirde işçi olduğu bu iş yerinde bordroda gö

rünen ve işe gitmeden Devletten para aldığından ilgililerin haberi yok mu? 
Yine şehirlerarası otobüs sahibi bir parti yöneticisinin Rize Spora tahsis edilen otobüste 

şoför gözüktüğü doğru mu? 
Bunlar ve bunlara benzer birçok hususun Bakanlıkça tahkiki mümkün değil mi?' 

3. Temmuz 1993 tarihinde ÇAY-KUR Tersane Çay Fabrikasınca açılan şoförlük imtiha
nına yalnız Sultan Küçük girmiş, imtihanda 85 puan alarak kazandığı tebliğ edilmiştir. 

Ancak 2 gün sonra ÇAY-KUR'dan gelen bir yazı ile bu şoförün işlemi iptal edilip, yerine 
hiç imtihana girmeyen, partiden gelen bir isimin alınması nasıl izah edilebilir? 

1992 yılı başından bu yana bu uygulamaya benzer yüzlerce uygulama ile esas hak sahipleri 
mağdur edilmektedir. 

Devletin kapısı her vatandaşa açık değil midir? 
Yoksa ÇAY-KUR bir Devlet kapısı değil midir? 

TC. ' 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.009/0401 26.10.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
İlgi : 4.10.1993 tarih ve 1846-5777/26856 sayılı yazınız. 

Bakanlığıma yöneltilen ve Rize Milletvekili Ahmet Kabil tarafından cevaplandırılması is
tenilen önergelere verilen cevap ek'tedir. 

Saygılarımla. 

Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

Soru 1. ÇAY-KUR 1992 yılında, 

a) 500 bayi tasviye edip 9 bayi ile çalıştığı doğru değil mi? 9 bayi ile ne kadar müddet 
çalıştı, bunlara ne kadar satış primi ödemiştir, ne kadar kuru çay satmışlardır? 

Cevap 1. a) Çay-kur 1992 yılında çalıştığı hiçbir bayiyi tasfiye etmemiştir. 1992 yılında 
836 bayi Çay-kur'dan çay alıp satmıştır. Ancak 1992 yılında normal satış sistemi devam eder
ken çay satışlarında pazar payının korunması ve satışın artırılması amacıyla piyasayı teşvik 
etmek ve özel sektörle rekabette bulunmak maksadıyla ilan edilip tüm bayilerimize de duyuru
larak belli miktarlarda satışı gerçekleştirenlere aylık kampanya primi verilmek suretiyle kota 
uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamayı 9 firma kabul etmiş, diğer firmalarda çay alımlarına 
devam etmişlerdir. Ancak ilk üç aylık uygulamadan sonra kotalı sistemden vaz geçilerek nor
mal sisteme dönülmüştür. Bu 9 bayide normal sistemde bayiliklerini devam ettirmişlerdir. Sa
tış miktarına göre prim olarak vb 05 oranında üçer aylık promosyon primi, vb 1-4,2 arasında 
aylık kapmanya primi ve yıl sonu vb 1-1,3 arası ciro primi verilmiştir. Bu primler Çay-kur'ca 
daha önce ilan edilen şartlara göre satışı gerçekleştirilebilen bütün bayilere verilmiştir. Toplam 
verilen prim tutarı ise 72 582 709 999 TL. dir. Bu ise yıllık cironun vb 3,3'ü nisbetindedir. 

! ' ' ' ' , ' • • ' 
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Soru 1. b) Yıl sonuna doğru 740 bayiye çay verildiği ifade edilmektedir. Niçin 500'den 
9'a, daha sonra 9'dan 740'a çıkmıştır. 

Cevap 1. b) 1992 yılında 836 bayiye çay satışı yapılmıştır. Hiç bir zaman bayi adedi 9'a 
düşürülüp diğer bayiler tasfiye edilmemiştir. Tüm bayilere satış devam etmiştir. 

Soru 1. c) 1991 yılında 86 657 bin/ton çay satışına karşılık 14 676 milyar satış primi öden
miştir. 1992 yılmda 78 531 bin ton kuru çay satışına 72 583 milyar satış primi ödendiği doğru 
değil midir? 

Doğru ise bu fazladan ödenen milyarlar niçin hangi maksatla verilmiştir. Neyi teşvik etmiştir. 

Cevap 1. c) 1991 yılında 1 530 000 milyon TL. ciroya karşılık 14 626 milyon TL.; 1992 
yılında 2 172 000 milyon TL. ciroya karşılık 72 583 milyon prim ödenmiştir. 1992 yılında prim
deki artışın sebebi 1992 yılı cirosunun yüksekliği ile özel sektörün daha fazla piyasayı elde et
mesine karşılık Çaykur'ca piyasayı kaybetmeme için piyasa şartlarına göre verilen daha fazla 
primden oluşmaktadır. 

Bu uygulamaların 1991 ve öncesi nakliye primleri gibi sonuçlarının düşünülmesi bile söz 
konusu olması mümkün değildir. 

Soru 2. 1991 yılında paketleme fabrikalarında paketlenen çay miktarı 89 042 bin ton ol
duğu, 1992 yılında paketlenen çay miktarının 75 883 bin ton olduğu doğru ise 1992 yılında 
paketleme fabrikalarına ihtiyacı dışına gönderilen işçilerin üretimi engellediği görülmektedir. 

Soru 2. a) 1990-1991-1992 yıllarında İstanbul Paketleme, Rize Paketleme ve Ankara Böl
ge Müdürlüklerinde kaç adet işçi çalıştırılmıştır? 

Cevap 2. a) 1990, 1991 ve 1992 yıllarında 100. Yıl, Ankara ve İstanbul Paketleme Fabri
kalarında üretilen paketli çay miktarları ile kullanılan işgücü sayıları aşağıda belirtildiği şekil
de gerçekleşmiştir. 

Fabrika Adı 

100. Yıl Çay Pak. 
»» tt t i 

»» >» »> 

A n k a r a M 

>» >» 
>» »» 

İ s t a n b u l " 
>» »» 
»1 I I 
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I I 

I I 

I I 

I I 
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Fb. 
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1 1 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

Yılı 

1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 

Üretilen pak. 
çay miktarı 

(Ton) (1) 

, 79 732 (36 000) 
58 638 (37 000) 

• 47 526 (24 000) 
6 823 
8 739 
9 044 

22 415 
23 696 
19 821 

Kullanılan 
işgücü 

(Adam/Ay) (2) 

8 124 + 2 560 . 
7 596 + 
4 516 + 
1 800 
1 836 
2 208 
5 772 
5 400 
4 944 

2 420 
399 

Yaptırılan 
fazla çalışma 

(Saat) (3) 

62.727 
30 318 
27 160 
10 225 
6 035 
5 609 

37 661 
43 188 
15 818 

Verilen tabloda görüleceği üzere 100. Yıl ve İstanbul Çay Paketleme Fabrikalarında işgücü 
kullanımı 1990 ve 1991 yıllarına göre 1992 yılında daha ekonomik olmuştur. 1 inci sütun paran
tez içindeki rakam diğer fabrikaların el paketi üretimi, 2 nci sütundaki haricen 100. Yıl Çay Pa
ketleme Fabrikasınca getirilen ve kullanılan işçilik miktarlarıdır. 
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Ankara Çay Paketleme Fabrikasında işgücü kullanımında görülen artış, bu fabrikada pa
ketli çay üretimindeki artışa paraleldir. Ayrıca, Ankara Çay Paketleme Fabrikasında 1990 yı
lında işçilere 10 225 fazla mesaili çalışma yaptırıldığı halde 6 323 ton paketli çay üretilmesine 
karşın, 1992 yılında 1990 yılına göre °/o 50 oranında daha az fazla mesai kullanıldığı halde, 
paketli çay üretimindeki artış % 50 olmuştur. 

Diğer yandan, 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasında 1990 ve 1991 yıllarında Taşlıdere Çay 
Fabrikası geçici işçileri yıl boyu geçici görevle çalıştırılmıştır. Ayrıca, diğer fabrikalarımızda 
geçici işçilere el paketi üretimi yaptırılmıştır. 1990 ve 1991 yıllarında 100. Yıl Çay Paketleme 
Fabrikasında geçici görevle çalıştırılan işçi sayıları ile diğer çay fabrikalarından 100. Yıl Çay 
Paketleme Fabrikası üretimine dahil el paketi üretim miktarları aşağıdaki gibidir. 

100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasında Diğer'Çay Fabrikalarında 
çalıştırılan Taşlıdere Çay Fabrikası yapılan elpaketi üretimi 

Yıl işçi sayısı (Adam/Ay) (Ton) 

1990 2 560 43 732 
1991 2 420 21 638 

Soru 2. b) Şu anda, yani Ağustos ayı itibariyle İstanbul Paketleme'ye, Samsun Bölge Mü
dürlüğüne ve Rize Paketleme Fabrikalarına işçi alımı devam ediyor mu? Buralara gitmek isteyen 
işçiler hangi kıstaslarla gönderiliyor? Listeler kimler tarafından yapılıyor? 

Cevap 2. b) Ağustos 1993 tarihi itibariyle 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası ile Samsun 
Pazarlama Bölge Müdürlüğünde işçi alımı söz konusu değildir. 

İstanbul Çay Paketleme Fabrikasında emeklilik, ölüm, işi bırakma ve bunun gibi nedenler
le oluşan işgücü açığının karşılanması amacıyla, diğer, çay fabrikalarımızda çalışan üretim işçi
lerinden istekliler arasından işe uygunları seçilerek harcırahsız nakilleri yapılmıştır. Bu konuda 
yetki Genel Müdürlüğe aittir. 

1992 ve 1993 yıllarında Çay Paketleme Fabrikalarında emekli olan işçi sayıları aşağıdaki 
gibidir. 

Emekli olan işçi sayıları 
Fabrikanın Adı 1992 1993 

100. Yıl Çay Pak. Fab. 21 131 
Ankara Çay Pak. Fab. 8 17 
istanbul Çay Pak. Fab. 69 60 

1990, 1991 ve 1992 yıllarında 100. Yıl, Ankara ve İstanbul Çay Paketleme Fabrikalarında 
çalışan işçi sayıları aşağıdaki gibidir. 

Fabrika Adı 1990 1991 1992 

İstanbul Çay Pak. Fab. , 481 450 412 • 
100. Yıl Çay Pak. Fab. 677 633 393 
Ankara Çay Pak. Fab. 150 153 184 

Soru 2. c) Rize Ulaştırma Müdürlüğüne (Anatamir Atölyesine) kaç vasıta, kaç şoför is
tihdam edilmektedir. 
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Yıllar itibariyle bu işyerinde 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında vasıta ve şoför sayısı nedir? 
Derepazarı DYP tlçe Başkanının Rize Anatamir'de işçi olduğu, bu işyerinde bordroda gö

rünen ve işe gitmeden Devletten para aldığından ilgililerin haberi yok mu? 
Yine şehirlerarası otobüs sahibi bir parti yöneticisinin Rizespor'a tahsis edilen otobüse 

şoför gözüktüğü doğru mu? 
Bunlar ve bunlara benzer bir çok hususun Bakanlıkça tahkiki mümkün değil mi? 
Cevap 2. c) Kuruluşumuza bağlı Ulaştırma Müdürlüğünde 9 Ekim 1993 tarihi itibariyle 

90 adet çeşitli taşıt aracı mevcut olup, 113 şoför istihdam edilmektedir. 1990, 1991, 1992 ve 
1993 yıllarında Ulaştırma Müdürlüğüne tahsis taşıt aracı ve şoför sayıları aşağıdaki gibidir. 

. i • •' ı 

Yıllar Vasıta Sayısı Şoför Sayısı 

1990 100 140 
1991 95 132 
1992 90 126 
1993 90 113 

Kuruluşumuza bağlı Anatamir Fabrikasında işçi ve memurun usulüne uygun çalıştırılma 
sorumluluğu İşletme Müdürüne aittir. Savunmada belirtildiği üzere şoför pozisyonunda istih
dam edilen personelimizin işyeri ve iş saatleri dışındaki siyasî faaliyetleri yürürlükteki yasalar 
gereği ve tamamen kişisel tercihlerinin bir tezahürüdür. Bu personelimiz işyerinde şoförlük gö
revini aksatmadan yerine getirmektedir. Görevi gereği resmî işler için hizmet otosu ile sık sık 
görevlendirilmektedir, tşe gelmeden ücret ödendiği iddiaları doğru değildir. İlgilinin siyasî ko
numu nedeniyle muhalifleri tarafından ortaya atılan gerçek dışı soyut iddiaları bir değerlen
dirme yapmak mümkün değildir. 

Ulaştırma Müdürlüğü personelinden bir şoförümüz Çaykur Rizespor Klubüne tahsisli oto
büste şoförlük yapmaktadır. Bu şoförümüzün ücreti anılan kulüp tarafından Ödenmektedir. 
Ancak işçi statüsünde şoför olarak istihdam edilen bu şahsın ortağı ve sahibi olduğu bir oto
büsünün bulunup bulunmadığı Kuruluşumuzca bilinmemektedir. Rizespor'un 1991 yılında 
Çaykur-Rizespör adıyla Kuruluşumuz bünyesine geçtikten sonra, Kulübe tahsisli otobüste, şo
för çalıştırılması önceden gelen ve devam eden bir uygulamadır. Daha önce de bu hizmetler 
aynı şekilde görülmekte idi. 

Soru 3. Temmuz 1993 tarihinde Çaykur Tersane Çay Fabrikasınca açılan şoförlük imti
hanına yalnız Sultan Küçük girmiş, imtihanda 85 puan alarak kazandığı tebliği edilmiştir. 

Ancak, 2 gün sonra Çaykur'dan gelen bir yazı ile bu şoförün işlemi iptal edilip yerine 
hiç imtihana girmeyen, partiden gelen isimin alınması nasıl izah edilebilir? 

1992 yılı başından buyana bu uygulamaya benzer yüzlerce uygulama ile esas hak sahipleri 
mağdur edilmektedir. 

Devletin kapısı her vatandaşa açık değil midir? 
Yoksa Çaykur bir Devlet kapısı değil midir? 
Cevap 3. Kuruluşumuza bağlı Tersane Çay Fabrikasında 9.7.1993 tarihinde şoför vasıf 

sınavı açılmıştır. Ancak bu sınava Sultan Küçük isimli geçici işçimiz tek başına sınava girmemiştir. 
Belirtilen sınava 5 kişi, katılmış, bunlardan Mustafa Giritlioğlu isimli işçimiz 95, Sultan 

Küçük isimli işçimiz 85 puan alarak yazılı sınavı kazanmışlardır. 
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Yürürlükteki Toplu iş Sözleşmesi gereği, sınavı kazanan bu personelimiz bir aylık dene
meye tabi tutulmuşlardır. Deneme devresi sonunda başarılı olan Mustafa Giritlioğlu vasıflı şo
för kadrosuna geçirilmiştir. • ' v v 

Soru önergesinde ("Ancak 2 gün sonra Çaykur'dan gelen bir yazı ile bu şoförün işlemi 
iptal edilip, yerine hiç imtihana girmeyen, partiden gelen bir ismin alınması...") şeklinde belir
tilen yanlış ve eksik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Çünkü Sultan Küçük'ün yerine hiç kimse 
alınmamıştır. Sultan Küçük'ün sadece nasıl aldığı Kuruluşumuzca bilinmeyen bir sürücü bel
gesi mevcuttur. Gözlerinin aşırı derecede bozuk olduğu ve resmî aracın teslim edilemiyecek dü
zeyde şoförlük mesleği ile ilgisi bulunmadığı işyeri müdürlüğünce bu önerge vesilesi ile açılan 
soruşturmada bildirilmiştir. 

Kuruluşumuzda işçi'istihdamı, kampanya döneminde satın alınacak yaş çay, üretilecek kuru 
ve paketli çay miktarı, satış programı gereği yapacağı yurt içi-yurt dışı paketli ve dökme çay 
miktarları, çay alımyeri adedi ile günlük fazla çalışma ile hafta tatili uygulaması yapıp yapmı-
yacaği (hafta tatili uygulaması yasal zorunluluk olup, bugünlerde işçi çalıştırılması halinde yi
ne, aynı gün için fazladan iki yevmiye daha ödemeyi gerektirir.) Alımyerlerinde yaş çay yükle
me hizmeti ve diğer işgücü programına göre Genel Müdürlük tarafından planlanmaktadır. 

25. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 1993 yılı çay rekoltesine ve destekleme alımlarına 
ili$kin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1847) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın ÇAY-KUR ile ilgili Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Ahmet Kabil 
Rize 

1993 Kampanya başında kampanya öncesi Nisan ayında Çay Bölgesinde meydana gelen 
don olayı nedeni ile çay rekoltesinde bir azalma olduğu görülmektedir. 

Soru : 
1) 1992 yılında alınan toplam yaş çay miktarı 620 bin/ton olmuştur. 
a. 1993 kampanyasında bu miktarın ne olacağı planlanmıştır? 
b. Günlük ortalama 7 bin/ton kapasitenin kullanılacağı iddia edilmişti. 15.9.1993 tarihi 

itibari ile günlük işleme kapasitesi ne olmuştur? 
c. 10.9.1993 tarihi itibari ile Temmuz ayından müstahsile ne kadar yaş çay bedeli borç 

vardır? Haziran ayının yaş çay bedelleri tamamen ödenmiş midir? 

Temmuz da alınan yaş çay bedelleri 10.9,1993 ödenmemişse, kampanya başında yetkilile1 

rin yaş çay bedellerini peşin ödeyeceğiz taahhüdü geçersiz midir? 

Ağustos ayında alınan yaş çay bedelleri ne zaman ödenecektir? 
10.9.1993 tarihi itibari ile 1992'yılı aynı tarihteki yaş çay alımının miktarı ne kadar 

dır? 
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TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.009/0401 26.10.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
ilgi : 4.10.1993 tarih ve 1847-5778/26857 sayılı yazınız. 
Bakanlığıma yöneltilen ve Rize Milletvekili Ahmet Kabil tarafından cevaplandırılması is

tenilen önergelere verilen cevap ek'tedir. 
Saygılarımla. 

• • ' • . . ' • . ' ' , Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

1993 yılı kampanyası ile ilgili soru önergesinde istenilen bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 
Soru 1. a) 1992 yılında alınan toplam yaş çay miktarı 620 bin ton olmuştur. 
1993 kampanyasında bu miktarın ne olacağı planlanmıştır. 
Cevap 1. a) 1993 yılı kampanyasında 1992 de olduğu gibi 600 000 ton yaprak alımı plan

lanmıştır. 
Soru 1. b) Günlük ortalama 7 bin ton kapasitenin kullanılacağı iddia edilmişti. 15 Ağustos 

1993 tarihi itibariyle günlük işleme kapasitesi ne olmuştur? 
Cevap 1. b) Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü günlük 7 000 ton işleme kapasitesi kulla

nacağı hususunda yazılı veya şifahi bir beyanı yoktur. 
1992-1993 yılı T inci ve II nci sürgün aylarında 6 600 ton/gün işleme kapasitesi hedeflen

miş ve üreticide toplanabilir olgun yaprağın olduğu sürelerde bu kapasite kullanılmıştır. Bu 
kapasitenin kullanımı için 7 250 ton/günlük yaprak alımı 1992'den itibaren planlanmaktadır. 

Mevcut 6 600 tonluk kullanılabilir kapasite 1992 ve öncesi yıllarda kullanamayarak üretici 
özel sektörün insafına terk edilmiştir. 

1992-1993 yıllarında üreticilerimizin kapasite kullanımımızla şikâyetleri değil teşekkürleri 
söz konusudur. Bu tarz çalışmamızdan rahatsız olanlar işletmelerine uzun vadeli bono senet 
vaadleri ile çay yaprağı alamayanlardır. Nitekim 1991 yılı kapasite kullanımları 1992 ve 1993 
yılının kapasite kullanımlarından günde 1 000-1 200 ton daha azdır ve yaprak olmasına rağ
men kullanılmayan kapasitelerdir. 

Soru 1. c) 10.9.1993 tarihi itibariyle Temmuz ayından müstahsile ne kadar yaş çay bedeli 
borcu vardır? Haziran ayı bedeli tamamen ödenmiş midir? 

Temmuz'da alinati yaş çay bedelleri 10.9.1993 ödenmemiş ise, kampanya başında yetkili
lerin yaş çay bedellerinin peşin ödeyeceğiz taahhüdü geçersiz midir? 

Ağustos ayında alınan yaş çay bedelleri ne zaman ödenecektir? 
10.9.1993 tarihi itibariyle 1992 yılı aynı tarihteki yaş çay alımının miktarı ne kadardır? 
Cevap 1. c) Yaş çay bedellerinin ödenmesi ilk yaprak alımlarını mütakip ayı içinde baş

lamak üzere finans programı ve olanaklarımızla sürekli ödenmektedir. 
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1992 yılından beri uygulanan ödeme politikaları ürün bedellerinin müteakip aylardan iti
baren başlayıp sezonu içinde ödenmesi esasına dayanmaktadır. Ve bugüne kadar da böyle ya
pılmıştır. Ancak bu tarz ödemenin tarifi peşin ödeme değildir. Fakat 1991 ve öncesi yıllardaki 
uygulamalara bakıldığında (1990 yılı son ödemesi 1991 Mayıs başında bitmiş, 1991 Mayıs öde
meleri Ağustos'ta ancak gerçekleştirilmiştir.) Kamu oyunca peşin olarak değerlendirilmiştir. 

1993 yılı Mayıs borçları 73 Milyar TL. Haziran ayında, Haziran ayı borcu 632 Milyar TL. 
15.7.1993 - 31.8.1993'de, Temmuz ayı borçları 15.9.1993 - 5.10.1993 tarihinde ödenerek bitirilmiştir. 

Ağustos ayı yaprak bedelleri de Kasım ayından itibaren ödenmeye başlanacaktır. 
\. 

1993 yılında yapılan Toplu Sözleşme farklarının da yılı içinde ödenmesi esasına göre fi-
nans olanakları itibariyle gösterilen performans geçmiş yıllarla mukayese edilmeyecek seviye
dedir. Amacımız yaşanan dönem veya geçmiş yıl mukayeselerine dayalı ödeme yapmak değil
dir. İmkânlar dahilinde üretici ve çalışanlarımızın mağdur edilmemesi ilkesine dayanmakta olup, 
bu ilkede bugüne kadar gerçekleştirilmiştir. 

Sürgün başlangıç dönemlerinin son 5 yıl içinde Mayıs başından - Haziranın ilk haftaları
na kadar kayarak değişik tarihlerde hasad başladığı için 10.9.1993 tarihi itibariyle alınan 500 
bin ton yaprak ile aynı tarih itibariyle 1992 de alınan 428 bin ton yaprağın mukayese edilebilir 
teknik ve uygulama özelliği yoktur. 

Ancak 1993 yılında geçmiş yıllarda olduğu gibi dekara/10 kg. marjlı bir kısıt uygulanma
dan üreticiden yaprak alınmıştır. 1993 yılında özel sektör üreticiye peşin ve makul kısa vadeler
de ek ücret ödeyerek daha yüksek bedellerle yaprak satın almışlardır, özel sektörün 1993 yılın
daki alımları 1992*den daha yüksek seviyede olmuştur. Ancak 1991 ve öncesi gibi üreticinin 
ürün bedellerini 18-20 aya varan veya 2-3 yıl sarlcan borçlanma sistemine de Kuruluşumuzun 
uygulamalarıyla son verilmiştir. 

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Gebze'de köy hizmetleri şube müdürlüğü açı
lıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa 
Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1850) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : Kocaeli'nin Gebze tlçesinde hizmet yoğunluğu nedeniyle Köy Hizmetleri Şube Mü
dürlüğü açılması düşünülüyor mu? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/342-009 25.10.1993 
Konu : Soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
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, Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 
olarak Milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın 1850-5790/26926 sayılı Gebze'de Köy Hizmet
leri Şube Müdürlüğü açılmasına dair soru önergesi : 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ana gayesi köye ve köylüye hizmet götürmek oldu
ğundan hizmetlerin daha etkin ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için Merkez ve Taşra 
Teşkilatında hizmetlerin dağıtımının önemli olduğu bilinmektedir. Ancak Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3202 sayılı Kanunda, Genel Müdürlüğümüzün 
Taşra Teşkilatı Kuruluşlarıyle ilgili olarak ilçelerde şube müdürlüğünün açılmasına yer veril
mediğinden ilgi yazıda belirtilen Gebze İlçesinde Köy Hizmetleri Şube Müdürlüğünün açılma
sı mümkün değildir. 

27. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli bölgesinde satılacak Tekel mallarının 
özel bir firmada stoklandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Pevlet fiakanı Nafiz Kurt'un yazılı ce
vabı (7/1853) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Sorular : 
> .1. Kocaeli bölgesinde satılacak Tekel mallarının Ali Şen'e ait Mega Deri'de stoklandığı 

doğru mudur? 
2. Aynı fabrikada bu mâlların kaçak suntalarla örtülü olduğu doğru mudur? 
3. Tekel malları Mega Deri'de stoklanıyorsa bu hangi tarihten beri yürürlüktedir? 

T.C 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.009/0402 . 26.10.1993 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
tlgi : 4.10.1993 tarih ve 1853-5793/26929 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, Kocaeli bölgesinde satılacak Tekel mallarının 

özel bir firmada stoklandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi hakkındaki cevaplarımız aşa
ğıda sunulmuştur. 

Saygılarımla. • • - ' . . 
Nafiz Kurt 

Devlet Bakanı 
1. Kocaeli bölgesinde satılan tüm Tekel mamulleri, mülkiyeti TCDD yollarına ait tzmit-

Kozluk Mahallesi istasyon karşısında bulunan stok ambarımızda stoklanmaktadır. 
Bu itibarla Ali Şen'e ait Mega Deride Tekel mallarının stoklandığı doğru değildir. . 
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2. Daha önce "Mega Deri" olarak faaliyet gösteren yerde bir şirkete ait suntaların bu-
lunduğu.'altında ise Tekel mamüllünün bulunmadığı yapılan araştırmada öğrenilmiştir. Kaldı-
ki bu depo ile Tekel'in bir ilgiside bulunmamaktadır. 

28. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kaan'ın, TEK tarafından Gebze Mollafeneri'nde yapılan ka
mulaştırmaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1858) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular : 
1. TEK tarafından (Şebeke Tesis 4. Grup Müdürlüğü - Bursa) Gebze - Mollafeneri'nde 

irtifak hakkı tesis edilen yerlerle ilgili istimlak tebligatlarının kanunî usule uyularak yapılma
dığı, noter marifetiyle tebliğ edilmediği iddiaları doğru mudur? 

2. Doğruysa, bu tebligatların kanunî usule uyularak yapılması için Bakanlığınızca ne tür 
girişimde bulunulacaktır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : B. 15.0.APK.0.23-300-1911—13483 27.10.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.0-7/1858-5798/26934 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 

soru önergesi ile ilgili bilgiler hazarlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 
Soru : ' 
— TEK tarafından (Şebeke Tesis 4. Grup Müdürlüğü - Bursa) Gebze - Mollafeneri'nde 

irtifak hakkı tesis edilen yerlerle ilgili istimlak tebligatlarının kanunî usule uyularak yapılma
dığı, noter marifetiyle tebliğ edilmediği iddiaları doğru mudur? 

v Cevap : 
—r Konu tetkik edilmiş olup, söz konusu kamulaştırma işlemleriyle ilgili noter tebligatları

nın kanunî usullere uygun olarak Bursa 10 uncu Noterligi'kanalıyla yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 
Buna dair tebligat suretleri ekte bulunmaktadır. 
Soru : 
— Doğruysa bu tebligatların kanunî usule uyularak yapılması için Bakanlığınızca ne tür 

girişimde bulunulacaktır. 
Cevap : — Bu iddialar doğru olmadığından Bakanlığımızca herhangi bir girişimde bulu

nulmamaktadır. 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 
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29. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İSKİ yolsuzluğu ile ilgili olarak yü
rütülen soruşturmalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakam M. Seyjî Oktay 'm yazılı cevabı (7/1873) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. ' ' 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Bir ayı aşkın bir zamandan beri bütün çıplaklığı ile kamuoyunu meşgul eden ve büyük 
milletimizce nefretle anılan İSKÎ yolsuzluğunun geneî hukuk kuralları içerisinde yürütülmeye 
çalışıldığı inancındayız. Ancak soruşturma sırasında gerek suçlu olarak ve gerekse tanık ola
rak ifadesine başvurulan kimselere farklı uygulamaların yapılması ve gerekse alınan ifadelerde 
ilgililerin zaman zaman değişik beyanlarda bulunması, yine bazı kimselerin ifadelerine başvu
rulmak istendiğinde direnç göstermeleri kamuoyunu ciddi endişe ve kaygılara sevk etmektedir. 
Zira ilk beyanlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'a tSKİ'den 150 
milyon aylık ödendiği beyan edilmişken bilahare böyle bir ödemenin olmadığı yolunda açıkla
malar olmuştur. SHP tstanbul İl Başkanı Yüksel Çengel'in ifadesinin alınmasında değişik yön
temler uygulanmıştır. Olaylar göstermektedirki SHP bütünüyle tSKt yolsuzluğunun içindedir. 
SHP Kongrelerinde delegelere tSKİ'den rüşvet dağıtıldığı söylentileri vardır. 

Sorular : 
1. İSKİ yolsuzluğunun soruşturmasında, olayın özellikle SHP ve SHP'lilerle ilgili bö

lümlerinin gizlenmesi hususunda soruşturmayı yöneten Savcılara baskı mı yapılmaktadır? Baskı 
yapılmıyorsa değişik uygulamaların sebepleri nedir? 

2. ÎSKl yolsuzluğunda yargılanacak Ergun GökneFe SHP ve SHP'lilerle ilgili hususlar
da açıklama yapma seni kurtarırız teminatı mı verilmiştir? Böyle bir teminat yoksa Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'la ilgili ifade değişikliklerinin sebeplerini neye 
bağlıyorsunuz? 

3. Hükümetin SHP kontenjanından Adalet Bakanı olarak, ISKÎ yolsuzluğuna bütünüyle 
girmiş olan SHP'nin içine düştüğü ve ileride doğuracağı sonuçlar bakımından Savcıların ba
ğımsız ve hür iradeleriyle hareket edebileceklerine inanıyor musunuz? 

4. Delegesi, yöneticisi, İl Başkanı ve Bakan seviyesinde SHP'nin bütünüyle içinde bu
lunduğu İSKİ yolsuzluğu soruşturmasının selameti bakımından SHP'Ii bir Bakan olarak istifa 
etmeyi düşünüyor musunuz? Devlet ve adalet anlayışı bunu gerektirmez mi? Aksi takdirde so
ruşturmanın selameti bakımından ne düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 28.10 1993 

Bakan : 1557 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 4 Ekim 1993 gün ve T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği KAN. KAR. MD. Sayı: 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1873-5816/26992 sayılı yazıları. 
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Kuvvetler ayırımı ilkesinin doğal bir sonucu olarak parlamenter demokratik rejimlerde, 
mahkemelerin yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlıklarının korunması için çeşitli 
düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. 

Bizim hukukumuzda hâkim bağımsızlığı ve güvencesi kaynağını doğrudan Anayasa'dan 
almaktadır. Gerçekten hâkimlerin görevlerine ilişkin objektif bağımsızlıklarını ifade eden ve 
kısaca hâkimlerin yargılama faaliyetlerinde bulunurken hiç bir kış etki altında kalmamaları 
anlamına gelen "Mahkemelerin Bağımsızlığı" ilkesi Anayasamızın 138 inci maddesinde dü
zenlenirken hâkimlerin kişisel bağımsızlığı olarak adlandırılan ve onların kendi meslek ve var
lıklarını tehlikeye atmaksızın her türlü korku ve endişeden uzak olarak görev yapmalarını sağ
lamaya yönelik hâkimlik teminatı ise 139 uncu madde de yer almaktadır. 

Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi 138 inci maddede şöyle ifade edilmektedir. 
"Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa'ya, Kanuna ve Hukuka uygun olarak vic

danî kanaatlerine göre hüküm verirler. > 
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 

hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile 

ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 
Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu or

ganlar ve idare mahkeme kararlarını hiç bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesi
ni geciktiremez" 

Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesini tamamlar nitelikteki "Hâkimlik ve savcılık teminatı" 
nı düzenleyen 139 uncu madde hükmü de şöyledir : 

"Hâkimler ve Savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe ̂ Anayasa'da gösterilen yaştan 
önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, 
ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar görevini sağlık 
bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun 
olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. 

1 

Anayasa'mızın "mahkemelerin bağımsızlığı" ilkesini gerçekleştirme yolunda getirdiği hü
kümler bu kadarla kalmamaktadır. 140 inci madde de "Hâkimlik ve savcılık mesleğP'ne iliş
kin esaslar saptanırken bunların yasa ile düzenlenmesi zorunluğuna işaret edilerek yürütme 
organına karşı bağımsızlık ilkesi pekiştirilmektedir. Buna benzer hükümler diğer bazı madde
lerde de yinelenmektedir. Ayrıca hâkimlerin ve savcıların atama, terfi, disiplin, yer değiştirme 
gibi özlük işleri hakkında karar verme yetkisini, yasama, yürütme hatta yargı organlarından 
bağımsız bir organ olan Hâkimer ve Savcılar Yüksek Kuruluna bırakan 159 uncu madde hük
mü de hâkimlerin bağımsızlığını sağlamak amacıyla getirilmiştir. Kurulda yürütme organı içinde 
yer alan Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da yer almakta ise de, asıl çoğunluğu 
oluşturan üç asıl ve üç yedek üye Yargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek tiye Danıştay 
Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cum
hurbaşkanınca seçilmektedir. 

Anayasamızın bu hükümleri karşısında ISKt olayında sanık ve tanık olarak ifadesine baş
vurulan kimselere farklı muamele yapıldığı yolunda önergede yer alan iddialar doğrudan doğruya 
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mahkemenin yargı yetkisini kullanması ile ilgili olup, onun takdir hakkı içinde kalan bir hu
sustur. Bu konunun tartışılması ise, Anayasanın yukarıda belirtilen 138 inci amddesinin 3 ün
cü fıkrası ile kesin olarak yasaklanmıştır. 

öte yandan tSKÎ olayı ile ilgili olarak soruşturmayı yöneten savcılara en ufak bir baskı 
yapılması sözkonusu değildir. Ayrıca Anayasal güvenceye sahip hâkim ve savcıların etkilenme
ye açık bir konumda bulunduklarından kuşku duymak Türk Yargısına, saygı sınırlarını zorla
yan bir gözle bakmak anlamına gelir. 

Yargıya intikal etmiş bir konuda sanıklara onların kurtarılacağı yolunda sözler verilmedi
ğinin sorulması bile her şeyden önce Türk Yargısına güvenilmediğinin açık bir göstergesidir. 
Ortada hiç bir somut belirti yokken sadece varsayımlara dayanan bu tür beyanların kamu vic
danında açacağı yaralar gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bizim Türk yargıcına ve savcısına güvenimiz sonsuzdur. Şimdiye kadar görevini tam bir 
bağımsızlık ve tarafsızlıkla yerine getirmiştir. Bundan sonra da böyle olacağından kuşkumuz 
yoktur. 

Demokratik parlamenter rejim için hukukun üstünlüğü yolunda yıllardır savaş veren bir 
hukukçu olarak görevimi tam olarak yerine getirdiğime inanıyorum. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı * 

30. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Somali'deki Türk Birliği ile ilgili olarak 
basında çıkan yorumlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/1886) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak ce-

\ vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
. Konya 

' • ' i 

Sorular : 
Milliyet Gazetesinin 9 Ağustos tarihli nüshasında "Sudan Terör Listesinde" başlıklı bir 

haber çıkmıştır : 
1. Bakanlığınız bu haberi nasıl değerlendiriyor? 
2. Bosna Hersek ve Azerbeycan'daki vahşi saldırılara seyirci kalan Amerika'nın bu yo

rumlaması hakkında alternatif politikalarımız var mıdır? 
3. Amerika Somali'ye gönderilen askerî birlikleri Sudan'a saldırı için kullandığı takdir

de Türk Birliği ne yapacaktır? 

TC. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 25.10.1993 
Sayı : SPLD/392-775 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 4 Ekim 1993 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/1886-5844/27085 sayılı yazıları. 
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Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı so
ru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın yazılı Önergesine yanıt 
1. ABD yönetimi, son olarak aldığı bir kararla Sudan'ı terörist ülkeler listesine dahil et

miştir. Sözkonusu liste ABD yönetimi tarafından alınan tek.taraflı kararlarla saptanmakta olup, 
teorik olarak üçüncü ülkeler için bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ancak bunun, listeye dahil 
ülkelerin itibarı açısından, olumsuz etkileri olduğu da yadsınamaz. Bunun dışında, kararın üçün
cü ülkelerin Sudan ve ABD ile ilişkileri üzerinde herhangi fiili bir etkisi olmayacağı cihetle, 
konu Sudan - ABD ikili ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

2. Diğer taraftan, Sudan'daki askerî yönetimin köktendinci unsurların etkisine girmesi
ni müteakip, Sudan'ın diğer Müslüman Ülkelerdeki aşırı dinci terörizme destek vermeye başla
dığı görüşü son zamanlarda yaygınlaşmaktadır. 

Sudan'ın diğer Arap ve Müslüman ülkelerde köktendinciliği desteklemesi Arap ve tslam 
aleminde rahatsızlık uyandırmış ve başta Mısır, Suudi Arabistan, Tunus ve Cezayir olmak üze
re, bu ülkelerin önemli bir bölümünde Sudan'a karşı tepkiye yol açmıştır. Nitekim, tslam Kon
feransı örgütü'nün normal olarak Hartum'da yapılması öngörülmüş olan 22 inci Dönem Dı
şişleri Bakanları Toplantısı bu yüzden oybirliği ile îslamabad'a aktarılmış, Cezayir ise tepkisi
ni daha da şiddetli biçimde ortaya koyarak, ülkesindeki aşırı dinci terörizmi desteklediği ge
rekçesiyle, Sudan'la diplomatik ilişkilerini 27 Mart 1993 tarihinde kesmiştir. 

Türkiye ile Sudan arasında tarihten kaynaklanan köklü ilişkiler bulunmaktadır. Bu ülke 
ile ilişkilerimiz normal olarak Sürdürülmektedir. Ancak, terörizmden en fazla zarar gören ül
keler arasında bulunan Türkiye, terörizme destek veren veya verebileceği düşünülen ülkelerin 
tutumlarını kuşkusuz yakından izlemek durumundadır. 

3. Somali'deki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNOSOM), Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyi'nin 794 ve 814 sayılı kararları uyarınca, bu ülkede iç barışın tesisi ve korunması, 
böylelikle Somali'ye yönelik uluslararası hümaniter yardımların dağıtımı ve ülkenin devlet ya
pılanmasının barışçı bir iç diyalog ortamında yenilenebilmesinin kolaylaştırılması amacıyla oluş
turulmuştur. Bu amaç, başarıyla gerçekleştirilmiş ve operasyonun insancıl yardımın dağıtılma
sına ilişkin hedeflerine büyük ölçüde yaklaşılmıştır. Bu güç içinde 2 800 civarında ABD askeri 
de, BM komutası altında, lojistik destek görevi yapmaktadır. Ayrıca ABD, Birleşmiş Milletler
le yapılmış bir mutabakat çerçevesinde, UNOSOM operasyonu için 1 600 kişi civarında bir acil 
tepki kuvveti tahsis etmiş olup, sözkonusu mutabakat uyarınca bunlar, UNOSOM-II Komuta
nı tarafından gösterilen ihtiyaç doğrultusunda, ancak kendi millî komutaları altında, BM bir
liklerine muharebe desteği vermekle görevlidirler. Son dönemde ABD, bu destek birliğinin gü
cünü daha da artırmaktadır. Ancak bütün bu harekat, anılan BM Güvenlik Konseyi kararları 
çerçevesi içinde gerçekleştirilmekte olup, sözüedilen güçlerden hiçbirinin Somali dışında kulla
nılması sözkonusu değildir. 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dbkttlmez'in, Kocaeli merkez ve körfez ilçele
rinde seçmen listelerinin ilgili ilçe başkanlığına verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/1888) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez * 
Kahramanmaraş 

Soru : 298 sayılı Kanunun 42 inci maddesinin son fıkrası 2 nci cümlesi "ilçe seçim kurulu 
başkanları 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasî partilerin o ilçedeki 
başkanlarına bu listenin bir suretini teslim eder demektedir. 

Bu amir hükme rağmen; 
Türkiye'nin her ilçesinde yazılı müracaat ve masrafı verildiğinde seçmen listelerinin foto

kopisi ilgili ilçe başkanlığına verildiği, halde sadece Kocaeli ili merkez ve körfez ilçelerinde ve
rilmemektedir. Neden? 

• TC. 
Adalet Bakanlığı 27.10.1993 

Bakan : 1555 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8 Ekim 1993 gün ve Genel Sekreterlik KAN. İCAR. MD. Sayı: A.Ol.O.ENS.0.10.00.02-

7/1888-5495-24582 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez tarafından Başkanlıklarına sunulan ve ce

vaplandırılmak üzere Bakanlığıma tevdi buyrulan yazılı soru önergesi cevabı aşağıda arz olun
muştur : 

Soru önergesinde; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 42 inci maddesinin son fıkrasının 2 inci cümlesinde yer alan "İlçe seçim kurulu baş
kanları 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasî partilerin o ilçedeki baş
kanlarına bu listenin bir suretini teslim eder" hükmü uyarınca Türkiye'nin her ilçesinde yazılı 
başvuru ve masrafı verildiğinde seçmen listelerinin fotokopisi ilgili ilçe başkanlığına verildiği 
halde yalnız Kocaeli ili Merkez ve Körfez ilçelerinde verilmediği ileri sürülerek bunun nedeni 
sorulmaktadır. 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 79 uncu maddesine göre "Seçimler, yargı organlarının genel 
yönetim ve denetimi altında yapılır" yine aynı maddenin bir gereği olarak seçimlerle ilgili iş
lemlerde genel yetkili merci Yüksek Seçim Kurulu olup, bu Kurulun kararlarına karşı başka 
bir mercie başvurulamaz. 

Yazılı soru önergesinde ileri sürülen iddianın ilgisi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığına intikal ettirilmesi sonucu alınan 21.10.1993 günlü 009018 sayılı cevabî yazı ve ekleri
nin incelenmesinden; 

— Kocaeli, Körfez İlçesinde, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına seçmen listelerinin verilmesi 
yolunda herhangi bir siyasî parti tarafından başvuruda bulunulmadığı, 

— Merkez 1 ve 2 nci ilçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına Refah Partisi tarafından yazılı 
başvuruda bulunulduğu, bu başvuruların Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 4.2.1993 günlü 
001241 sayılı yazısı ilgi tutularak reddedildiği, 

anlaşılmaktadır. 
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının, 4.2.1993 günlü 001241 sayılı yazısında belirtilen, ko
nuya ilişkin görüşü aynen şöyledir : 

"298 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Yüksek Seçim 
Kurulunca, genelgelerle belirlenmiş uygulamalara göre, , 

Seçimlerden önce, seçim yapılacak seçim çevrelerinde, sandık seçmen listelerinin bir nüs
hası seçime girecek siyasî partilere verilmekte ise de halen seçimin sözkonusu olmaması karşı
sında, siyasî partilere sandık seçmen listeleri suretinin verilmesi gerekmemektedir." 

öte yandan yapılan incelemede Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki içtihat ve uygula
malarının istikrar kazandığı görülmüştür. • •• • 

Nitekim Refah Partisi Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığının benzer bir başvurusu nedeniyle 
kendisine intikal ettirilen işte de Yüksek Seçim Kurulu aynı gerekçeyle 27:9.1992 gün ve 209 
karar sayısı ile istemin reddine karar vermiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakanı > 

32. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Başbakan ve Başbakanlık müşavirlerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Cemil Erhan'ın yazdı cevabı (7/1895) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller'den delaletinize yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Musa Demirci 

Sivas 

Sorularım : 
1. Geçmişte, devlet teşkilatında, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük gi

bi üst kademe yöneticiliği yapmış, şu anda görevli kaç adet Başbakan Müşaviri ve kaç adet 
Başbakanlık Müşaviri vardır? 

2. Sayın Başbakana ve Başbakanlığa bağlı müşavirlerin 5.8.1993 tarih ve 315/10382 sayı
lı, Başbakanın imzalamadığı bir onayla Genel Müdürlerin ve Daire Başkanlıklarının emrine 
görevlendirildikleri doğru mudur? 

3. Bu işlem devlet geleneğinde var mıdır? 
4. Doğrudan Başbakana bağlı müşavirlerin, Başbakan Müsteşar Vekili tarafından gö

revlendirilmeleri 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanununun 21 inci maddesine uygun mudur? 
5. 27.7.1993 tarih ve 93/4644 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Başbakanlıkta 

çalışan sözleşmeli personele verilen iki maaş tutarındaki Teşvik İkramiyeleri ile ilgili olarak 
bir takım şikâyetler Milletvekillerine ulaşmıştır. 

özellikle Başbakan Müsteşarı Sayın Yücel Edil tarafından; 
— Bir kısım personele 2 ikramiye, 
— Bir kısım personele 1 ikramiye, 
— Bir kısım personele hiçbir ikramiye verilmediği söylenmektedir. 
6. Müsteşar vekilinizi bu ayrıcalıklı işlemi yapmaya iten sebepler nelerdir? 
7. Bu keyfî ve hukuk dışı uygulamaları durdurmayı düşünüyor musunuz? 
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TC. 
Başbakanlık 

Devlet Personel Başkanlığı 
Sayı : B.OU.DPB.0.12.04/08841-7/1895-5869 27.10.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 20.10.1993 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli 
B.02.0.KKG/106-4021/5347 sayılı yazıları. 

Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önerge
sine ilişkin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
• • ' . . ' , Cemil Erhan 

Devlet Bakanı 

Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği 
Soru önergesine ilişkin Cevaplar 

1. Geçmişte Devlet Teşkilatında müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük gibi 
üst kademe yöneticiliği yapmış olup şu anda görevde bulunan (7) adet Başbakan Müşaviri, (27) 
adet de Başbakanlık Müşaviri vardır. 

2. Başbakanlık Müsteşarı, 3056 Sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre Başbakanlık Teş
kilatının Başbakandan sonraki üst amiridir. 

Sözkonusu maddeye göre Başbakanlık Müsteşarının görevleri, 
a) Kanunlarla Başbakanlığa verilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak ve ba

kanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğini temin etmek, 
b) Devlet idaresinde etkinliğin sağlanmasını, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zama

nında yerine getirilmesini temin etmek üzere sistem ve prensipleri geliştirmek, 
c) Başbakan tarafından verilen görevleri yapmak, 

t ı, 

olarak sıralanmıştır. 
Sözkonusu soru önergesinde yer alan bazı Başbakanlık Müşavirleri ile Başbakan Müşa

virlerinin görevlendirilmeleri konusundaki işlemler, bu ilgililerin masaiye gelmedikleri ve çalış
madıkları yolundaki yaygın söylentiler de gözönüne alınarak ve ayrıca bilgi ve tecrübelerinden 
de yararlanmak amacıyla Müsteşar ve Müsteşar yardımcılarına hizmet vermek üzere Başba
kanlık Müsteşarının yukarıda belirtilen görevleri çerçevesinde yapılmıştır. 

3-4. Bu işlem, Başbakanlığın Başbakandan sonraki en üst amiri olan Başbakanlık Müs-
teşarınca, teşkilatın müessir ve düzenli bir şekilde işlemesini temin amacıyla tesis edilmiştir. 

5-6-7. 2.7.1993 tarih ve 93/4664 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Başbakanlık bi
rimlerinde görev yapan ve olağanüstü gayretle çalışmaları sonucunda emsallerine göre başa
rılı görev yaptıkları tespit edilenlere Başbakan onayı ile iki aylığa kadar ücret teşvik ikramiyesi 
olarak verilebilmektedir. Sözkonusu ikramiye ödenmesine ilişkin esasların yürütülmesi anılan 
kararnameye göre Başbakanlık Müsteşarına aittir. 

Tüm birim amirlerinin yazılı görüşü alındıktan sonra; bu amirlerin teklifleri doğrultusun
da ilgili personele durumlarına göre iki veya bir teşvik ikramiyesi ödenmiş, disiplin cezası alanlar 
ile son sicil raporu olumsuz olanlara ise teşvik ikramiyesi ödemesi yapılmamıştır. 
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33. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak 'in, kapalı spor salonlarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/1900) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
1. Türkiye'de illere göre kapalı spor salonlarının sayısı ne kadardır? 
2. Bu salonların kapasiteleri ne kadardır? 
3. özellikle büyük şehirlerde kapalı spor salonlarındaki havalandırma sistemlerinin ye

tersiz olduğu, yapılan spor karşılaşmalarında ve parti genel kurullarında vatandaşların sıkıntı
larından bariz bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Büyük şehirlerdeki spor salonlarının havalandırmaları acaba çalışmamakta mıdır? 
4. Şayet çalışmıyorsa bunların tamiri için bir çalışma yapılmakta mıdır? 
5. Çalıştığı ifade ediliyorsa yeterli olmadığı görülmektedir. Bunların iyileştirilmesi için 

bir çalışma yapacak mısınız? 
6. İyileştirilmesi için bir çalışma yapılmayacaksa sebepleri nelerdir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.015.0.00.00.00-08/018-59 26.10.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1900-5879/27215 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal eden Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'a ait yazılı 

soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. '; 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru 1. Türkiye'de illere göre spor salonlarının sayısı ne kadardır? 
Cevap 1. iller göre spor salonu sayısı 387 adettir. 
Soru 2. Bu salonların kapasiteleri ne kadardır. 
Cevap 2. Spor salonlarının kapasitelerine göre sayılan aşağıda belirtilmiştir. 

a) 250 kişilik spor salonu : 223, 
b) 500,kişilik spor salonu : 23, 
c) 750 kişilik spor salonu : 27, . . f ' 
d) 1 000 kişilik spor salonu : 8, 
e) 1 500 kişilik spor salonu : 68, 
0 2 000 kişilik spor salonu : 21, 
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g) 2 500 kişilik spor salonu : 13, 
h) 4 000 kişilik spor salonu : 2, 
i) 7 500 kişilik spor salonu : 1, 
j) 12 500 kişilik spor salonu : 1, 

Soru 3. özellikle büyük şehirlerde spor salonlarındaki havalandırma sistemlerinin ye
tersiz olduğu, yapılan spor karşılaşmalarında ve parti genel kurullarında vatandaşların sıkıntı
larından bariz bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Büyük şehirlerdeki spor salonlarının havalandırmaları acaba çalışmamakta mıdır? 
Cevap 3. Şu anda faal durumda olan büyükşehir spor salonları havalandırma tesisatları 

projesine göre rahat ve randımanlı çalışmaktadır. 

Ancak sportif faaliyetlerin dışında kiralanması halinde kapasitenin üzerinde seyirci alın
ması nedeniyle zaman zaman bu gibi şikâyetlerin olduğu gözlenmektedir. 

Soru 4. Şayet çalışmıyorsa bunların tamiri için bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Cevap 4. Bu sorunuzun cevabı 3 üncü maddede açıklanmıştır. 

Soru 5. Çalıştığı ifade ediliyorsa yeterli olmadığı görülmektedir. Bunların iyileştirilmesi 
için bir çalışma yapacak mısınız? 

Cevap 5. Bu sorunuzun cevabı 3 üncü maddede açıklanmıştır. 

Soru 6. İyileştirme için bir çalışma yapılmayacaksa sebepleri nelerdir. 

Cevap 7. Bu sorunuzun cevabı 3 üncü maddede açıklanmış bulunmaktadır. 

34. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, el sanatları müdürlüklerince açılan eğitim 
kurslarında üretilen ürünlerin değerlendirilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım veKöyişle-
ri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/1907) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik. 

Bakanlığınıza bağlı olarak illerde faaliyet göstermekte olan El Sanatları Müdürlüklerinin,, 
belirli dönemlerde açmış oldukları kurslarda eğitim amacıyla üretilen, el sanatları ürünleri, 
bu müdürlüklerin depolarında çürümeye terkedilmekte veya ona buna peşkeş çekilerek, hediye 
adı altında dağıtılmaktadır. 

—- Eğitim sırasında üretilen bu mallar, neden depolarda bekletiliyor. Ve neden sadece he
diye olarak dağıtılıyor? 

— Bu mallar ücreti karşılığı halka satılamaz mı? 
— Böyle bir uygulamaya gidilerek İl Müdürlüklerine gelir sağlanamaz mı? Bu tür bir uy

gulama ile en azından, adı geçen kurslar finanse edilemez mi? 
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T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 27.10.1993 

Sayı : ÖKM : 2-475 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan. Kar. Md. lüğünün 8 Ekim 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1907 sayılı 
yazısı. ' 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Sevcn'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Elsanatları Eğitim Merkezlerimizde eğitim esnasında halı, kilim, battaniye, ağaç işleri, oy

macılık, yarı kıymetli taş işlemeciğili vb. konularda, köylerde açılan gezici köy kurslarında da 
halı, kilim vb. elsanatları konusundaki eğitim verilmektedir. 

Eğitim esnasında üretilen elsanatları mamullerinin tamamı değerlendirilmek üzere her eğitim 
ve Öğretim döneminden sonra Teşkilatlanma ve Destekleme* Genel Müdürlüğü'ne gönderil
mektedir. 

Bu elsanatları ürünleri Genel Müdürlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından değerlen
dirilmekte satış kabiliyeti olan mamuller sınıflandırılarak fiyatlandırılmaktadır. 

Bu ürünler; 7.7.1992 gün ve 14238 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan "Köylerde elsanatla-
rını geliştirmek amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlıgı'nca Türkiye Halk Bankasına verilen Pa
raların Tahsis ve Sarf Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'* çerçevesinde hazırlanan ve Ba
kanlık Makamının 14.10.1988 günlü onayı ile yürürlüğe giren "Elsanatları Eğitimi Ürünleri
nin Satış Talimatı" ile Ankara'da Cinnah Caddesi No : 16'da açılan "Elsanatları Ürünleri Sa
tış Yeri"nde bedeli karşılığında halkımızın istifadesine sunulmuştur. 

Halıların hediye edilme konusu ise; yurdumuza resmî ziyaret için gelen Devlet büyükleri
ne, geleneksel özelliğe sahip Türk misafirperverliğinin ifadesi olarak veya Devlet büyüklerimi
zin yurt dışı ziyaretlerinde ziyaret ettikleri yetkililere verilmek üzere Türk Kültürünü yaşatan, 
turistik değere sahip bazı elsanatları ürünlerinden örnekler sunulmaktadır. Verilen bu hediye
ler çok cüzi miktarda olup, tamamı resmî işlemler ile belgelenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. t • • • 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

35. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, Antalya Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/1913) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını talep etmekteyim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 
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Sorularım : 
1. Antalya Organize Sanayi Bölgesi hangi tarihte kaç m2 arazi üzerine kurulmuştur. 
2. Antalya Organize Sanayi Bölgesinde kaç parsel bulunmakta, en küçüğü ve en büyük 

kaç m2'dir. . 
3. Kurulduğundan günümüze kadar sanayicilere kaç parsel tahsis edilmiş ve kaç tane boş 

parsel bulunmaktadır. 
4. İlk tahsis edilen parsellerle, son tahsis edilen parseller arasında m1 başına fiyat fark

ları ne kadardır? 
5. Fiyatlar hesap edilirken yol, kanalizasyon, haberleşme sosyal tesisler, ve arıtma gider

leri dışında fiyatlara yansıyan başka etkenler mevcut mudur? ' - ' 

TC. • * 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2.11.1993 
Sayı : B.140.BHİ.01-209 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 8.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1913-5897/27287 sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Antalya organize sanayi bölgesine ilişkin olarak ta

rafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

•• ' . .* M. Tahir Köse , 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Cevaplarımız : 
Cevap 1. Antalya Organize Sanayi Bölgesi 16.8.1977 tarih, 7/13742 sayılı, 27.7.1983 ta

rih, 83/6912 sayılı, 8.1.1986 ve 86/10272 sayılı kararnamelere göre 1 968 000 m2 arazi üzerinde 
kurulmuştur. 

Cevap 2. Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 133 adet Sanayi parseli bulunmaktadır, 
Sanayicilere tahsisi yapılabilecek parsellerin toplam alanı 1 243 000 m2,dir. Parsel büyüklükle
ri, 3 000 ilâ 30 000 m2 arasında değişmektedir. 

Cevap 3. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü, Vali Yardımcısının Baş
kanlığında; 

— İl özel İdaresi, 
.—Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

-kuruluşlarından oluşmaktadır. 
Sanayiciye arsa tahsis ve satışları Müteşebbis Teşekkülün yetkisinde bulunmaktadır. 
Müteşebbis Teşekkülden alınan bilgiye göre; Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 1986 yı

lından beri 41 firmaya takriben 586 000 m2,lik 65 adet sanayi parselinin tahsis edildiği ve halen 
68 adet sanayi parselinin tahsisinin yapılmadığı tespit edilmiştir. 
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Cevap 4. Antalya Organize Sanayi Bölgesinin altyapı (yol, su, kanalizasyon, elektrik, 
haberleşme vb.) ve sosyal tesisler inşaatı için Müteşebbis Teşekküle kredi verilmekte ve kullan
dırılan kredi karşılığında bölge arsası ipotek edilmektedir. 

Arsalar, Müteşebbis Teşekkülce hesaplanan maliyet bedeli üzerinden Müteşebbislere tah
sis edilmektedir. Müteşebbisler, Bakanlıkça tespit edilen belirli bir peşinatı ödedikten sonra, 
kalanını belirli taksitler halinde ödemektedirler. 

Cevap 5. Parsel m* fiyatları hesap edilirken; altyapı, sosyal tesisler ve arıtma tesisleri için 
yapılan tüm harcamalarla, kullandırılan kredilerin faiz, krediyi kullandıran Bankanın komis
yonu, gider vergileri, bölge teşkilatının personel giderlerime bölgeye yapılan sair harcamalar 
da dikkate alınmaktadır. 

36. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'im 
Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerine tahsis edilen geçici kadrolara, 
Bilecik SSK İl Müdürlüğünde çalışan geçici işçilerin maaşlarım Köy Hizmetleri İl Müdür

lüğünden aldıkları iddialarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1937, 1949) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

— Köy Hizmetleri il Müdürlüklerinin personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici 
kadrolar tahsis edilmiştir. 

— Bilecik ti Müdürlüğüne de 30 kişilik geçici kadro verildiği doğru mudur? 

— Şu anda, Köy Hizmetleri ti Müdürlükleri bünyesinde geçici olarak çalışmakta olanla
rın çoğu maaşlarını alıp, evlerinde oturmaktadırlar. Bu işçilerin takibi nasıl yapılmaktadır? 

— Köy Hizmetleri ti Müdürlüklerinin ellerinde bulunan geçici kadrolarından yeteri kadar 
faydalanmaktan acizken, yeni kadro verilmesinin amacı nedir? 

•— Bu kadrolar partizanca kullanılmak üzere mi tahsis edilmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde görev yapmakta olan geçici işçilerin bir kısmı
nın SSK ti Müdürlüğünde çalışmakta oldukları ve maaşlarını Köy Hizmetleri ti Müdürlüğün
den aldıkları yolunda söylentiler vardır. 

— Bu konu doğru mudur? 

— Eğer doğru ise; Bilecik îl Müdürlüğüne 30 geçici işçi kadrosu daha verilmiştir. Bir mü
dürlük elinde bulunan işçileri başka bir kuruma geçici olarak veriyor ve kendisi yine 30 kişilik 
geçici işçi kadrosu alıyor. Bu nasıl mantıktır? 
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— Köy Hizmetleri il Müdürlüğünün işçiye ihtiyacı varsa neden, işçilerini başka bir kuru
ma veriyor? 

— Köy Hizmetleri il Müdürlüğünün işçiye ihtiyacı yoksa neden 30 kişilik geçici işçi kad
rosu daha alıyor? 

—- Bu durum Bilecik'te olduğu gibi, tüm illerde de böyle midir? 
— İl Müdürlüklerine vermiş olduğunuz bu kadroları Partizanca kullanılması için mi 

verdiniz? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : B.02.0.012/342-009 25.10.1993 

Konu : Soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak Milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Bilecik ̂ Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 1937-5942/27404 ve 1949-5972/27521 sayılı Bi
lecik İl Müdürlüğü personeline dair soru önergeleri : 

1. Bilecik ti Müdürlüğüne, 20.5.1993 gün ve 09125 sayılı yazımızla 10 kişi, 9.8.1993 gün 
ve 12926 sayılı yazımızla 20 kişi olmak üzere 30 yeni mevsimlik işçi alınması amacıyla 90 adam/ay 
kadrosu tahsis edilmiştir. 

2. Genel Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatında çalışan işçilerin her türlü özlük işlemleri bağlı 
bulunduklardı birimlerce yürütülmekte olup, işçilerin devam durumları ilgili bölge, il müdür-

- lükleri.nce takip edilmektedir. 
3; Bilecik ti Müdürlüğünün, 1993 yılı yatırım programının iş sezonu içerisinde tamam

lanmasında; ihtiyaç duyulan işgücü açığını karşılamak amacıyla anılan ti Müdürlüğüne 30 ye
ni mevsimlik işçi alınmak üzere müsaade verilmiştir. 

4. Sosyal Sigortalar Kurumu Bilecik Sigorta Müdürlüğünün 15.9.1993 gün ve 20965 sa
yılı yazısıyla personel sıkıntısı hat safhada olduğu belirtilerek, sigortalıların şikâyet ve sızlan
malarını hafifletebilmek için Köy Hizmetleri Bilecik ti Müdürlüğü emrinde çalışan 5 persone
lin Sigorta Müdürlüğünde görevlendirilmesi Valilikten istenilmiş olup, Bilecik Valiliğinin, 
15.9.1993 tarihli Olur'u ile görevlendirilmeleri uygun görüldüğünden 15 gün süreyle 5 persone
limiz SSK Bilecik Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. 

5. Diğer illerimizde bu tür görevlendirme işlemine ilişkin Genel Müdürlüğe intikal eden 
herhangi bir talep bulunmamaktadır. 

37. —Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'm 
cenazesinde meydana gelen olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/1943) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Hatip Dicle 
Diyarbakır 

8 Eylül 1993 günü merhum Mardin Milletvekili Mehmet Sincar için Demokrasi Partisi 
Genel Merkezine başsağlığı için gelen insanlar, Necatibey caddesinde ve Sıhhiye'de, polislerin 
coplu ve sopalı saldırılarına uğradılar, lnterstar Televizyonu genç insanların polislerce cop ve 
tekmelerle nasıl Öldüresiye dövüldüklerinin görüntülerini üç kez yayınladı. 

Televizyon görüntüsündeki o vahşet manzaralarını benimsiyor musunuz? 
O görüntüleri insan haklarına ayları buluyor iseniz, başlattığınız bir soruşturma var mıdır? 
insanlık dışı saldın emrini verenler kimlerdi, görüntüdeki polisler tespit edilmiş midir? 
Sizce saldırıyı yapan polislerin bu kadar büyük bir kinle hareket etmelerinin sebebi nedir? 
Saldırıyı gerçekleştiren polisler, amir ve müdürleri hâlâ görevde midir? 
Demokratik bir ülkede, böylesi bir vahşet manzarası karşısında, İçişleri Bakanının hemen 

istifa edeceğini biliyor musunuz? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1.11.1993 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.279323 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00,02-
7/1943-5964/27504 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Demokrasi Partisi Milletvekili Mehmet Sincar'ın ailesi ve Partisi tarafından alınmayan ce
nazesi, Hacettepe Üniversitesi morgunda tıbben ve teknik yönden muhafazasının zorluğu ne
deniyle, 9.9.1993 günü memleketi olan Kızıltepe'ye gönderilmek üzere, Ankara Devlet Güven
lik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Kuvvetlerine teslim edilmiştir. 

Gerek DEP gerekse ailesince cenazenin morgdan teslim alınmaması ve cenaze töreni ya
pılmamasına rağmen, Sıhhiye Meydanında ve Necatibey Caddesinde 2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı olarak topluluklar oluşmuştur. Güvenlik güçleri kamu 
düzenini bozacak muhtemel bir toplumsal hareketi önlemek için, 2559 Sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanunu ile diğer Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak, topluluğu dağıtmıştır. 

Toplum düzenini korumak ve kanun hakimiyetini sağlamakla görevli güvenlik güçlerimiz 
yasalar çerçevesinde görevini yerine getirdiğinden, soruşturmayı gerektiren herhangi bir durum 
bulunmamaktadır. , 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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38. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bulunan köy korucularına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Beytullah Mehmet Gazioğlu*' 
nun yazılı cevabı (7/1945) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. • 

, Hatip Dicle 
Diyarbakır 

1. önerge tarihi itibariyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde iller itibariyle nere
de, kaç geçici köy korucusu vardır? 

2. Geçici Köy Korucularının aylık net maaşı ne kadardır? 
3. Uygulamanın başlamasından bu yana, kaç köy korucusu bu görevden ayrılmıştır? 
4. Silahlı çatışmalarda bugüne kadar kaç köy korucusu hayatını kaybetmiştir. 

5. Malatya, Erzincan ve Sivas illerinde, özellikle sünni mezhebinden köylülere silah da
ğıtıldığı doğru mudur? 

TC. ' 
İçişleri Bakanlığı . 

Jandarma Genel Komutanlığı 
GN.PL.P.KOOR. : 3087-62-93/İÇ GÜV. 

ARŞ. DEĞ. Ş. (5077) 25.10.1993 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Bşk. lığının 
8.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0,10.00.02.7/1945-5966/27506 sayılı yazısı. 

1. İlgi yazı ile; Bakanlığımıza yöneltilen Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin GKK. 
larına ilişkin yazılı soru önergesine istenen bilgiler müteakip maddelere çıkarılmıştır. 

2. Genel olarak Geçici Köy Korucusu mevcudu 40 000 civarındadır. 

3. Geçici Köy Korucularının aylık maaşları; 1 800 000 TL. ile 2 500 000 TL. arasında 
değişmektedir. . 

4. Yaşlılık ve sağlık nedenleriyle az miktarda Geçici Köy Korucusu ayrılmıştır. Buna karşılık 
Geçici Köy Korucusu olmak isteyenlerin miktarları ise çok yüksektir. 

5. Çatışmalarda bugüne kadar 300 civarında Geçici Köy Korucusu şehit olmuştur. 

6. 442 Sayılı Köy Kanununa göre eşkiyaya ve çapulculara karşı silah isteğinde bulunan 
personele, mezhep farkı gözetilmeksizin silah verilmekte olduğunu arz ederim. 

B. Mehmet Gazioğlu 
İçişleri Bakanı 

il ' 
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39. —tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, İstanbul'un Trakya yakasındaki elektrik 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/1961) 

V Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
tstanbul 

İstanbul'un Trakya yakasında Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer, Okmeydanı'nda son günlerde 
sık sık görülen elektrik kesintileri esnafa ve vatandaşlara zor gün yaşatmıştır. 

1. Trakya yakasındaki elektrik kesintileri ne zaman son bulacak? 
2. Yeni ek şebeke çalışmaları ne durumda bulunmaktadır? 
3. Kesinti yapılacak semtlere TEK tarafından önceden ne için haber verilmiyor? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1933-13642 1.11.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 11.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1961-6000/27632 sayılı yazınız. 
tstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'mn tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 

soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

tstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'mn Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 
İstanbul'un Trakya yakasında Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer, Okmeydanı'nda son günlerde 

sık sık görülen elektrik kesintileri esnafa ve vatandaşlara zor günler yaşatmıştır. 
Soru : 
Trakya yakasındaki elektrik kesintileri ne zaman son bulacak? 
Cevap : 
tstanbul İlindeki sorunlar TEK ve Bakanlığımızca da bilinmekte olup, acil önlemler nite

liğindeki projeler ele alınmıştır, tstanbul tli her yıl nüfus artışı ve göç nedeniyle Eskişehir tli 
kadar büyümektedir. İmar planlarındaki değişiklikler yapılaşmanın ardından yapılabilmekte
dir. İmar planına sahip bulunmayan bölgelerdeki yapılaşma, elektrik alt yapı yatırımlarının 
geç gerçekleşmesine neden olmakta, ayrıca bu yatırımların gerçekleştiği bölgelerde de kaçak 
elektrik kullanımı önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Dağıtım şebekesindeki arıza
lardan oluşan elektrik kesintilerinin genellikle çarpık kentleşme neticesi ortaya çıkan noktasal 
yük artışlarının fazla olduğu bölgelerde gerçekleştiği belirlenmiştir. Ancak bu kesintiler ekip
lerin süratle müdahalesiyle giderilmektedir. Kesintilerin en aza indirilebilmesi için gerek yatı
rım gerekse işletme yöntemleri açısından alınması gereken önlemler TEK ve Bakanlığımızca 
alınmaktadır. 
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Soru : 
Yeni ek şebeke çalışmaları ne durumda bulunmaktadır? 
Cevap : 

İstanbul îli Avrupa Yakasının 2010 yılı ve ötesine yönelik Master Planları tamamlanmak 
üzeredir. Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen ve imarlı bölgele
rin gelişimi dikkate alınarak yapılan bu çalışmalarda elde edilen .bulgulara göre TEK yatırım
ları tespit edilmektedir. Bu yatırımlar gerek yeni elektrik taleplerini karşılamak gerekse de ar-
zedilen elektrik enerjisinin kalitesinin yükseltilmesine yöneliktir. Bu itibarla 1994 yılı puantın-
dan önce alınması gereken acil önlemler belirlenmiş ve işlere ivedilikle başlanmıştır. 

Soru : 
Kesinti yapılacak semtlere TEK tarafından önceden ne için haber verilmiyor? 
Cevap : -

TEK'çe rutin bakım-onarım faaliyetleri nedeniyle yapılan zorunlu elektrik kesintileri basın-
yayın organlan aracılığıyla yeterli süre önce kamuoyuna bildirilmektedir. 

40. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Savunma Sanayii ve FMC taşıma ihalesine 
ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakam Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/1972) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını talep etmekteyim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Sorularım : 
1. Savunma Sanayii ile ilgili olarak FMC taşıma ihalesi için daha önce yapılan ihalelerin 

ilk üçünün, ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal edilip edilmediği, 
2. Şayet bu ilk üç ihale iptal edilmişse hangi sebeplerle ilgili olarak iptal edildiği, 
3. Söz konusu FMC taşıma ihalesi için açılan dördüncü ihaleyi INTERGLOBAL firma

sının kazandığı bilinmektedir. Daha önce yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki bu ihalenin üç 
defa iptal edilmiş olmasına rağmen hangi güvenceler alınarak 480 000 dolar karşılığında bu 
ihale adı geçen firmaya verilmiştir. 

4. Savunma Sanayii gibi hassas bir konuda böyle bir ihalenin yabancı bir firmaya veril
mesini sakıncalı buluyor musunuz? Bulmuyorsanız sebepleri nelerdir? 

TC 
Millî Savunma Bakanlığı 
KANUN: 1993/918-TÖ 28.10.1993 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ( 
İlgi: TBMM Bşk, lığının 11 Ekim 1993 tarihli ve KAN. İCAR. MD. A. 01.0.GNS.0.10.00.02.7 

-1972-6017/27714 sayılı yazısı. 
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Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak tarafından verilen ve tlgi Ek'inde gönderilerek cevap
landırılması istenilen "Savunma Sanayii FMC taşıma ihalesine ilişkin" Yazılı Soru önergesi* 
nin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
« Millî Savunma Bakanı 

Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak Tarafından Verilen 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

1-2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına binaen Amerika Birleşik Devletleri ve Kana-
da'dan FMS kanalıyla (Feroign Military Salcs : Yabancı Askerî Satışlar) temin edilen malze
melerin Türkiye'ye taşınmasında taşımacılık hizmetleri veren PANALPINA INC Firmasının 
sözleşme süresinin dolması nedeniyle Temmuz 1992'de ihale açılmış ye 6 firmanın katıldığı bu 
ihalede en uygun teklifi veren PANALPINA INC Firması seçilmiştir. Ancak sözleşme hazır
lıkları aşamasında söz konusu firmanın ABD içi kara taşımacılığında faturaları yüksek tuta
rak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle (Defence Criminal Investigate Service) DCIS tarafın
dan soruşturma açıldığı öğrenildiğinden ihale fesih edilmiştir. 

Açılan ikinci ihale ise daha geniş bir komisyon tarafından, kapsamlı bir çalışma yapılma
sına imkân tanınması için iptal edilmiştir. , 

Üçüncü ihalede, ikinci ihaleye katılan firmaların vermiş oldukları yeni fiyat tekliflerinin 
değerlendirilmesiyle AEROMAR Firmasının kazandığı belirlenmiş, ancak firma kati teminatı 
sağlayamadığından sözleşme fesih edilmiştir. 

Dördüncü ihale firmaların geçici teminatı sağlayamamaları nedeni ile iptal edilmiştir. 

3. Yapılan son ihalede dokuz firma teklif vermiştir. Bunlardan beş firma şartname ko
şullarını sağlamadığından elenmiş olup, pazarlığa çağrılan dört firmadan üçü açık pazarlığa 
katılmıştır. Pazarlık neticesinde 415 000 Dolar ile en uygun teklifi veren INTERGLOBAL FOR-
WARDING SERVİCE Firması ile Temmuz 1993'de sözleşme imzalanmıştır. İkinci uygun tek
lif 480 000 Dolar, üçüncü teklif 597 400 Dolar olup, soru önergesinde belirtildiği gibi sözleş
menin 480 000 Dolar üzerinden yapılmış olması mevzubahis değildir. 

4. INTERGLOBAL FORWANDING SERVİCE Firması ihaleye teklif veren diğer firmalar 
gibi bir ABD, Firmasıdır ve ABD Savunma Bakanlığı Savunma Soruşturma Servisi (DICS) 
tarafından verilen "Gizli" gizlilik dereceli savunma malzemesinin muhafaza ve taşıma belge
sine sahiptir. Söz konusu firma Amerika Birleşik Devletleri Yardım Programı Adres Rehber 
Sistemi (MAPAD) adlı dokümanda yer alan ABD Federal Denizcilik Komisyonu'nun Freight 
Forwarder (FF) Lisansına sahip deneyimli bir firma olup, başta Orta ve Güney Amerika ülke
leri olmak üzere, Uzak Doğu ülkeleri ile israil'e malzeme nakletmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. , • 
' Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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41. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; 
Millî Savunma Bakanlığı FMC taşıma ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Baş

bakandan, 
Millî Savunma Bakanlığı FMC taşıma ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Millî 

Savunma Bakanından, 
Soruları ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/1980, 1981) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
1. Türk elçiliklerindeki gizli evrakında naklini kapsayan Millî Savunma Bakanlığı FMC 

taşıma ihalesinin usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle üç defa iptal edildiği doğru mudur? İhaleler 
kimin talimatı ile fesh edilmiştir? 

2. Söz konusu ihalenin dördüncüsünde, 480 000 dolara INTERGLOBAL adlı bir İsrail 
firmasına verildiği doğru mudur? Şirketin verdiği ucuz fiyat Bakanlık ve Hükümet nezdinde 
bir endişe doğurmuş mudur? Bu kadar ucuz fiyat verilmesinin ardında başka hesapların olabi
leceği düşünülmüş müdür? 

3. INTERGLOBAL Şirketinin ihaleye alınmadan veya ihale sonrası israil İstihbarat Teş: 
kilatı MOSSAD ile irtibatının olup olmadığının araştırılması yönünde herhangi bir girişimde 
bulunulmuş mudur? 

4. Ülkemizin içinde bulunduğu haricî ve dahilî sorunların boyutlarının günden güne arttığı 
böyle bir dönemde, üç kez iptal edilen bir ihalenin çok ucuz bir fiyatla bir İsrail firmasına ve
rilmesi Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri ile Orduyu huzursuz etmiş midir? 

5. Bu ihaleye herhangi bir Türk, firması katılmış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
1. Türk elçiliklerindeki gizli evrakında naklini kapsayan Millî Savunma Bakanlığı FMC 

taşıma ihalesinin usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle üç defa iptal edildiği doğru mudur? İhaleler 
kimin talimatı ile fesh edilmiştir? 

2. Söz konusu ihalenin dördüncüsünde, 480 000 dolara INTERGLOBAL adlı bir İsrail 
firmasına verildiği doğru mudur? Şirkejtin verdiği ucuz fiyat Bakanlık ve Hükümet nezdinde 
bir endişe doğurmuş mudur? Bu kadar ucuz fiyat verilmesinin ardında başka hesapların olabi
leceği düşünülmüş müdür? 

3. INTERGLOBAL Şirketinin ihaleye alınmadan veya ihale sonrası İsrail İstihbarat Teş
kilatı MOSSAD ile irtibatının olup olmadığının araştırılması yönünde herhangi bîr girişimde 
bulunulmuş mudur? 

4. Ülkemizin içinde bulunduğu haricî ve dahilî sorunların boyutlarının günden güne arttığı 
böyle bir dönemde, üç kez iptal edilen bir ihalenin çok ucuz bir fiyatla bir İsrail firmasına ve
rilmesi Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri ile Orduyu huzursuz etmiş midir? 

5. Bu ihaleye herhangi bir Türk firması katılmış mıdır? 
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T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 28.10.1993 

Kanun : 1993/917-TÖ 
Konu : Yazılı Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : (a) TBMM Bşk.lığının 11.10.1993 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-7/1980-6032/27734 sayılı yazısı. 
(b) Başbakanlığın 20.10.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/106-4125/5479 sayılı yazısı. 
(c) TBMM Bşk.lığının 11.10.1993 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 

0.10.00.02.7/1981-6033/27735 sayılı yazısı. 

1. Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve ilgi (a) üzerine 
ilgi (b) ile kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri "FMC taşıma ihale-
sine ilişkin" yazılı soru önergesi, ilgi (c) ekinde de ayrıca Millî Savunma Bakanına tevcih edil
miş bulunmaktadır. 

2. Aynı mahiyette oldukları anlaşılan söz konusu yazılı soru önergelerinin cevabının ek
te gönderildiğini arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SALİH KAPUSUZ TARAFINDAN VERİLEN YAZILI SORU 
ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına binaen Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'-
dan FMS kanalıyla (Foregn Military Sates : Yabancı Askerî Satışlar) tedarik edilen malzemele
rin Türkiye'ye taşınmasında taşımacılık hizmetleri veren PANALPINA INC Firmasının söz
leşme süresinin dolması nedeniyle Temmuz 1992'de ihaleye çıkılmış, 6 firmanın katıldığı ihale
de en uygun teklifi veren PAHANPINA INC Firması seçilmiştir. Ancak Kasım 1992'de sözleş
me hazırlıkları aşamasında iken söz konusu firmanın ABD içi kara taşımacılığında faturaları 
yüksek tutarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle (Defence Criminal Invertigative Service) 
DCIS tarafından soruşturma açıldığının öğrenilmesi üzerine sözleşme fesih edilmiştir. 

Çıkılan ikinci ihale ise daha geniş bir komisyon tarafından, kapsamlı çalışma yapılabil
mesine imkân tanınması için Millî Savunma Bakanı tarafından iptal edilmiştir. 

Üçüncü ihalede ikinci ihaleye katılan firmaların vermiş oldukları yeni fiyat tekliflerinin 
değerlendirilmesiyle AEROMAR Firmasının kazandığı belirlenmiş, ancak firma kati teminatı 
sağlayamadığından sözleşme fesih edilmiştir. 

Taşıyıcı Firma Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet vermekte olup, elçiliklerin malzeme ve 
evraklarını taşıması söz konusu değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm evrakını yurt dışına PTT 

, kanalıyla göndermekte, kozmik evrak için ise özel kurye kullanılmaktadır. 
2. Yapılan son ihalede dokuz firma teklif vermiştir. Bunlardan beş firma şartname ko

şullarını karşılamadığından elenmiş olup, pazarlığa çağrılan dört firmadan üçü açık pazarlığa 
katılmıştır. Pazarlık neticesinde 415 000 $ ile en uygun teklifi veren INTERGLOBAL FOR-
V/ARDING SERVtCES Firması ile Temmuz 1993'de sözleşme imzalanmıştır. İkinci uygun 
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teklif 480 000 $, üçüncü teklif 597 400 $ olup, sorunuzda belirtildiği gibi verilen fiyat çok ucuz 
değildir ve INTERGLOBAL FORWARDING SERVİCE Firması ihaleye teklif veren diğer fir
malar gibi bir ABD firmasıdır. 

3. INTERGLOBAL FORWARDING SERVİCE Firması ABD Savunma Bakanlığı Sa
vunma Soruşturma Service (DICS) tarafından verilen "Gizli" gizlilik dereceli savunma mal
zemesinin muhafaza ve taşıma belgesine sahiptir. Söz konusu firma Amerika Birleşik Devlet
leri Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan "Askerî Yardım Programı Adres Rehber Sistemi^ 
(MAPAD) adlı dokümanda yer alan, ABD Federal Denizcilik Komisyonunun Freight Forvvar-
der (F/F) lisansına sahip deneyimli bir firmadır ve başta Orta ve Güney Amerika ülkeleri ol
mak üzere, Uzak Doğu ülkeleri ile İsrail'e malzeme nakletmektedir, 

4. Yukarıda açıklandığı gibi ihale çok ucuz fiyatla bir İsrail firmasına verilmiş değildir. 
INTERGLOBAL FORWARDING SERVİCE bir ABD firmasıdır ve taşımacılık faaliyeti ver
diği ülkeler arasında İsrail de bulunmaktadır. Bu durumdan Millî Savunma Bakanlığı camiası 
ve Silahlı Kuvvetlerin rahatsızlık duyması gibi bir sonuç çıkarılmasının ise yerinde olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

5. İhaleye Türk Firmalarının katılması için firmaların Amerika Birleşik Devletleri Sa
vunma Bakanlığı tarafından yayınlanan "Askerî Vardım Programı Adres Rehber Sistemi" (MA
PAD) adlı dokümanda yer alması ve ABD Federal Denizcilik Komisyonunun Freight Forvvar-
der Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

42. —Ankara Milletvekili Af. Vehbi Dİnçerler'in, Ayaş - Thkke Köyünün spor sahasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı ccvûbı (7/1993) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü 
Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhari, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler'* adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konyda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

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

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş-Tekke Köyü spor sahasının tamamlanması. . . 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 26.10.1993 

Sayı : B.O2.0.O15.0.00.00.OO-08/01858 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11.10.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/J993-6050-27814 sayılı yazınız. 
tlgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal eden Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçer-

ler'e ait yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. ( 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederini. 
Şükrü Erdem 
Devlet Bakam 

Soru : Ayaş-Tekke Köyü spor sahası hakkında. 
Cevap : Ayaş Tekke Köyüne spor sahası yapımı işi 199İ-1992 ve İ993 yılı yatırım program

larında yer almamaktadır. . r . • 

lleriki yıllarda ve imkânlar dahilinde, Ayaş Tekke köyünde Spor sahaşt yapimı işinin yatı
rım programlarına alınması söz konusu olabilecektin 

43. — Ankara Milletvekili M. Vehbi DinçerterHn, Ayaş-Başbereket Köyüne selektör bina
sı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve "tarım ve Küyİşleri Bakanı Refaiddin Şahin'inya-
alı cevabı (7/1997) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bite sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçefler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ye gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? ' 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş-Başbereket Köyüne selektör binası yapılması. 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 27.10.1993 

Özel Kalem Müdürlüğü • 
Sayı : ÖKM. 2-450 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kan. Kar. Md.lüğünün 11 Ekim 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.İO.00.02-7/1997-

6054-27818 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in "Ayaş-Başbereket Köyüne selektör bina
sı yapılıp yapılmayacağı" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızca uygulanmakta olan Bitkisel Üretimi Geliştirme (Tohum Üretim Temizle-
• me ve Dağıtım) projesi çerçevesinde yeni selektörevi yapımından ziyade mevcut olanlar onarıl
makta, ancak selektörevi çiftçi tarafından inşa edildiği takdirde selektör tahsisi cihetine gidil-
mekktedir. -

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

44. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Tekke Köyü selektör makinesi ve 
ilacı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/1998) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler*' adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş : Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş - Tekke Köyüne selektör makinesi ve ilacı verilmesi. 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 27.10.1993 
, özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM. 2-451 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kan. Kar. Md.lüğünün 11 Ekim 1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1998-

6055-27819 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in "Ayaş-Tekke Köyü selektör makinesi ve 

ilacı ihtiyacı" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızca uygulanmakta olan Bitkisel Üretimi Geliştirme (Tohum Üretim Temizle
me ve Dağıtım) projesi çerçevesinde ve ileriki yıllar bütçe imkânları göz önünde bulundurul
mak suretiyle Bakanlık Ankara İl Müdürlüğüne bir adet selektör tahsisi cihetine gidilebi
lecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

45. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Akkaya telefon santraline ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakam Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/2006) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre 
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Bakanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

, Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

< " • ' " • • ; ' , . • ' 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon Tt . ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş - Akkaya telefon santralının otomatik hale getirilmesi. 

T - C ; • 

Ulaştırma Bakanlığı , 27.10.1993 
Sayı : B.ll.O.Müşv.0148 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 11.10.1993 tarih ve 7/2006 sıra 

sayılı yazılı soru önergesi. 
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup; 
1992 yılı santral yatırım programı dahilinde Ayaş-Akkaya Merkezine 250 hatlık elif-l tipi 

santral 27.2.1992 tarihinde servise verilmiştir. Söz konusu santralda 106 bağlı abone olup, bek
leyen talep bulunmamaktadır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 
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46. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerlcr'in, Ayaş-Çamtlı Köyü spor sahasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakam Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2008) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü 
Erdeni tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ye görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan, Îş/Konu/Proje/Yatırım • 
Ayaş Çanıllı Köyü spor sahasının tesviyesi ve kumlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 26.10.1993 

Sayı : B.02.O.015.0.Ö0.00.O0-08/01857 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2008-6065/27829 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal eden Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçer-
ler'e ait yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Ayaş-Çanıllı Köyü spor sahası hakkında. 
1 Cevap : Ayaş Çanıllı Köyüne spor sahası yapımı işi 1991-1992 ve 1993 yılı yatırım prog

ramlarında yer almamaktadır, tleriki yıllarda ve imkânlar dahilinde, Ayaş Çanıllı Köyüne spor 
sahası yapımı işinin yatırım programlarına alınması söz konusu olabilecektir. 
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47. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler 'in, Ayaş-Gençali Köyünün trafo ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/2009) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Veysel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibini
ze arz ederim. 

^Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş - Gençali Köyündeki 160 Kw. trafo ihtiyaca cevap verememektedir. Daha büyük tra

fo verilmesi. 

TC. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1.11.1993 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1936/13645 

Konu : Soru Önergesi. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 11.10,1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2009-6066/27830 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in tarafımdan cevaplandırılmasını is

tediği yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 
Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 

Soru : 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba

kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen îşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşar 
gıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş-Gençali Köyündeki 160 KW trafo ihtiyaca cevap verememektedir. Daha büyük trafo 

verilmesi 

Cevap : . 
Ankara tli, Ayaş telesine bağlı Gençali Köyünün köy şebekesinin mevcut trafo ile sağlıklı 

olarak beslenme olanağının kalmadığı saptanmış, bu nedenle yeni bir trafo postası tesisi işi 
87D061910/B06/II/79 No.lu proje ile Türkiye Elektrik Kurumunun 1993 Yılı Yatırım Progra
mına alınmıştır. 

Geçtiğimiz günlerde ihale edilen söz konusu trafo postasının tesisi işi halen devam etmek
te olup, 1993 yılı sonlarından önce servise alınması öngörülmektedir. 

TEK ile Bakanlığımız arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır. 

48. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Uğurçayırı Köyü Balçiçek Mahal
lesinin trafo ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/2010) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Veysel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibini
ze arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü ncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış midir? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi İçin Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş-Uğurçayı Köyü Balçiçek Mahallesine trafo verilmesi. 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1.11.1993 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-İ930/13639 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 11.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2010-6067/27831 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in tarafımdan cevaplandırılmasını is

tediği yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in •> 
Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 

Soru : 
* 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü ncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya. 

ihtiyaç olacaktır? , 
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e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık eniri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş-Gençali Köyündeki 160 KW trafo ihtiyaca cevap verememektedir. Daha büyük trafo 

verilmesi 

Cevap : , • 
Ankara İli, Ayaş tçlesine bağlı Gençali Köyünün köy şebekesinin mevcut trafo ile sağlıklı 

olarak beslenme olanağının kalmadığı saptanmış, bu nedenle yeni bir trafo postası tesisi işi 
87D061910/B06/II/79 No.lu proje ile Türkiye Elektrik Kurumunun 1993 Yılı Yatırım Progra
mına alınmıştır. 

Geçtiğimiz günlerde ihale edilen söz konusu trafo postasının tesisi işi halen devam etmek
te olup, 1993 yılı sonlarından önce servise alınması öngörülmektedir. 

TEK ile Bakanlığımız arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır. 

49. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Yağmurdede Köyü elektrik direk
lerine ilişkin sorusu ve Enerji ve TabiîKaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yanlı cevabı (7/2011) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Veysel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibini
ze arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midirî' 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? - , 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş-Yağmurdede Köyü elektrik direklerinin betondirekle değiştirilmesi. 
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T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1.11.1993 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1927/13636 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 11.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2011-6068/27832 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in tarafımdan cevaplandırılmasını is

tediği yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
"•. ' • Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 
Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 

Soru : . • ; ' . . 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp iİgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırırtıda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş-Yağmurdede Köyü elektrikdireklerinin beton direkle değiştirilmesi. 

Cevap : 
Ankara ili, Ayaş tçlesine bağlı Yağmurdede Köyü elekrtik şebekesinin yenilenmesi ve ek 

tesis yapılması işi Türkiye Elektrik Kurumu 1993 Yatırım Prögrantinda yer almaktadır. 

Bu iş, 1993 yılı sonuna kadar bitirilmek üzere ihale edilmiş olup, yapımı halen devam et
tedir. 
TEK ile Bakanlığımız arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır. 
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50. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Başbereket Köyüne futbol sahası 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2013) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü 
Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen îşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş BaşbereketKöyüne futbol sahası yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 26.10.1993 

Sayı : B.02.0.015.0.00.00.00-08/01856 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 11.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2013-6070/27834 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde Balcanlıgıma intikal eden Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'e ait 
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Ayaş-Başbereket Köyüne futbol sahası yapılıp yapılmayacağı hakkında. 
Cevap : Ayaş Başbereket Köyüne futbol sahası yapımı işi 1991—1992 ve 1993 yılı yatırım 

programlarında yer almamaktadır, tleriki yıllarda ve imkânlar dahilinde, Ayaş Başbereket Kö
yüne futbol sahası yapımı işinin yatırım programlarına alınması söz konusu olabilecektir. 
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51. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ilıca Köyünün kanalizasyon fo-
septiklcrinc ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2014) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Mustafa Çiloğ-
lu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. , 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatınm • 
Ayaş Ilıca Köyü kanalizasyon foseptiklerinin yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
' Mustafa Çiloğlu 

Devlet Bakanı 
2014-6071/27835 sayılı Ayaş-Ilıca Köyünün kanalizasyon-fosscptiklerine dair soru önergesi: 
Söz konusu köyün kanalizasyon-fosseptik inşaatı 1993 yılında tamamlanmıştır. 
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52..—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ilıca Köyü yollarına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2015) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükürrietteri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi-

' len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Ilıca Köyü köy ve tarla yollarının yapılması. ' t 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

: olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

2015-6072/27836 sayılı Ayaş-Ilıca Köyü köy ve tarla yollarına dair soru önergesi : 
Ankara-Ayaş-Ilıca Köyü tarla yolları köy yolu ağımızda bulunmadığından yapılması müm

kün olmamaktadır. 
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53. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ilıca Köyttnttn yol ihtiyacına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2016) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Ilıca Köyünde kanalizasyon yapımı sırasında bozulan köy yollarının yapımı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 , 

' Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. / 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

2016-6073/27837 Ayaş-Ilıca Köyünün kanalizasyon yapımı sırasında bozulan köy yolları
nın yapılmasına dair soru önergesi : 

Söz konusu köy içi yollarının greyderli bakımı yapılmıştır. 
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54. — Ankara Milletvekili M, Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ortabereket Köyü camiinin çevre 
duvarı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2017) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
. M . Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşü ncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Ortabereket Köyü Camiinin çevre duvarının yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru Önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

2017-6074/27838 sayılı Ayaş-Ortabereket Köyü camiinin çevre duvarı inşaatına dair soru 
önergesi: 

Cami yapım ve onarımları için ayrılan ödenek miktarlarının her geçen gün azalması (i99Pde 
18 milyar iken daha sonraki yıllarda 2.5 milyar) nedeniyle talepler karşılanamamakta olup öde
neklerin artırılması halinde gerekli işlem yapılacaktır. 
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55. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ortabereket Köyü çamaşırhanesi
ne ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nuh yazılı cevabı (7/2018) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kurutuş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakam Sayin Mustafa 
Çilpğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

, Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan İşlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşünccde/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? , 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Ortabereket Köyü çamaşırhanesinin tamamlanması. 

T C 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı :B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri/tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

2018-6075/27839 sayılı Ankara-Ayaş-Ortabereket Köyü çamaşırhanesine dair soru önergesi : 
Söz konusu çamaşırhane bu konuda DPT tarafından yeterli ödenek ayrılmadığından ya

pılamamıştır. 
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56. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş - Ortabereket Köyü Aksudere ya
tağına köprü yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun 
yanlı cevabı (7/2019) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatınm ' 
Ayaş ortabereket Köyü Aksudere yatağına araziye geçiş için köprü yapılması. 

TC. , 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı :B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

2019-6076/27840 sayılı Ayaş-Ottabereket Köyü Aksudere yatağına köprü yapılmasına da
ir soru önergesi : 

Söz konusu yol köy yolu ağımızda olmadığı arazi yolu üzerinde olduğundan herhangi bir 
işlem yapılamamaktadır. 
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57. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Pınaryaka Köyü yolunun onarı
mına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2020) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. -
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

11 Ayaş Pınaryaka Köyüne anayoldan 1 Km. mesafedeki yolunun onarımı. 

T.C. ' 
Devlet Bakanlığı 15.10.1993 

Sayı :B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

- • • • ^ 

2020-6077/27841 sayılı Ayaş-Pınaryaka yolunun onarılmasına dair soru önergesi : 

Söz konusu köy yolunun onarımı yapılmaktadır. 
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58. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in; 
Ayaş-Pınarkaya Köyünün sulama havuzuna, 
Ayaş-Pınarkaya Köyü sulama kanallarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2021, 2027) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Pınaryaka Köyünde 1991 yılında yapılan sulama havuzu ve kanallarının tüm araziyi 

sulayabilmesi için 2 000 m. daha uzatılması. 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
Yenimahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti 
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gönderilen "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işler
den aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 
yıl içinde; ; 

V 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Kbnu/Proje/%tınm 
Ayaş Pınaryaka Köyü sulama kanalları yapıldı. 2 Km, daha uzatılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru önergeleri. ' 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. tlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 

Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 
olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 2021 - 6078/27842 sayılı Ayaş - Pınaryaka Köyünün sulama havuzuna dair soru 
önergesi : 

— 2027 - 6084/27848 sayılı Ayaş - Pınaryaka Köyü sulama kanallarına dair soru 
önergesi : 

Pınaryaka Köyünde sulama kullanılmakta olan Gürleyik pınarında mevcut 10 l/s suyun 
tarım arazilerinin sulanması için 1981 yılında sulama tesisi gerçekleştirilmiş olup, halen işler 
durumda bulunan tesisin herhangi bir noksanlığı bulunmamaktadır. 

Aynı köyün Elmalı Derede mevcut 15 l/sn sulama suyunun tarım arazilerine intikal etti
rilmesi için 1991-1992 yıllarında sulama tesisi gerçekleştirilmiştir. Bu konuda hazırlanan proje
de öngörülen bent ve havuz tesisleri uygulanmış olup, 1 650 mt. sulama kanalı ve diğer sanat 
yapıları gerçekleştirilerek, proje hedefi olan 13 hektar tarım alanına sulama hizmeti eksiksiz 
olarak getirilmiştir. Halen çiftçinin bu konuda ilave talebi bulunmamaktadır. 
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59. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş - Pmaryaka Köyünün kanalizas
yonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2022) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlî kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Pınaryaka Köyü Kanalizasyonunun 1992 programına alınarak yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 

Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
flgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in : ' 
— 2022-6079/27843 sayılı, Ayaş-Pınaryaka Köyünün kanalizasyonuna dair soru önergesi. 
Söz konusu köyün kanalizasyon inşaatının 1994 yılı özel idare programında değerlendiri

lebilmesi için Ankara İl Müdürlüğünce gerekli çlaışmalar sürdürülmektedir. 

60.—Ankara Milletvekili M. VehbiDinçerler'in, Ayaş-Tekkeköy yolunun kurulanmasına -
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2023) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü ncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya . 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Tekkeköy yolunun kumlanması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı :B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru Önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 2023-6080/27844 sayılı Ayaş-Tekkeköy yolunun kumlanmasına dair soru önergesi : 
Söz konusu yolun 1993 yılı içerisinde malzemeli bakımının yapılarak ulaşıma elverişli ha

le getirilmiştir. 

61. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Uğurçayırı Köyü Oltan Ovası yo
luna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2024) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından ljıazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitti başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çan> 
lidere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan/Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Uğurçayırı Köyü Oltan Ovası yolunun tesviye edilip malzeme serilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 2024-6081/27845 sayılı Ayaş Uğurçayırı Köyü Oltan Ovası yoluna dair soru önergesi: 
Söz konusu yolun tesviyesi ve malzemeli bakımı yılı içerisinde yapılmıştır. 

62. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Yağmurdede Köyünün içme suyu
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nuh yazılı cevabı (7/2025) 

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

rum ye kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. i 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen könuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? ','"<• 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sprulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Yağmurdede Köyü içme suyu hattının yarım kalan kısmının tamamlanması. 

' T C . " • : . . ' • • 

Devlet Bakanlığı , 25.10.1993 
Sayı : B.02.0.012/342-009 

Konu : Soru önergeleri. 

,. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

-^-438 — 



T.B.M.M. B : 22 2 . 11 . 1993 O : 1 

— 2025-6082/27846 sayılı Ankara-Ayaş \ağmurdede Köyünün içme suyuna dair soru öner
gesi : 

Ayaş-Yağmurdede içme suyu tesisi bağlı iki üniteye hizmet verecek şekilde depo, enerji na
kil hattı ve şebeke yapıları 20.11.1992 tarihinde köy muhtarlığına teslim edilmiştir. 

63. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Yağmurdede Köyü Ören-Karaköy 
mahallelerinin yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2026) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygıjarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara > 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam- x 
lidere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü ncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? . . 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Prpje/Yaürım 
Ayaş Yağmurdede Köyü Ören-Karaköy mahallelerinin yolunun asfaltlanması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru Önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi :_Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair cer 
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 439 — 



T.B.M.M. B : 22 2 . 11 . 1993 O : 1 

— 2026-6083/27847 sayılı Ayaş Yağmurdede Köyü Ören-Koruköy mahalleleri yolunun as
faltlanmasına dair soru önergesi : . 

Söz konusu yolun Ayaş-Yağmurdede Köyüne kadar olan bölümün asfaltlanmış olup Ören 
ve Karaköy mahalle yollarının asfalt kaplaması ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

64. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş - Tekke Köyü sulama kanallarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2028) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin1 devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

• Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet'Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşü ncede/yatırım da bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? • 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Könu/Proje/Yatırım 
Ayaş Tekke Köyü sulama kanalları yapıldı. Sulama sisteminin yağmurlamaya dönüştü

rülmesi. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce-
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 2028-6085/27849 sayılı Ankara - Ayaş - Tekke Köyünün sulama kanallarına dair soru 
önergesi : 

Ankara - Ayaş - Tekke Köyü tarım arazilerine Ankara çayından sulama suyu temini ile 
ilgili proje 1975 yılında gerçekleştirilmiştir. Aradan geçen sürede sulamayı ve gelişen teknoloji
ye uygun olarak modern sulama sistemlerine talebin artması sonucu yağmurlama projesi uy
gulamasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili proje hazırlama safhasındadır. 

65.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçcrler'in, Ayaş - Başbereket Köyü sulama kanal
larının yapımı için ödenek verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çi-
loğlu'nun yazılı cevabı (7/2029) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçcrler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) 'Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Başbereket Köyü sulama kanallarının yapımı için ödenek verilmesi. 

> 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 25.10.1993 
Sayı : B.02.0.012/342-009 

Konu : Soru Önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
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Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 
olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 2029-6086/27850 sayılı Ayaş-Başbereket Köyü sulama kanallarının yapımına dair soru 
önergesi : 

1993 yılıyatırım programında yer alan Ankara Ayaş Başbereket sulama tesisi projesi ilave 
inşaat bedeli ile birlikte 312 480 000 TL. keşif bedelli olarak 14.5.1993 tarihinde tasdik edilmiştir. 

Toplam 156 dekar tarım arazisine sulama hizmeti götürebilmek için 1 295 metre sulama 
kanalları yapımı öngören proje, 22.6.1993 tarihinde % 7.00 tenzilatla müteahhit SALMA tnş. 
Tah.Tic. San. L̂ td. Şti'ne ihale edilerek 23.7.1993 tarihinde sözleşmesi, 2.8.1993 tarihinde ise 
yer teslimi yapılmıştır. 

Uygulamada tasdikli proje ve ödenek yönünden herhangi bir problem mevcut değildir. 
İnşaat 1993 yılında tamamlanacaktır. 

66 —Ankara Milletvekili M. Vehbi' Dinçerler'in, Ayaş - Bayat Köyü içmesuyu deposu, 
cami minaresi, köy içi ve arazi yolları ve sulama göleti yapımına ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2030) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
/ M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler*' adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü ncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
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Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Bayat Köyü içme suyu deposu ve camii minaresinin yapımı, köy içi ve arazi yolları

nın yapımı, sulama göleti yapımı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı : B.02.0.012/342-009 
Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Muhtelif tarihli soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularla ilgili 

olarak milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlere dair ce
vaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 2030-6087/27851 sayılı Ayaş - Bayat Köyü içme suyu deposu cami minaresi köy içi ara
zi yolları ve sulama göleti yapımına dair soru önergesi. 

1. Ayaş-Bayat Köyünün içme suyu tesisi 100 m1 gömme depo ile birlikte şebekeli sistem 
olarak ikmal edilmiş ve 15.8.1986 tarihinde köy muhtarlığına teslim edilmiştir. 

2. Cami yapım ve onarımları için ayrılan ödenek miktarı yetersiz olduğundan herhangi 
bir işlem yapılamamış olup talep edilen ödeneklerin karşılanması halinde gerekli işlem yapıla
caktır. 

3. Bayat Köyü arazilerinin sulanması için bugüne kadar gölet yapımı talebi olmamıştır. 
Konunun tetkiki İçin Ankara 1 inci Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş olup tetkik neticesine 
göre işlem yapılacaktır. 

4. Ayaş-Bayat köy yolu ve köy içi yollan asfalt olup tamiratı yapılmaktadır. Arazi yolları 
envanterlerimizde yer almadığından herhangi bir işlem yapılamamaktadır. 

67. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere'de yapımı devam eden tele
fon işlerinin hızlandırılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı 
cevabı (7/2068) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşünccde/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL, ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamhdere'de yapımı devam eden telefon işlerinin hızlandırılması. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 27.10.1993 

Sayı : B.ll.O.Müşv.0142 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 14.10.1993 tarih ve 7/2068 sa

yılı yazılı soru önergesi. 
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup; 
Çamlıdere İlçesine bağlı köylerin otomatik telefon santralı bulunan merkezleri aşağıda su

nulmuştur. Çamlıdere İlçesinde telefonsuz köy bulunmamaktadır. 

Merkezi Kapasitesi 

Atça 250 
Bükeler 250 
Çamlıdere 1 804 
Çukurören 250 
Elmalı 250 
Kuşçular 250 
Osmansın 500 
Peçenek v 500 
Pelitali • ' , 250 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 
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68. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere Muzrupağacı Köyüne tele
fon bağlanmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/2069) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. . ' 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

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

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere Muzrupağacı Köyüne telefon bağlanması. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı - 27.10.1993 

Sayı : B.ll.O.Müşv.0141 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 14.10.1993 tarih ve 7/2069 sa

yılı yazı soru önergesi. 
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup; 
Muzrupağacı köyü Çamlıdere merkezinde bulunan 1804 hatlık Anadolu santralinden bes

lenmektedir. 
Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 

gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arzederim. 
Saygılarımla. 

Mehnıet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 
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69. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ankara - İstanbul karayolu üzerinde 
bulunan Çamkoru bölgesine telefon bağlanmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Meh
met Köstepen'in yazılı cevabı (7/2070) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta Özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Kbriu/Proje/Yatırım 
(Çamlıdere) Ankara - istanbul karayolû  (Avdan varyantı) üzerinde bulunan Çamkoru böl

gesine telefon bağlanması. 

, ' . " T c 

Ulaştırma Bakanlığı 27.10.1993 
Sayı : B.ll.O.Müşv.0143 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler ̂ in 14.10.1993 tarih ve 7/2070 sıra 

sayılı yazılı sorıj önergesi. 
, İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup; 

Çamlıdere-Çamkoru merkezi, Kuşçular merkezindeki 250 hatlık ELİF-1 santralından bes
lenmektedir. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 
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70. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in; 
Çamlıdere Belediyesine maddî destek sağlanmasına, 
Beypazarı-Uruş Kasabası içindeki yolların tanzimi inşaatına, 
Beypazarı Belediyesine yardım yapılıp yapılmayacağına 
İlişkin soruları ve Tiırizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazıtı cenabı (7/20&4, 7/2094, 7/2095) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahîp çıkıp sayği duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Turizm Bakam Sayın Abdul
kadir Ateş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? ( 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış midir? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ete harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere Belediyesine maddî destek sağlanması. 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Turizm Bakanı Sayın Abdul
kadir Ateş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
Yenimahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti 
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gönderilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işler
den aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 
yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? , 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emııi, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

. değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı-Uruş Kasabası içindeki yolların tanzimi inşaatı için Bakanlığa sunulan projeye 

karşılık 180 milyon (Yükseksenmilyon) TL. yardım yapılması. 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Turizm Bakanı Sayın Abdul-
kadir Ateş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler'' adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Turizm Bakanlığı tarafından Belediyeye 300 milyon TL. nakit yardım yapılması ve itfaiye 

arazözü verilmesi. (Beypazarı Belediyesi) 
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T.C. 
Turizm Bakanlığı 1.11.1993 

. Sayı : B.17.HKM.00.O0.00/1255-26971 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 14.10.1993 gün ve GNS.7/2094-6154/27965 sayılı yazınız; 
b) 14.10.1993 gün ve GNS.7/2095-6155/27966 sayılı yazınız; 
c) 14.10.1993 gün ve GNS.7/2084-6144/27955 sayılı yazınız; 

Ankara İlinin turizm potansiyelinin artırılması ve atıl kalmış turizm kapasitesinin değer
lendirilmesi amacıyla Bakanlığım bünyesinde oluşturulan "Ankara Proje Grubu", Anakent ve 
ilçe belediyelerinin gereksinimlerini ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de eşgüdüm sağ
layarak belirlemek ve ilgi ve görev alanımıza giren hizmetlerin öngörülecek program ve süreç 
içerisinde, bütçe olanakları ile sınırlı olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla işlevlerini 
sürdürmektedir. 

Bu bağlamda; Peypazarı İlçesi Uruş Nahiyesi tretuar yapım işi yanında Çamlıdere Beledi
yesi kanalizasyon yapım işi,ve Beypazarı Belediyesi yol yapım işine Bakanlığımca katkıda bu
lunulmuştur. 

İlgide esas numaralan kayıtlı ve Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından 
düzenlenen yazılı soru önergelerine cevaben bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

71. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere İlçesine turistik tesis yapıl
masına ilişkin sorusu ve Hırizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/2085) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Turizm Bakanı Sayın Abdül
kadir Ateş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdüt, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne, gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratti bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

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

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri,,genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere İlçesine turistik tesis yapılması. 

. . • • . • • ) • ' 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 28.10.1993 

Sayı : B.17.HKM.0.00.00.00/1253-26903 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.10.1993 gün ve GNS.7/2085-6145/27956 sayılı yazınız; 
Yürürlükteki mevzuat; turistik tesis yapımı amacıyla kişi, kurum ve kuruluşlara Bakanlı

ğımca malî yardımda bulunulmasına olanak vermemiştir, 
Bilindiği gibi turistik yatırımlar İl özel İdaresi ve belediyeler yanında kişilerce gerçekleşti

rilmekte, Bakanlığımız 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bağlı yönetmeliklerinde belirle
nen usul ve esaslara göre anılan yatırımların belli nitelikleri taşımasını sağlamak amacıyla plan 
ve projelerin düzenlenmesi aşamasında onları yönlendirmekte ve belgelendirmektedir, 

Bakanlığımdan Turizm Yatırımı Belgesi edinmiş yatırımcı kişi ve kuruluşlar sonraki aşa
mada kredi desteği sağlamak amacı ile Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığına daha sonra da 
Türkiye Kalkınma Bankasına başvurmaktadırlar. 

İlgide esas numarası kayıtlı ve Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından 
düzenlenen yazılı soru önergesine cevaben bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

72.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in; 
Beypazarı Belediyesine, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan yapılacak yardıma, 
Beypazpri'Uruş Belediyesine Vidanjör alımına, , 
İlişkin soruları ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'mn yazılı cevabı (7/2088, 7/2089) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Çevre Bakanı Sayın Rıza Ak
çalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
Yenimahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti 
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gönderilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler** adlı kitapçıkta yer alan işler
den aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 
yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatmm 
Beypazarı-Uruş Belediyesine Vidanjör alımı için 197 (Yüzdoksanyedi) milyon para verilmesi. 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Çevre Bakanı Sayın Rıza Ak
çalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine; Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Belediyesine Çevre Kirliliğini önleme Fonundan; 
a) Bir adet hidrolik sıkıştırmak çöp aracı, 
b) Bir adet traktör, 
c) Bir adet pülverizatör 
verilmesi. ( ' ' - ' . -
d) Ayrıca 1 000 000 000 TL. (Bir milyar) nakit yarıdm yapılması. 
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T.C. ' 
Çevre Bakanlığı 27.10.1993 

Sayı : ÖZK/003 02/7413 

Konu : Beypazarı-Uruş Belediyeleri Hk. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : a) 14.10.1993 gün ve 2088-6148127959 sayılı yazınız. 
b) 14.10.1993 gün ve 2089-6149/27960 sayılı yazınız. 

İlgi (a), (b)'de kayıtlı yazınızla, Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından 
verilen yazılı soru önergesine cevap teşkil etmek üzere, Çevre Bakanlığınca Ankara tli Beypa
zarı ilçesi ile Uruş Beldesi belediyelerine yapılan yardımlar sorulmaktadır. 

Bakanlığımız tarafından, söz konusu belediyelere bugüne kadar yapılan yardımlar aşağı
ya çıkarılmıştır. 

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı Çevre Kirliliğini Önleme Fonu, Genel Bütçe içerisine 
alınmıştır. Bu nedenle Fonun imkûnları oldukça kısıtlıdır. Buna rağmen Ankara/Beypazarı Be
lediyesinin, Bakanlığımızdan talep etmiş olduğu itfaiye aracına dair müracaatı değerlendirme
ye tabi tutularak, ilgili Belediyeye bir adet itfaiye aracı tahsis edilecektir. 

Ancak, Bakanlığımız kayıtlarının tetkiki sonucu Ankara tli Beypazarı İlçesi Uruş Beledi
yesinin herhangi bir talebinin olmadığı anlaşılmıştır. 

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 

19 9 0 19 9 1 

Beypazarı 130 350 000 51 592 000 
Uruş 120 097 000 

73. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesinde Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Türkân Akyol'un yazılı cevabı (7/2091) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Türkân 
Akyol tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, BeypazaVı, 
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Çamhdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
Yenimahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gön
derilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden 
aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı İlçesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından; 
a) Yetiştirme Yurdu, 
b) Güçsüzler Yurdu Rehabilitasyon merkezi açılması. (Arsası Belediye tarafından temin 

edilecek) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 2.11.1993 

Sayı : B.02.0.007/1088 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 14.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2091-6151/27962 sayılı yazı. 
Beypazarı İlçesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan ça

lışmalara ilişkin olarak, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından Bakan
lığıma yöneltilen yazılı soru önergesine verilen yanıtlar ektedir, 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Türkân Akyol 
Devlet Bakanı 

Yazılı Soru önergesiyle İlgili Yanıt 

2828 sayılı Yasanın 3 üncü ve 9 uncu maddeleri ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğüne çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kreş ve gündüz bakımevleri, 
huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri kurmak ve işletmek görevi verilmiştir. 

Güçsüzler yurdu genellikle belediyeler ve gönüllü kuruluşlar tarafından kurulan ve işleti
len kuruluşlardır. 

Huzurevlerinin açılmasında metropol ve büyük şehirlere öncelik tanınmaktadır. İlçelere 
yapılan huzurevlerine talep fazla olmamakta, bu nedenle de verimli çalışmamaktadır. Anka
ra'da Seyranbağları ve Ümitköy'de birer tane olmak üzere iki huzurevi bulunmaktadır. Bir hu
zurevi de yatırım programına alınmış olup, yapımına başlanacaktır. 
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özürlülere yönelik hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yapımında; sağlık 
hizmetlerinden yararlanma olanağı, yetişmiş eleman istihdamındaki kolaylık, özürlülerin top
lumsal uyumlarına ilişkin etkinlik ve seçeneklerin yeterli olması, ulaşım kolaylığı gibi, hizme
tin gerekleri ve iletişimin kurulması konusunda her türlü olanakların varlığından dolayı met
ropol ve büyük şehirlere öncelik tanınmaktadır. 

Yetiştirme yurtlarının ilçelerde kurulması çocuklann sosyal, psikolojik ve kültürel yönden 
gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. N 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Genel Müdürlüğümüzce Beypazarı İlçesinde her
hangi bir sosyal hizmet kuruluşunun yapılması düşünülmemektedir. y 

Bilgilerinize arzederim. 
Türkân Akyol 

: : Devlet Bakanı 

74. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler*in, Sincan-Arijiye demiryolu çalışmalarına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Kös tepenin yazılı cevabı (7/2101) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özer kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederini. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncedVyatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım , 
Çalışmaları askıya alınmış olan Sincan - Arifıye (Beypazarı) demiryolunun bir an önce 

hizmete girmesi. 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı ' 27.10.1993 

Sayı : B,ll,0.Müşv,0147 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 18.9.1993 tarih ve 7/2101 sıralı 

yazılı soru önergesi. 
ilgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
1975 yılında 75E010010 proje numarası ile yatırım programına alınan''Arifİye-Sincan De

miryolu Projesine 85 km'Iik Sincan - Çayırhan lcesimi 1976 yılından itibaren 5 ayrı kısım ha
linde ihale edilerek inşaatlara fiilen başlanılmıştır. 

Günümüze kadar 1 inci kısım inşaatında 10 055 metrelik Ayaş Tünelinin 7 653 metrelik 
bölümü ikmal edilerek % 76 gerçekleşme sağlanmış. 2 nci kısım inşaat % 40 gerçekleşme sağ
lanmasını müteakip tasfiye edilmiş, 3 üncü kısım inşaatında % 60 fizikî gerçekleşme sağlan
mış, 4 üncü kısım inşaatı 1 892 metrelik Kirmir Grubu tünelleri de dahil olarak ikmal edilmiş, 
5 inci kısım inşaatında 7 100 metrelik Çayırhan Tüneli ikmal edilerek % 94 oranında gerçek
leşme sağlanmıştır. 

Kısaca özeti verilen 85 km'Iik bölümde fizikî gerçekleşme % 80 olup ikmal edilen tünelle
rin uzunluğu 16 645 metre kalan tünellerin uzunluğu 3 710 metredir. 

Son 2 yılda projenin tümü için bütçe imkânları ile verilen yetersiz Ödeneklerin rasyonel 
bir şekilde kullanımının amacıyla sadece Ayaş tünelinde inşaat çalışmalar! sürdürülmüş ve Ayaş 
ağzından itibaren 6 853 metre erkeksu ağzından 800 metre İlerlemeye erişilecek açılmayan tü
nel kesimi 2 412 metreye indirilmiştir. 

Bahse konu projenin 85 km'Iik bölümündeki alt yapı inşaatlarındaki gerçekleşmeler yu
karıda belirtilmiştir. 

Projenin 175 km'Iik Çayırhan-Arifiye bölümünün ihşadtına ise kaynak yetersizliği nede
niyle başlanamamıştır. 

tnşaatına fiilen başlanılan 85 km'Iik Sincan - Çayırhan arasının bir an önce ikmali ama
cıyla proje için ayrılan yıllık ödeneklerle ilgili olarak DPT Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı 
nezdinde sürekli girişimlerde bulunulmaktadır. 

Projenin realizesi amacıyla 1992 yılında İstanbul Boğaz geçişini de kapsayacak şekilde kap
samı genişletilerek Ankara - İstanbul sürat demiryolu ve İstanbul Boğaz geçişi adı altında yatı
rım programına dahil edilmiştir. 

Ülkemizde ilk örneği teşkil edecek olan bu sürat hattinın, uluslararası kredili ihale yapıl
mak suretiyle gerçeldeştirilmesi uygun görülerek, Başbakanlık, DPT Müsteşarlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskân bakanlıklarının 
da görüşleri alınarak yapılacak ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerinin uy
gulanmaması hususunda 1992 yılında Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilmiştir. 

Projenin Müşavirlik Hizmetleri ile yapım işlerinin ihalelerine yönelik çalışmalara başla
narak firmaların ön seçim çalışmaları ilgili komisyonca ikmal edilmiş ve onay için Bakanlık 
makamına sunulmuştur. Ancak; çalışmalar bu çerçevede sürdürülmekte iken 6 Temmuz 1993 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Hükümet Programında Ankara - İstanbul sürat demiryolu 
ve İstanbul Boğaz Geçişi Projesinin Yap-tşlet-Devret Modeli kapsamında finanse edileceği be
lirtilmiştir. 
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Başlanmış bulunan 85 km'lik Sincan-Çayırhan kesimin alt yapısının ikmali için 1993 yılı 
fiyatlarıyla 1.7 trilyon TL.'ye ihtiyaç vardır. Bu kesiminin gerekli ödenekler Verildiği takdirde 
3 yılda tamamlanması planlanmıştır. 

Projenin 175 km'lik Çayırhan-Arifiye kesiminin altyapısının ikmali için ise 1993 yılı fiyat
larıyla 18 trilyon TL.'ye ihtiyaç olduğu tahmin edilmektedir. 

Projenin tümünün gerçekleştirilmesi finans sorununun çözümüne bağlı olup, boğaz geçi
şi de dahil olmak üzere 6 yılda ikmal edilmesi mümkün görülmektedir, 

Projenin Ankara-lstanbul Sürat Hattı ve İstanbul Boğaz Geçişi olarak düşünülmesi ha
linde müşavirlik hizmetleri, üst yapı ve çeken çekilen araçlar da dahil olmak kaydıyla 50 tril
yon TL.'ye mal olacağı tahmin edilmektedir. 

Projenin başlanmış bulunan 85 km'lik Sincan-Çayırhan kesiminin bitirilmesi için mevzu
at değişikliğine ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Projenin tamamının ikmali ise finansman sorununun çözümüne bağlıdır, 
Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 

gereğince eevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

75. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Uruş telefon santraline bağ
lanacak köylere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/2102) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yıjı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
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e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Uruş Nahiyesine bağlanan 500 hatlık telefon santralına Üreyil, öz ve Taşaron 

köylerinin de bağlanması. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 27.10.1993 

Sayı : B.ll.O.Müşv.0144 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 14.10.1993 tarih ve 7/2102 sıra 

sayılı yazılı soru önergesi. 
ilgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
Uruş merkezinde bulunan 500 hatlık Dicle tipi santralden öz ve Taşoron köyleri beslen

mektedir. * 
Üreğil merkezine 250 hatlık ELİP-1 tipi müstakil santral 18.3.1993 tarihinde servise veril

miştir. 
Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 

gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 
v 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

76, —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Macun Köyünün telefotfsantralı 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/2103) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki ister ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
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c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 
arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 
ihtiyâç olacaktır? 

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri,, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Macun Köyüne 150 abonelik otomatik telefon santralı verilmesi. 

T.C. . ' 
Ulaştırma Bakanlığı , 27.10.1993 

Sayı : B.11.0.Müşv.0146 

• • ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerîer'in 14.10.1993 tarih ve 7/2103 sıra 
sayılı yazılı soru önergesi. 

İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 

Kuyumcutekke merkezine 267 hathk Anadolu tipi santral 17.6.1993 tarihinde sevkedilmiş-
tir. Macunköyü telefon ihtiyacı söz konusu santralden beslenecektir. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

, ı Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

77. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerîer'in, Beypazarı Dikmen Köyünün otomatik 
santral ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/2104) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına v 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
. M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? N 

b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
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c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 
arasında herhangi bir koordinasyon ve. görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

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

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ye kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırırri 
Beypazarı Dikmen Köyüne otomatik telefon santralı verilmesi. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 27.10.1993 

Sayı : B.ll.O.Müşv.0145 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 14.10.1993 tarih ve 7/2104 sıra 

sayılı yazılı soru önergesi. 
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
Beypazarı-Dikmen merkezinde 250 hatlık ELİF-1 tipi santral bulunmaktadır. Santral yö

renin ihtiyacını şu anda karşılamaktadır. 
Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 

gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. * 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

78. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Sekili Köyünün otomatik te
lefon santralı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı 
(7/2105) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku- < 

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakam Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen kpnuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? * < 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Sekili Köyüne otomatik telefon santralı verilmesi. 

TC... •, 
Ulaştırma Bakanlığı . 27.10.1993 

Sayı : B. 11.0. Müşv.0140 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 14.10.1993 tarih ve 7/2105 sıra 

sayılı yazılı soru önergesi. ' 
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
Beypazarı-Sekili merkezine 250 hatlık ELİF-1 tipi santral 18.3.1993 tarihinde servise veril

miştir. 
Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 

gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

79. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı'na bağlı bazı köylerin oto
matik telefon santralı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen*in yazu 
lı cevabı (7/2106) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığını döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam/Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üricü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı İlçesinde otomatik telefon santralı bulunmayan köylere otomatik santralların 

kurulması. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 27.10.1993 

Sayı : B.11.0.Müşv.0139 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

i lgi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in 14.10.1993 tarih ve 7/2106 sı
ralı yazılı soru önergesi. 

ilgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 

Beypazarı ilçesine bağlı köylerde otomatik telefon santralı bulunan merkezler aşağıda su
nulmuştur. 

Merkez 

Akçakavak 
Dikmen 
Gürsöğüt 
Hırka tepe 
Kapullu 
Karaşar . 
Kırbası 
Kırşehler 
Oymaağaç 
Tacettin 

Kapasite 

250 
250 
250 

. 500 
300 
400 
400 
250 
250 
400 

Merkez 

Tahir 
Uruş 
Dudaş 
Fasıl 
Kızılcasöğüt 
Sekili 
Üreğil 
Kuyumcutekke 
Uşakgöl 
Doğayurt 

Kapasite 

250 
500 
250 
250 
500 
250 
250 
267 
250 
250 

Harmancık ve Mikail merkezlerine 1993 yılı sonuna kadar santral sevk edilmesi planlan
mıştır. Şebekenin tamamlanmasını müteakip Beypazarı ilçesinde otomatik telefon hattına sa
hip olmayan köy kalmayacaktır. , 

• Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi içtüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi ifcin delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. ' 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 
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80. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesinin il yapılmasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2114) 

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

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı İlçesinin il yapılması. 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 2.11.1993 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. : B.050.İLİ.0060001.216/6-3-6059 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Kan. Kar. Md.'nün 14.10.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2114-6174-

27985 sayılı,yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından verilen 

"Beypazarı İlçesinin il yapılması" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Mülkî idare teşkilatımızın yapışını ilgilendiren değişikliklerin memleketimizin ekonomik, 

sosyal ve kültürel şartlarının detaylı olarak gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve özel
likle taşra teşkilatımızın reorganizasyonu çerçevesinde ele alınmasını gerektirmesi dolayısı ile 
konunun, Bakanlığımızca yapılacak çalışmalarda değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

. - — : ; © : • 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvckilİ ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gür
han'ın Ekonominin Makro Dengelerini Bozduğu, Sabit Gelirlilerin Aleyhine Sonuçlar Doğura
cak Politikalar Uyguladığı İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üyeleri 

Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesine Verilen Oyların Sonucu : 

t Reddedilmiştir. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oy 
Oyâ  Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
322 
124 
197 

1 
121 

7 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 

(Kabul Edenler) 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Hüsamettin ö r üç 
Feridun Pehlivan 
ÇANICmi 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
xYıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Fuat Çay 
İÇEL 
Ali Er 
M. îstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halk Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Temel Gündoğdu 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruftu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
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Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
ismail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici \ 
Ahmet Dökülmez 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Abuzer Tahrıverdi 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 

KONYA 
Mehmet Keçeciler 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahrî Kibar 

(Reddedenler) 

AFYON 
İsmet Attila 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
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Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
ŞIRNAK 
Selim Sadak 

TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Ahmet Özdemir 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
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Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Melih Pabuççuoğlu 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 

Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar, 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
ibrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Razı Septioğlu 
ERZİNCAN 
Ali ibrahim Tutu 
ERZURUM 
ismail Köse 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Yaşar Dedelek 
•M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin-Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz. 

GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen' ' ' 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali' Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
İbrahim Özdemir 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp' 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
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KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. K&zım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Haşatı Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tfevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer An kan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
trfettin Akar ^ 
Muzaffer İlhan 

Latif Salcıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
OsmanSeyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLKJRFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Kasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlİkaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN -
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal , 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altınar 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoglu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

ADANA 
Muhammet Kaymak 
Timurçin Savaş 
ADIYAMAN 
Celâl Ktirkoglu 
AFYON 
Baki Durmaz 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

(Oya Katılmayanlar) 

AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Ömer Faruk Ekinci 
Salman Kaya 
Sait Kemal Mimaroğlu . 
Yücel Seçkiner (t. A.) 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
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Mehmet Cemal Oztaylan 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Turhan Tayan 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 

GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa Doğan 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 

İSTANBUL 
İsmail Cem 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

.Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Tunca Toskay 

İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
İsmet Kaya Erdem 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 

MALATYA 
Yusuf Bozkurt özal 
MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Hüseyin özayp 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 

SİVAS 
Ziya. Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
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TRABZON Fahrettin Kurt Lutfullah kayalar 
Eyüp Âşık TUNCELİ Mahmut Orhon 
Koray Aydın ( Kamer Genç (Bşk. V.) Alparslan Türkeş 
Ali Kemal Başaran YOZGAT ZONGULDAK 
Kemalettin Göktaş Yaşar Erbaz Bülent Ecevit 

(Geçersiz Oy) 

ANKARA 
Mustafa Tınaz Titiz 

(Açık Üyelikler) 

ADANA: 1 BURSA: 1 İSTANBUL: 1 
ADIYAMAN: 1 DİYARBAKIR: 1 MARDİN: 1 

İSPARTA : 1 

jgEE>: 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
22 NCÎ BİRLEŞİM 2 . 11. . 1993 SALI , Saat : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER. 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Mil
letvekili H. Uluç Gürkan'ın ekonominin makro dengelerini bozduğu, sabit gelirlilerin 
aleyhine sonuçlar doğuracak politikalar uyguladığı iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller 
ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına iüşkin önergesi (11 /26) 

3 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

..•V.—«<£}>.©.< £53»—- •*•*' 
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1 ' GENEL. GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
•. DAİR ÖNGÖRÜŞMELER .'. 

, l1^ -—• Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şend iller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlakî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın "98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması, 
açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

3. — Ankara Milletvekili' H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığ'. iddialarını açıldığa 'kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16) 

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

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

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

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

8. —ı §ırnak Milletvekili Mahmut Almak 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) 

9. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR üNGÖRÜŞMELER 

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının,- Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

11. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 • arkadaşının-, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

12. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/9) ' - , 

14. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/27) 

16. —• Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı.'.Konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

17. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmeli amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

18. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlıic sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına. ilişkin önergesi (10/30) 

19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının,' trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) . 
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20. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 

21'. —• Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

• 22. —- Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) « 

23. —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

24. —• Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun , yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

26. -— İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin iııergesi (10/37) 

28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla,Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes-
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pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkia Cuergesi (10/48) 

311. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt lışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

32. — Sivas Milletvekili AbduÜatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 imi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12; 

33. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

34. — Kocaeli Millatvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

35. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci? İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

36. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme 
politikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

37. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyat
larındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir .Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde 
alkol tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenme
si için alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin 
İli Savur İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist Öldürme gerekçesiyle bazı masum 
vatandaşların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/57) 

40. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilâç 
imalâtı ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 

— 5 — 
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ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/58) ' 

> 411. — İstanbul Milletvekili, Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyar.ınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

42.— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul 
Ataköy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve par
lamenterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir, Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

43. .— • 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

' 44, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Ana
dolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sof unlarını ve alınacak önlem -
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/62) 

45. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Ma
yıs 1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

46.. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün .102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırmas,ı açılmasına ilişkin önergesi (10/65) • • . . , • 

47. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili 
Lojmanlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/67) . . . 

48. — İstanbul Milletvekili Tunca, Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin ta
raflı ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddiaların.ı araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/68) 

49. —Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve 
sanatkârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

• ' ' . . • ' • — 6 — ' ' 
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50. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda 
ve özellikle Şırnak'ta' meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

51. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koo
peratiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

5 2 / — A n k a r a Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın 
Samanpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

53. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini 
canlandırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 Ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

55. —; Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 Arkadaşının, Kayseri Ka
palı Çarşısının 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) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, or
manlarımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öenrgesi (10/79) 

57. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) > 

58. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkis
tan'daki insanl,ık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dik'ici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 
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60,, — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 ûdcadaşının, 1980-1983 dönemin
deki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

61. — Antalya Milletvekili Deniz Bayİcal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
yılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

* 62. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici vs 28 arkadaşının, yurt dışında 
bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin, tespiti ile bu problem
lerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 1Q2 ve 103 üncü maddeleri. uyarınca bir Mecelis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/88) 

63. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
iş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları1 araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına* 
ilişkin önergesi (10/91) 

64. — Manisa Milletvekili Tevfjk Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugos
lavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen 
iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

65. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılma çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız hasılaları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli, "aksaklıkların giderilerek, doğalgaz. kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

67. — Ordu, Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve 'bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgjili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir'Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

68. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve hu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 
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69. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13. arkadaşının, yurt dı
şındaki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

70. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal
tılması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/98) 

71. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

72. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

73. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm «millet- . 
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

74. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekim
başı Çöp'lüğündelki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

,75. —- Şırnak Milletvekili' Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

7 6 / — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve İC arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin oiarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) • 

77. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü 
Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü 
iddiasını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 
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78. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve te
rör olayları konusunda Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca'bir genel görüşme açılmasına il'işlîcin önergesi (8/29) : •. 

79. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü il© sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel.görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

80. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 ta
rihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasın ilişkin önergesi (10/105) 

81. — Sivas Milletvekili" Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve 'bu olaylarla ilgili ihmali iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli-
tikalann belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

84^—Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
Karayolunda meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci,, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

• _ 85. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

86v — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

87. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının özellikle Gü
neydoğu .Anadolu, Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü-
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züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) • 

88. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye 
Başbağlar köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde-
•leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

89. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'te 
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili gerçeklerin 
saptırıldığı iddialarını, ortaya çıkarmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/120) 

90. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
karayolunda meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili 
ihmal iddialarını araştırmak amacıyla,. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

91. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasa-
anın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

92. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarıl
ması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

93. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Ağrı'nın Di
yadin İlçesinde meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/125) 

94. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'hin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri, sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin, önergesi (10/126) 

.95. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

96. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 :'nci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 
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97. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya 
biyoıojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/129) 

98. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) . 

99. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

100. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgcrilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/133) 

101. — Kars Milletvekili Atilla Hım ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çukur
ca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarımca bir Meclis araştırması açüma-
sına ilişkin önergesi (10/134) 

102. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü .silahlı saldırı olayının faillerinin/ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (110/135) 

103. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, istanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruıluşu olan İGDA$ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve l'l arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırarak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

105. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararJara 
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neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

106. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 15 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynaklan ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

107.: — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri-Yük-
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) . 

108. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altmova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

109. -— Varı Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

110. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde' 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın: 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

î l î . —• Siirt Milletvekili Ziibeyir Aydar ve 9 arkadaşının, liayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

112. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 Arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçieri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

113. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 
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1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*23 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci riıaddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Mali}7e ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

*3. —: İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

•*4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve' Gümrük Bakanından sözlü sora önergesi (6/307) 

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

*6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/325) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'njn, Kahramanmaraş - Hü-
yüklü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

*9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zamaıi hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır-
nıa Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

10. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) 

*11. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

'(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — 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) 

*13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta, çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) . 

*14. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mil
letimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin. Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/366) 

*15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/367) 

*16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önerges (6/368) 

*17. — îstarıbül Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz ka
zalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önerges (6/374) 

*18. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü önergesi (6/376) 

*19. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan «Yüz
süzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) ' • • . : ' j 

*20. ;— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1). . 

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

*22. — Ştrnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi ( 

(6/526) (1) 
23i — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman 

tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine iliş
kin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 
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24. — Kütahya' Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. 
'nin özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Tcaret Bakanından sözlü soru 
önerges (6/530) (1) 

*25. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapı
landırılmasına ve Stratejk Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

26. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Amasyalı markası ile üretilen bo
zuk fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/417) 

*27. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/542) (1) -

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında-

basında çıkan haber vç iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

* 2 9 . — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatm.ış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*30. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

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

32.ı,— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'ııin, Kahramanmaraş Emniyet 
Teşkilatının personel ve araç - gereç ihtiyacına ilişkili İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/424) 

33. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçı
rılan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

34. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A. Ş.'ye bazı ban
kalar taraf ındaîı açılacağı iddia edilen kredilere İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/444) 

35. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

36. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutuk
lanan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

3 7 . — A n k a r a Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 
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38$ — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhamı Sosyal'ın ölümüne, 
hastanelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

395 — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan «Hayali İh
racat Komisyonu, Sağlar'ı gündemine aldı» başlıklı habere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önerger>i (6/449) 

*40. —Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel 
müdürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/544) (1) 

*41!. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında 
esas alman mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

42. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

43. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seç
tiği iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin veril
memesinin nedenine ilişkiû Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

44. —• Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Mü
dürü Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürüt
meyi durdurma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/452) 

45. — Aydın Milletvekili' Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliya
tına Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Ba-ı 
kanından sözlü soru önergesi (6/454) 

46. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

47. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

48,' — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

49. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Hinde bazı eski eserlerin 
kültürümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

*50, — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin 
A d̂alet Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

— 17 — 22 nci Birleşim 
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51. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Sağhk Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

52. -— Kayseri Milletvekili Salih Kapıısuz'un, Karayollarında yapım ve bakım 
işlerinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/465) 

53. —Kayseri Milletvekili Salih Kapıısuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

54ı — Kayseri Milletvekili Salih Kapıısuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin .Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) . 

*55. —• Kayseri Milletvekili Salih Kapıısuz'un, canlı hayvan ihracına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

*56. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

*57. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP 
Aydın eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/477) • 

*58] — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediye Sinyalizasyon 
Müdürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

59,j — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları 
ihalelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından. sözlü soru 
önergesi (6/480) 

60. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ay
çiçeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*61. — - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkir. Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

62. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/485) 

63. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330- sayılı Kanun çerçevesinde 
resmî 'hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

*64. — Tra'bzon Milletvekili Kemale'ttin Göıktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 
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65. —• Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nlin İstan'bui balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

66. — Aydın Milletvekili Cengliz Altırikaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farktan ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

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

68. — Afyon Milletvekili Gaffar Yaktn'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor 
Salonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına. ilişkin Çalış 
ma ve Sosyal Güvenlik Bakariındacı sözlü soru önergesi (6/492) 

*69. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başara«ı'ın, bir gazetede yer alan «Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk» 'başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişikin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

*70. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/494) ' . " • 

71...— .İstanbul Milletvekili Hal'it Dumankaya'nın, basında yeralan «Neriman Ha
nımın Ruhu Derriirel'i izliyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497) 

72. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/498) ' . . . ' • 

73. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/499)' 

74. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Ganipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/500) • . '-

75. — İstanbul Milletvekili Gurfıan Çelebican'ın, Sarıyer-Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

76. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm ne
denine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesii (6/502) 
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77. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili, olarak 'basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanındıan sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

*78. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi t(6/503) 

*79. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, «Barış Suyu Projesine» ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) , 

*80. — OBayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette buluns*n «İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı» ve «İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu»na ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) . • ' 

81!. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/580) (1), 

82., — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak, yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

*83. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterdk kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/581) <1) , 

84. — Bayburt 'Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline, sağlık malzemeleri adı altında izin-verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/508) 

*85. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan 
İsparta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylardı ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/500) 

86i — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı id'dtia edilen 'bir 'beyanına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/510) 

87̂  — İstanbul, Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

88. — 'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. İşık'ken t Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi 
İpekçi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 
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90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanlkaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilıişjkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

91. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, yerel seçimlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/515) 

92. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

93. — İstfjn'bul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, «Çekiç Güç» olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) ' . 

94. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, buğday ürününün ithalat ve 
ihracatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/518) 

95.. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/519) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

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

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Paşakapısı Cezaevi'nin çev-' 
reyi rahatsız ettiği iddasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

99. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

100. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/531) . . ' . 

101. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

102. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

103J — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki 
sağlıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik-Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/586) (1) 
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104. —• Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

105. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğüne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/587) (1) ' 

106. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korku ta ta'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

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

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

109. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş 
uygulamasına ilişkin Turizm Bakanından soru önergesi (6/539) 

110. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) 

111 a — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

*l!12.—-Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi 
kurulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/589) (1) . 

*113', — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Mü-
.dürlüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/548) . 

. 1114. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

115. — Aydın Milletvekili N,ahit Menteşe'nin, Aydın - Karaca İlçesi Dandalaz 
sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

116. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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117. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın - Buharkent İlçesi Yenice-
saray Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/552) 

118. — §ırnak Milletvekili Selim Sadak'm, 10.10.1992'de-Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

119. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nm, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) t 

120. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

121. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

122. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

123. —• Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

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

125. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

126. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde ve
rilen sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/560) 

127.; — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde' yapılan istimlâklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

128. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 
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129.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile içinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

130. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber 
Güneydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi (6/564) 

131'. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin'Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

132. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgm'm, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

133. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

134. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 

'(6/570) 

135,1 — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alırm ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

136.—Ankara Milletvekili' Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

137. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel 
malî protokole ilişkin SağUk Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

138. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan söz-1 
lü soru önergesi (6/719) (1) 

139. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/574) 

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

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak si
yaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi 
(6/575) " • ; • ' 
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142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca da
vet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

143.: — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/576) 

144. _ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

145. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru'önergesi (6/578) 

146. -— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültiır Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/583) 

147. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

148. — İstanbul'Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

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

150. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

151.; — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

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

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

154. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yap,ıldığt iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 
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155. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) 

156. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona .erdiği 
halde lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

157. — Bolu Milletvekili Abbas İnceyan'ın, Dempa. A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

158. — Bolu Milletvekili Avni • Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan 
kadrolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

159. — Bolu Milletvekili Ayni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden 
öğretmen olmadığı için görevden alındığı iddia" edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

160. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin baz,ı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

161. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında* kul lanıldrğı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (t) 

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

163. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilâtının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) ' 

164. — Artvin M'ilfetyelkilıi Süleyman Hatlinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

165. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikası
nın ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru Önergesi (6/597) 

166. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü 
soru Önergesi (6/598) 

1 6 7 J — Dliyarhakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağıliı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/135) (1) 
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168. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorfoorduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

169. —• Tunceli Milletvekili Kamer Genç':in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

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

171'. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yenine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

172. — İstaribul Milletvekili Halit Dumarikaya»'mn, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

173. .—" İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) - • . : . ' . 

174. —• İstaribul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin' 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin 'Başbalkandacı sözlü soru önergesi (6/604) 

175^ — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

176. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

177. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

178. .— İstaribul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğ&»lgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

179. — Kanaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İmam Hatip Liseleri ve bu liselerden 
mezun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 

180. — İstaribul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYA'K inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi 1(6/607) 

182. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler 'birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü som önergesi (6/608) 
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183.] — İstanbul Milletvekili Halil; Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sürnerlit satışıyla ilgili iddialara il'işkin Sanayii ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/795) (1) 

184. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60.9) 

185. — İstanbul Milletvekilli Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişierii Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/797) (1) 

186. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi vs dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet 'Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

187. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edil
diği iddialarına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (lö/öl 1) 

. 188. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak ola-. 
rak kesici takım uçları getirildiği iddiasına •ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/800) (1) 

189. — İstanbul ıMıfletvekili Haliıt Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişlkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesÜ (6/801) (1) 

190. — İstaribul Milletvekili Hal'it Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan iha-
lere ilişfcin Bayındırlık ve İsikân Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/803) (1) 

191 j — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesü (6/612) 

192. — İstan'bul Milletvdkıili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından 'bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına iliişlkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/613) • ' ' . ' . ' , . 

193. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem-Tuzla arasın
daki E5-Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 

V 194. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, 3795 Sayılı Kanunun 6 ricı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

195. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur tarafından yapılan çay satış
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1) 

196. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca 
satın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616). 
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197. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 

198. -—'istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

199. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

2G0. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

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

202. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

203. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1)« 

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

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

206. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

207.' — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde diri görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına/ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

208. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

209. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul 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) 

210. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/815) (1) 

211. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara'dan 
Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) • 
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212. — istanbul 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) 

213. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629) 

214. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitirdi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

2 1 5 . — İstanbul. Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı Evi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) , 

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

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

218. — İstanbul' Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634)) 

219. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

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

221. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

222. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

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

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

225. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin' hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

226. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) • • ' • / . 

— 30 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

227. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

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

229. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmcyeceği'.ıe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

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

231. — Kütahya Milletvekili. Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

232. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

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

234. —• İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen T R T ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru^ önergesi (6/651) 

, 235. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

236. —• Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan, yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/819) (1) • . 

237. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
• seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

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

239i — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için 
Çay - Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Baka^ 
nından sözlü soru önergesi (6/653) \ 

240. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da. aşırı istihdam yapıldığı 
* iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

241. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün ban
kalara ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/655) 
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242. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azal
tan yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/656) 

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

244. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

245. — İstanbul Milletvekili Elaatin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) 

246* — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nün bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

247.J — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Baka
rı' Han sözlü soru önergesi (6/660) 

248. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın,. DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

249., — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

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

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

252. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 

253. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

254. — (Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 
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255. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som öner
gesi (6/667) 

256. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668). 

257. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan söz
lü soru önergesi (6/669) 

258. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E-.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

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

260. — Kütahya Milletvekili Mehmöt Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

261. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nm, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

262. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde- sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/673) ' , 

263. —Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

264: — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş- -
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

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

266. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciîer'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) ff 

267. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciîer'in, Şırna'k eski Valisine ilişkin içişleri 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/677) 

268. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanlcaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan inu*m-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

269. — İstanbul Milletvekili Halit Dıırnarikays/mn, Başbakan'm bir yakınına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/679) 
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270. — İstanbul Milletvekili Hal.it Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/681). ' 

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

272. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasındla tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkim Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesü (6/836) (1) 

273. — İstanbul Millet vekili i Ziyaeddin Selçuk 'Mscu'flu'nun, «görev verme sözleş
mesi» imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

274. — Afyon Milletvekili. Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

275.. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesü (6/686) 

276. ~ İstanbul Milletvekili Hali t- Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/687) ' . 

277. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis-Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) . , 

278.— İstanbul Milletvekili Halit Dumanlkaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

279. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

280. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal-Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

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

282. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar 'hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından, sözlü soru önergesi (6/693) . ' 

283. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

284. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/695) 
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285. —• İstan'bul Milletvekili Hal i t Dumankaya'nm, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün "bir doktora kiraya verlildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) . 

286. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

287. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

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

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

' 290. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken otacı nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru. önergesi (6/70Iİ) 

291. — Ordu Milletvekili Şükrü' Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

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

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

294. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

295. — İstan'bul Milletvekili Elaattin Elmas?ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

296. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

297. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, bazı din görevlilerinin atamaların
da partizanlık yapıldığı iddiasına 'ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

298. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamına ilişkin Tarım ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

299. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet 'Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

300. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Emekli Sandığının eczanelere 
olan 'borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

301. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 
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302. — Bayburt Milletvekili. Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

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

304. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

305. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/739) 

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

307. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava-
/ alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/741) 
308. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yolların.ın asfalt

lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

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

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

311. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü .soru önergesi 
(6/745) 

312. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin rteden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi .(6/746). 

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

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

315. ™ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yard,ım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

. 316. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 
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317. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bir devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/751) 

318. —Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri İline bugüne kadar yapılan 
yatırını ve teşviklerden kimlerin ne ölçüde yararlandığına ilişkin Başbakandan 'sözlü. 
soru önergesi (6/845) (î) 

319. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

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

321. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

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

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

324. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/757) ' 

325. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) -

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

327. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyİşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) 

328. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

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

330. — Kahramanmaraş Milletveküi Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve 
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önerge
si (6/763) 
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331. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, "Hükümetin Güneydoğuda izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soaı önergesi '(6/764) 

332. — istanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soruönergesi (6/766) 

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

335. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

336. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey K,ıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/769) 

337. — istanbul'Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da 
ki hava limanları ve VIP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) 

338. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede - Bolu arasındaki otoyola 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

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

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

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

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

343. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonununun 
faizlerinin Ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) , ' 

344. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'mn 1993 yı
lında esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınma
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) '•• 

345.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 
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346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) , 

347. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine, uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

348. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nm mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

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

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

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

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

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

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

355. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/788) 

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

357. •— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

358. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

359. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim eleman
larınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

360. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik; güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 
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361. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/806) 

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

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

364. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Eti bank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
•.Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

365. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, MGK'nun YÖK ye üniversitelerde res
mî görüş doğrultusunda yayın yapılmasını öngören bir genelge yayınladıği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) '. 

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

367. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ar
dıç Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) , 

• 368. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

369. -— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs* 
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1)-

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

371. — İstanbul Milletvekili imren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara .illi skin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

372. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve .İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) , 

373. -— Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 
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374. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü som önergesi (6/917) (1) i 

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

376. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Edirne İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

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

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

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

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

381. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

382. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

383. :— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

384.\.— İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan .yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

385. :— İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (J) 

_ . 41 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR; 

386. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

387. — Muğla Milletvekili JNevşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Muğla İlindeki beledij'elere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

388. —.'İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Uşak ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin. Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

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

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

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

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

393. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

394. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli< müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

395. — .Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşlkıilaıtlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önerges'i ('6/832) 

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

397. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) ' • ' . . ' • . 
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398i — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

399. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
•nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

400. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

401. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1)' 

402. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) J 

403. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

404 — İstanJbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonundan Mardin ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

405. — İstanbul •Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

406. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

407. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nundan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

408. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonundan 
Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

409. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 
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410. — İstanbul Milletvekili Sabrı Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

411. .— İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938)"(l).. 

• ı • ' 

412 — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan ı yardımlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

413, — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

'414; _ Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı-iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/840) > ' = . _ ' • ' . • , " 

415. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) "• 

416. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

417. —- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün ge
çici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

418. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

419..;— istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 
ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sağ
lık personelime ilişkin Sağlık Bakamından sözlü soru önergesi (6/856) 

420. —' Bilecik-Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından söz-
lü sora önergesi (6/857) ' - . 

421. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'ııin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/858) ' 
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422. — Man'isa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manısa-Saruhanh'da ağır ekonomik 
koşullar yüzünden.bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (G/859) 

, 423. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilccik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tanın Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

424. — İstanbul Milletvekili Fevzi İ.şbaşaran'ın, Sidc'de yaşanan bazı idarî sorunlara 
ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/861) 

425. _ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicinin, Saap Molla 'Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

426. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikiei'nin, Şanlıurfa'n bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/863) 

427. __ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertüğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

428. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa ve 
iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) ' 

429. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
-bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

430,'— Bilecik. Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirci'm Şckerbank'tan al
dığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/867) 

431. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/868) ' 

432. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

433. — istanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

434. .— istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/87İ) 

435. __ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 'bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Ça'lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
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436. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî ih
racatçılar hakkında bugüne kaçlar yapılan .işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

437. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yeri'ikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşiilyazı Nahiyesinde güvenlik'güçleri tarafından bazı masura vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı (İddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

/ • • ' • 

438. '— Diyarbakır' Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibcy Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına Miskin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) ' 

439. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine 'bağlı 
Oymapınar Köyü İmammın işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

440. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PIT Baş
müdürlüğünün Aydm'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

441. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkim 436 Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmün
de, Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Büöçe Komisyonu Raporu (1/201,, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e, 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun ©ir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62, 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90. Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile .Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname İle Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166,' 1/505). (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) • 

X 10. — Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 
357) (Dağıtma tarihi : 15.7.1993) 

11. —- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) ' 

12. —•• Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanım Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı ':. 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

X 13. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı G,enel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık' ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516), 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

14. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
23.10.1992) • ' : . . • ' ' • 

15. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

16. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 
221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992; 15.3.1993) 

17. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-
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lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283)' (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

18. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S Sayısı • 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

19. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 20.— 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) 

21. — 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) 

22. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

23. —; İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanutf Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — 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 26. — 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 ta
rihi : 23.9.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) . 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 
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X 29. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/292) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 30. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Be
şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 
28.9.1992) 

31. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihlî 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) 

X 32.: — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 36. —: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

37. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 38. —Hizmet llişKia'no İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
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Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi vo Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 39. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

•X 40. — Uluslararası Derriiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/452) (S. Sayıs.1 : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 41. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyet^ Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1 /423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma ta
rihi : 25.3.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esas
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/476) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

X 47. — 1972 Kontcynerlerle 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 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun 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 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/453) 
(S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

50. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki .Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve AdAİet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 51. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) . 

52. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

53. —Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

54. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan. ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

55. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 56, — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

57. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi . 
14.5.1992) 

58. —Tarım Satış Kooperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 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 Hükmünde.Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde-
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sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 59. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S.'Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) -

60. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarhi: 30.6.1992) 

61. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkah'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

62. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) . 

63. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı': 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

64. — 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 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Da
ğıtma tarihi : 17.1.1992) 

65. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

66. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) . 

67. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47). 
(Dağıtma tarihi : 3,3.1992) 
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68. — Tababet ve ^uabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma vo Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

69. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

70. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) • 

. 7 1 . — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

72. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

74. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S, Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1,6.1992) 

75. — Kars Milletvekili Zeki Macitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi ; 21.9.1992) 

76. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrâhman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyona Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — Kayseri Milletvekili Osman Devclioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : -164) (Dağılma 
tarihi : 21.9.1992) 

81. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

82. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

84. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı. İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 
•175) (Dağıtma tarihi : 5.10 1992) 

85. — 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 Ka
nlına Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Rapora (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415)l (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87. — Taşınmaz Mil Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet, komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

88. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türik Ceza Kanu
nunun 102 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 23.10.1992) 

89. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

90. — Adlî Tıp Kurumu KKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 'Maddesi Ge
reğince Cumhurıbaşjkanmca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geni Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı: 184) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

91. — Güllhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi: 5.11.1'992) 

92. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

93. - İçel Milletvekili Fevzi Ancı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar .Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin .İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasîna Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarM : 5,11.1992) • . ' - . ' 

94. — Türlkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

95. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekilli Cemal Şaihin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanunumun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekliıfi ve Miiî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

96. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutenan 
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifleıi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 
2/437,2/438) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 6.11.1992) 

97. _ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elek-
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rik Bedelleri Haklkmda Kanun Teklif i ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S, Sayısı: 197) (Dağıtma .tarihi: 10.11.1992) 

98. — 'Nevşehir Milletvekili Mehmet. Elkatmış ve 15 .Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) . 

99. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayıssı: 209) (Dağıt
ma tarihi: 19.11.1992) 

100. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türikiye -Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilrn jsıine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

101. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçidi 7 nci Maddesinin İkinci Fıikrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) '(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

102. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve. Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihli: 7.12.1992) 

103. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekilli M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'uıı, Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder*in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cin-
dorük'un, Çorum Milletvekili Muharrem §emsek ve 3 Arkadaşının Türküye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı: 232) '(Dağıtma tarihi: 8.1,1'993) 
X 104. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı-; 
lan ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapom (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) 
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105. -*- Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

106. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 
11.1.1993) 

107. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin'Bki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyali İşler ve Pikin ve• (Süitçe komisyonlları. Taponları (1/468) (S. Sayısı:'238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekilli (Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihli: 26.1,1993) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınalk'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) '. . » 

110. — »Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.19913) 

111. —'Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini do Yürür
lükten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.1993) . 

113. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar've Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis 
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

115. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Spsyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S, Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 
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116. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

118. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

119. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne 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) 

120. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) ' 

121. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanur 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayı?;, : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — iki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, i.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı, Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 4,3.1993) 
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126. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kânunda.De
ğişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 
Tarihli ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/518, 3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

127. — 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 ilişkin Sa
yıştay 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) 

128. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

129. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kânun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131. -— Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

132. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, iskân 
Kanununun Ek 10 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

133. -— Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi 'Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar,. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

134i—Bazı Kurum ye Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
X 135. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla işaretlenmesi Sözleşmesine Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 
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\X 136. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımmın ve Bertarafmın Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) 
X 137. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine • Katılma

mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

138. — Samsun Milletvekili llyas Alktaş ve 51 Arkaşadının, Kuzey'Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi :• 9.4.1993) 
X 139. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı ye Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 
X 140. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak: Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/466) <S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

141. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun ^/ir-Mac^ 
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

142. — Denizli Milletvekili Na'bi Sa'buncu'nun, 5434 Sayılı T- C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi vı. Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün V inci Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

143. __ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

144.— Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 

145. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma. Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

146. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

147. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 
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148, __ Şırnak Milletvekili Mahmut AUnak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Geza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanım Teklifi. ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 
X 149. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka

radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 'Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) "(Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

150. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyjşleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

151.; —• Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara . Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sâyjsj: 351) (Dağıtma tarihi: 24.6.1993) 

152. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri. Komisyonu. Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1993) 

153. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S, Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

154. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinim .Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir /Madde- ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tari
hi : 22.9.1993) . •• 
X 155. — 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet

vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Kom'isyonu 
Raporu (1/626) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 25.10.1993) • '. 

(X) -.Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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